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O processo de revisão do Plano Diretor 

Municipal está finalmente concluído.

Com a sua publicação em Diário da 

República, o concelho está munido de 

melhores oportunidades de promoção 

do seu desenvolvimento estratégico e 

sustentável, graças às alterações na 

política de ordenamento do território e 

da ocupação do solo introduzidas no 

novo PDM.

Tratar todas as freguesias por igual, 

assumir a componente rural do conce-

lho, atender às caraterísticas do teci-

do industrial e reconhecer as tendências de povoamento do 

concelho foram as traves mestras deste processo de revisão, 

a que demos o impulso decisivo.

Apesar da complexidade do trabalho de revisão e dos 

fortes condicionalismos legais impostos a um documento 

desta natureza, foi possível concluir um Plano equilibra-

do, honrando o compromisso que assumimos perante os 

barcelenses de pôr ao seu dispor um PDM atualizado e 

adequado às suas necessidades.

Mas a concretização dos nossos compromissos não fica por aqui.

Continuámos a política de intervenção nos espaços da cidade, 

com a aprovação da requalificação da Rua Padre Alfredo da 

Rocha Martins, da Rua Dr. Francisco Torres e Campo 25 de 

Abril; o nó de ligação do IPCA à circular rodoviária; a constru-

ção do arruamento de ligação entre a Rua D. Afonso e a Rua 

de Santa Marta, obras que ultrapassam 1,5 milhões de euros.

Nas freguesias, está prestes a terminar a requalificação da 

EM 561 desde Sequeade até ao limite do concelho de Barce-

los – obra orçada em mais de 1,7 milhões de euros – tendo 

sido já aprovado o lançamento da beneficiação do Caminho 

Municipal 1115 entre Milhazes e Faria, com um valor aproxi-

mado de 1,7 milhões de euros.

EDITORIAL

Da longa lista de obras que o Município 

tem em execução pelo concelho, desta-

que ainda para a construção da Estação 

Elevatória de Barcelinhos, com um cus-

to de mais de 290 mil euros, uma obra 

adiada durante anos e que muito contri-

buirá para a melhoria das infraestrutras 

de saneamento naquela freguesia.

A concretização destas obras, pagas in-

tegralmente com o orçamento municipal, 

completa as Grandes Opções do Plano 

para 2015, onde se prevê, ainda, o lan-

çamento do processo de reabilitação da 

Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, em Barcelos.

Tomara que o Governo tivesse disponibilizado novos fundos 

da União Europeia para podermos lançar outras obras neces-

sárias ao concelho, mas há mais de um ano e meio que os 

projetos estão parados por não haver ainda qualquer apoio 

ao financiamento.

Pela nossa parte, continuaremos a honrar os nossos compro-

missos perante os barcelenses e a trabalhar em prol de um 

concelho mais próspero e melhor.

Continuamos a contar com as freguesias, para onde transfe-

rimos competências e meios financeiros adequados (9,5 mi-

lhões de euros em 2014) para que estas desenvolvam a sua 

ação de forma digna e autónoma junto dos cidadãos; conti-

nuamos a contar com o empenho da sociedade civil, através 

do trabalho do seu movimento associativo, para o equilíbrio e 

integração da comunidade; continuamos a contar com barce-

lenses para a tarefa de desenvolvimento do nosso concelho.

Concretizamos os nossos compromissos  
perante os barcelenses
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A ABRIR...

Um “novo” olhar para o território
Com o “novo” PDM reconhece-se, sem preconceitos, o território  
e as tendências de povoamento que nele se ma nifestam.  
Um território de grande aptidão agrícola. Um território onde o  
“modus vivendi” do mundo rural se mis tura com novos conceitos urbanos, 
onde indústrias se misturam com a permanência dos campos.

○○○○○ 
GESTÃO DO TERRITÓRIO

A ABRIR...
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A ABRIR...

A Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) encontra-se 

publicada em Diário da República, no dia treze de julho de 

dois mil e quinze, ao abrigo do Artigo 156.º, e poderá ser 

consultada no sítio da internet do Município de Barcelos 

(http://www.cm-barcelos.pt) ou no Departamento de Plane-

amento e Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Bar-

celos, no horário de expediente (Casa do Rio).

O PDM revisto, agora publicado, introduz algumas alterações 

na política de ordenamento do território e da ocupação do 

solo relativamente ao estabelecido no primeiro documento, 

publicado em junho de 1995.

A revisão do PDM, agora aprovada, “reconhece o território e 

as tendências de povoamento que nele se manifestam”, ga-

rante o presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel 

Costa Gomes. “Um território de grande aptidão agrícola. Um 

território onde o “modus vivendi” do mundo rural se mistura 

com novos conceitos urbanos, onde indústrias se misturam 

com a permanência dos campos”, acrescenta.

Para a Câmara Municipal de Barcelos, o PDM antigo “não 

traduzia com rigor a realidade física, cultural, social e eco-

nómica que se observa e que já então se verificava no ter-

ritório e no concelho”. Por um lado, tratou as freguesias do 

concelho todas por igual, não reconhecendo alguns indicado-

res de urbanidade já então visíveis em algumas delas e, por 

outro lado, “ignorou” a forte componente rural do concelho 

de Barcelos, nomeadamente a sua importância no domínio 

agro-pecuário e no sector leiteiro. O mesmo documento não 

atendeu às características do tecido industrial e às razões 

que motivaram a sua dispersão no território, assim como não 

prestou a devida atenção às construções não licenciadas, 

então existentes, e que não tinham tradução na cartografia 

desatualizada (17 anos) que lhe serviu de suporte.

Para um maior e melhor rigor de forma a satisfazer e escla-

recer todos os munícipes, no decorrer do processo, existi-

ram três sessões públicas de esclarecimento da revisão do 

PDM, que tiveram como objetivo elucidar a população sobre 

o tema. As sessões públicas permitiram apresentar o tema e 

defender que o ordenamento do território deve ser feito de 

forma justa, tendo em atenção o interesse de todos.
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“Barcelos, terra de incontestáveis riquezas naturais e culturais 
que deslumbram os nossos visitantes e oferecem qualidade 
de vida a quem vive e aqui trabalha. A par da valorização des-
te património, e não obstante os constrangimentos económi-
co-financeiros em que vivemos, a Câmara Municipal de Bar-
celos investe verdadeiramente nas freguesias e na melhoria 
da qualidade de vida das suas populações. A realidade é só 
uma - temos vindo a realizar inúmeras obras que se revela-
ram fundamentais como o alargamento de estradas; a pavi-
mentação de ruas; a reconstrução de pontes; a construção 
de casas mortuárias, de sedes de Junta de Freguesia e de 

instalações sanitárias; a ampliação e requalificação de cemité-
rios; os arranjos urbanísticos; as drenagens de águas pluviais, 
entre outras. Neste momento estão a decorrer investimentos 
na ordem dos cinco milhões de euros, dos quais três milhões 
foram aprovados em junho. Conseguimos reestruturar alguns 
investimentos com elevados níveis de poupança e fazendo 
os ajustamentos necessários à nossa realidade orçamental. 
Apostamos fortemente na requalificação das infraestruturas 
da cidade e das freguesias do concelho, tornando-as mais 
atrativas para os que nos visitam e criando mais qualidade 
para os que aqui vivem.”

Miguel Costa Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

5 milhões de euros em obras  
com investimento exclusivo  
do orçamento municipal

○○○○○ 
INVESTIMENTOS

A ABRIR...
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A ABRIR...

A Câmara Municipal de Barcelos aprovou o projeto de beneficiação do Caminho 

Municipal 1115 entre Milhazes e Faria, no valor de 1 milhão e 700 mil euros. 

Esta via será alvo de uma intervenção que inclui alargamento de plataforma, 

já realizada, e faixa de rodagem com correções de traçado e pavimentação em 

betuminoso do arruamento, desde a escola Abel Varzim até ao cruzeiro de Faria. 

A intervenção inclui ainda circulação pedonal, o arranjo urbano entre a igreja de 

Faria e o cruzeiro, a instalação de rede de águas pluviais e o melhoramento da 

passagem hidráulica existente sobre a Ribeira de Milhazes.

O projeto estabelece ainda a pavimentação em cubo dos arruamentos da Rua 

dos Artesãos e da Travessa de S. Cristóvão; a criação de uma rotunda no entron-

camento entre a Rua do Ribeiro de Milhazes, a Rua da Igreja e a Rua de Fim De 

Vila, melhorando assim a circulação automóvel e a sinalização vertical e horizon-

tal. Logo que esteja concluído todo o processo de licenciamento e administrativo, 

incluindo o parecer do Tribunal de Contas, a obra avança.

O Caminho Municipal 1115 passa nas freguesias de Milhazes e Faria e constitui-

-se como uma via estruturante ao nível da rede viária local, na medida em que 

estabelece as principais ligações dentro da freguesia e/ou entre as freguesias 

limítrofes – como Vilar de Figos e Cristelo – e articula diariamente com a rede 

viária concelhia que assegura ligações intra e inter municipais.

Beneficiação da estrada 
entre Milhazes e Faria vai 
custar 1,7 milhões de euros

○○○○○ 
INVESTIMENTOS
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A ABRIR...

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS
As recentes intervenções de alargamento e modernização dos 

cemitérios locais demonstram que a Câmara Municipal de Bar-

celos está atenta às necessidades das freguesias do concelho.

ADROS DAS IGREJAS E REQUALIFICAÇÃO  
DE ESPAÇOS COMUNS DAS FREGUESIAS
A requalificação dos adros das igrejas e dos espaços comuns 

tornam as freguesias de Barcelos muito mais bonitas, dignifi-

cando estes espaços que existem para servir a comunidade, 

pois são de todos e para todos.

REDE VIÁRIA
Acabar com as estradas em terra é uma das prioridades deste exe-

cutivo, e onde mais se tem investido. Todas as intervenções efetua-

das têm como objetivo dar maior qualidade de vida à população. 

Para além da pavimentação, têm beneficiado de um conjunto de 

obras de melhoramento, com destaque para o alargamento das 

vias e para a criação de passeios e colocação de sinalização.

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA  
DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO DE BARCELINHOS
Um investimento de cerca de 300 mil euros que resolverá um problema 

muito antigo. Os esgotos do núcleo urbano de Barcelinhos, com esta obra, 

deixarão de ser despejados no rio Cávado. Com esta Estação Elevatória 

(EE), o transporte da água dos esgotos será encaminhada até à elevatória 

de Medros e posteriormente bombeada para a ETAR de Barcelos, que se 

situa em Vila Frescainha S. Pedro – desaparecendo os cheiros nausea-

bundos e o rego de esgotos a céu aberto que polui o rio Cávado.

 ▲
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A Câmara Municipal já aprovou o projeto para a construção 

do nó de ligação ao IPCA pela circular rodoviária de Barce-

los (Estrada Nacional 204), em Vila Frescaínha S. Martinho. 

Logo que esteja concluído todo o processo de licenciamento 

e administrativo, incluindo o parecer do Tribunal de Contas, 

a obra avança e terá um custo previsto de 415 mil euros e é 

necessária para uma melhor ligação ao núcleo central de Vila 

Frescaínha S. Martinho e uma melhor acessibilidade ao IPCA.

Atualmente existem várias dificuldades de acesso ao Instituto 

devido aos elevados fluxos de tráfego, agravadas pela estru-

tura da rede viária existente – estreita e com deficiências ao 

nível dos passeios, do escoamento das águas pluviais e da 

conservação do pavimento. A empreitada inclui terraplena-

gens, demolições, construção de muros de contenção e ve-

dação periférica ao IPCA, pavimentação, drenagem de águas 

pluviais, sinalização horizontal e vertical, entre outras. 

Esta intervenção, de grande importância para os utilizadores 

do Instituto Politécnico, dos moradores e dos cidadãos, permi-

tirá uma ligação mais rápida ao IPCA e uma ligação mais direta 

e mais segura de forma a descongestionar a ligação urbana.

O Campo 25 de Abril e as ruas da zona envolvente, Rua Padre 

Alfredo da Rocha Martins e Rua Dr. Francisco Torres, vão ser 

alvo de requalificação muito em breve. A Câmara Municipal 

de Barcelos já aprovou o projeto de requalificação urbanística, 

que pretende prosseguir a política de revitalização do núcleo 

central da cidade, iniciada com a requalificação das Avenidas 

D. Nuno Álvares Pereira e João Duarte. O objetivo é promover 

a mobilidade e a acessibilidade, quer para os automobilistas, 

quer para os peões, através da requalificação das infraestru-

turas viárias, de forma a conjugar a fluidez do tráfego com a 

segurança dos transeuntes. A obra consistirá na remodelação 

das redes de drenagem e de distribuição de água, bem como 

a modernização da rede de iluminação, criação de vias de 

acesso e pavimentação das ruas. A intervenção a levar a cabo 

recorre a materiais dignificadores do espaço público e capa-

zes de proporcionar aos residentes e utilizadores das vias um 

melhor usufruto. O desenho urbano mantém o esquema de 

circulação viária, procedendo à sua otimização geométrica, 

ordenando e demarcando as zonas de circulação pedonal 

das de estacionamento e estas das de circulação automóvel. 

O valor estimado ronda os 502.165,89 euros,  ao qual acres-

ce IVA à taxa legal em vigor. A obra avança logo que esteja 

concluído todo o processo de licenciamento e administrativo, 

incluindo o parecer do Tribunal de Contas.

Obra do nó de ligação 
do IPCA à circular 
rodoviária vai avançar

Câmara Municipal 
investe mais de meio 
milhão de euros na 
requalificação de 
praças e ruas da cidade

○○○○○ 
INVESTIMENTOS

○○○○○ 
INVESTIMENTOS

A ABRIR...
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Os dias 21 e 22 de outubro de 2013 dificilmente sairão da me-

mória dos barcelenses. Inundações, quedas de muros e de ár-

vores, abatimentos de pontes, destruição de ruas e caminhos. 

Este cenário de horror, com ruas transformadas em ribeiros, 

abrindo trincheiras, que atingiram, em alguns casos, dois me-

tros, só foi minimizado com a pronta resposta dada pelo Serviço 

Municipal de Proteção Civil.

Palme, Creixomil e Vila Cova foram as freguesias mais afeta-

das. A primeira viu as suas ruas serem transformadas em ribei-

ros e num mar de pedras e entulho; em Creixomil caiu o pontão 

da Rua dos Moinhos; já em Vila Cova ruiu a ponte de Enxate.

Perante este cenário de destruição, e como o Governo não acei-

tou o pedido de acionamento do Fundo de Emergência Municipal 

em outras regiões e situações, por forma a responder com a má-

xima celeridade possível, a Câmara Municipal de Barcelos teve 

de pedir um empréstimo de 2, 3 milhões de euros para obras de 

reconstrução e estabilização de deslizamento de terras.

Em menos de um ano foram recuperados equipamentos, pontes, 

caminhos e estradas, sendo por isso um motivo de “orgulho” para 

o Município, assegura o Vice-Presidente. “Na altura, fizemos o 

levantamento dos estragos que foram orçados em 2,3 milhões 

de euros e, um ano depois, estava tudo reconstruído”, sublinhou.

2,3 milhões de euros investidos  
na recuperação dos estragos

○○○○○ 
INTEMPÉRIES

A ABRIR...

“A autarquia não prejudicou os 
investimentos que já estavam previstos 
noutras áreas, tendo efetuado um 
empréstimo para acudir a esta intempérie.  
E o concelho está plenamente  
satisfeito com as obras!”

Referiu Domingos Pereira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, 
na inauguração da Ponte de Enxate, em Vila Cova, no dia 14 de março de 2015
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A Câmara Municipal de Barcelos aprovou a transferência 

de 4.847.430,00€ para as freguesias, valor correspondente 

a 200% do Fundo de Financia-

mento das Freguesias (FFF), no 

âmbito do alargamento de com-

petências previstas no protocolo 

entre o Município e as freguesias.

Com este protocolo, o Município 

aproveitou as sinergias existentes 

nas freguesias e a proximidade 

destas aos problemas dos cida-

dãos, com vista à simplificação de 

processos de atuação junto das 

populações. A mobilização das 

freguesias para estes objetivos é 

fundamental, uma vez que são “parceiros estratégicos  

no desenvolvimento do poder local junto das populações”.

Esta continua a ser uma aposta do Município numa “gestão 

mais descentralizada”, reconhecendo nas Juntas de Fre-

guesia o elo fundamental de ligação 

aos cidadãos.

Para assegurar esta cooperação 

técnico-financeira, a Câmara Muni-

cipal dotou as freguesias de meios 

financeiros adequados e transferirá 

em 2015 uma comparticipação no 

valor equivalente a 200% do FFF.

O executivo mantém assim a linha 

iniciada em 2010, quando foi assi-

nado, pela primeira vez, um proto-

colo semelhante, o que faz do con-

celho de Barcelos o terceiro melhor 

a nível nacional no que diz respeito às transferências de 

fundos para as Juntas de Freguesia.

○○○○○ 
POLÍTICA DE PROXIMIDADE

Aprovada transferência  
de 5 milhões para Freguesias

O executivo liderado por  
Miguel Costa Gomes mantém  
a linha iniciada em 2010, quando  
foi assinado, pela primeira vez,  
um protocolo semelhante, o que faz 
do concelho de Barcelos o terceiro 
melhor a nível nacional no que diz 
respeito às transferências de fundos 
para as Juntas de Freguesia.

NOTÍCIAS



         CIDADANIA  .  AGOSTO ' 15    » 13

Câmara de Barcelos condecorada com medalha 
“Cruz Vermelha de Benemerência”

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Do-

mingos Pereira, esteve presente na cerimónia de Juramen-

to de Compromisso da 6a Escola de Alistados para Mem-

bros Associados Ativos (Voluntários) da Delegação da Cruz 

Vermelha Portuguesa de Campo, no dia 24 de maio, em 

São Salvador do Campo.

Ao longo da Cerimónia, foram feitas condecorações aos 

membros mais antigos do Núcleo e os novos elementos 

alistados foram integrados numa imposição de boinas pelos 

padrinhos. A Câmara Municipal de Barcelos, representada 

pelo Vice-Presidente, foi condecorada com a medalha de 

benemerência por todo o apoio que tem vindo a prestar ao 

Núcleo da Cruz Vermelha de Campo.

No final do evento, o Vice-Presidente da Câmara Munici-

pal participou no batismo de duas novas ambulâncias do 

núcleo, sendo que uma delas teve a comparticipação do 

Município de Barcelos.

A Delegação da Cruz Vermelha 
Portuguesa de Campo foi fundada 
a 27 de maio de 2000, tendo como 
lema “Ajudar o Próximo” e com 
o objetivo de desenvolver um 
conjunto de atividades no âmbito da 
saúde, nomeadamente emergência 
pré-hospitalar, enfermagem ao 
domicílio, transporte de doentes, 
ação social e formação que 
permitam contribuir para melhorar 
a situação dos mais vulneráveis.

○○○○○ 
CONDECORAÇÕES

NOTÍCIASNOTÍCIAS
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NOTÍCIAS

O Parque de Merendas dos Moinhos em Paradela sofreu 

várias intervenções que incluiram a colocação de árvores, 

bancos e mesas, casas de banho e espaços de apoio ao 

parque. Esta obra foi subsidiada em 33 mil euros pela Câ-

mara Municipal e lançada pela Junta de Freguesia.

O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel 

Costa Gomes, mostrou-se satisfeito com o resultado das 

obras de requalificação do Parque das Merendas, até 

porque “este espaço foi sempre reclamado pela Junta de 
Freguesia”. “Hoje temos neste local uma obra que repre-
senta um espaço de lazer e convívio, um local agradável 

e que todos podem usufruir, num princípio de igualdade, 
pois este será um espaço para todos”, frisou ainda Miguel 

Costa Gomes.

Na cerimónia de inauguração, o Presidente da Junta de 

Freguesia de Paradela referiu-se à obra como mais uma 

mais-valia para a freguesia e para todos os cidadãos que 

ali passam. “O Parque de Merendas é mais um passo no 
trabalho que esta Junta faz em prol da freguesia, dando um 
equipamento público para o convívio e lazer aos habitantes, 
mas também a todos os que quiserem usufruir do espaço”, 

salientou o presidente Jorge Fernandes.

○○○○○ 
INAUGURAÇÕES

Presidente da Câmara inaugurou  
Parque de Merendas dos Moinhos em Paradela

Em janeiro foram aprovados contratos-programa desporti-

vos com o Santa Maria FC, o Gil Vicente FC, a Associação 

de Futebol Popular de Barcelos, o Basquete Clube de Bar-

celos e também o acordo de colaboração com a Associação 

de Futebol de Braga, cuja comparticipação financeira global 

atinge 505.000,00 euros.

○○○○○ 
POLÍTICA DE PROXIMIDADE

Subsídios e outros protocolos 
ascendem a mais de 700 mil euros
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NOTÍCIAS

Foi num ambiente de festa que se realizou a inauguração do 

Espaço Infantil no Parque da Cidade, dia 1 de junho, Dia Mun-

dial da Criança, onde os mais pequenos foram recebidos com 

muita animação e alegria.  Balões, pinturas, exposições, e mui-

ta, muita brincadeira foram os ingredientes principais deste dia, 

que contou, ainda, com a inauguração do Espaço Infantil e com 

a presença da mascote, o Galo de Barcelos, que fez as delícias 

das crianças. O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, 

Miguel Costa Gomes, o Vice-Presidente, Domingos Pereira, e o 

restante executivo estiveram presentes, contando ainda com a 

presença do Prior D. Abílio Cardoso, que benzeu o espaço. Este 

Espaço Infantil do Parque da Cidade foi totalmente requalifica-

do, numa obra que incluiu o alargamento, a colocação de piso 

novo e de novos equipamentos lúdicos que cumprem todas as 

regras de segurança, num investimento do Município que se ci-

frou nos 40 mil euros.

○○○○○ 
INAUGURAÇÕES

Espaço Infantil no Parque da Cidade
tem nova vida

NOTÍCIAS
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NOTÍCIAS

A empresa Pedrosa & Rodrigues, 
S.A., iniciou o processo de 
legalização em 1987, tendo ficado 
parada até 2010, ano em que 
a empresa reiniciou o processo 
junto do Município de Barcelos.  
A legalização estava dependente 
da promoção de um processo de 
Reconhecimento de Interesse 
Público Municipal.

Presidente da Câmara 
visitou empresa têxtil 
de excelência

Miguel Costa Gomes visitou a têxtil Pedrosa & Rodrigues, 

S.A., na freguesia de Gilmonde, empresa com 32 anos de 

atividade e que, em 2014, finalizou o processo administrati-

vo de licenciamento das suas instalações.

Casimiro Rodrigues, sócio e gerente da empresa, “agra-
deceu” em nome da administração e dos colaboradores “o 
apoio da Câmara Municipal no processo de legalização das 
instalações, que esteve parado durante vários anos”, e que 

agora estão totalmente legalizadas.

Acompanhado pelo executivo municipal na visita, a convi-

te da administração, Miguel Costa Gomes manifestou sa-

tisfação “por ver empresas de sucesso em crescimento no 
concelho de Barcelos”. O presidente da Câmara Municipal 

de Barcelos destacou o empenho da empresa na regulari-

zação das instalações e na manutenção da unidade indus-

trial, afirmando que o “esforço em resolver o problema da 
legalização das instalações faz parte do trabalho que tem 
vindo a ser praticado pelo executivo, por forma a ajudar a 
população no desenvolvimento, criação de riqueza e dinâ-
mica do concelho”.

A empresa está entre as melhores do concelho e da região, 

sendo PME Líder desde 2008 e tendo recebido o prémio de 

PME Excelência nos anos de 2011, 2012 e 2014.

○○○○○ 
POLÍTICA DE PROXIMIDADE

NOTÍCIAS

O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel 

Costa Gomes, inaugurou no dia 6 de junho, a nova sede da 

Nucaminho, Núcleo de Camionistas do Minho, situada na 

freguesia da Várzea, numa cerimónia a que assistiram um 

grande número de associados e populares. O Presidente da 

Câmara, Miguel Costa Gomes, lembrou o esforço de todos 

os camionistas, “sem esquecer as famílias que tanto sofrem 
com as ausências durante as longas viagens que fazem”. 

Miguel Costa Gomes frisou ainda que o Município estará 

sempre disponível para ajudar as associações do concelho, 

“naquilo que for necessário e possível, pois Barcelos e as 
suas gentes também vivem muito do movimento associativo 
e não nos podemos esquecer dele”.

Camionistas do Minho com novo centro de apoio

○○○○○ 
INAUGURAÇÕES
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Na receção, Miguel Costa Gomes realçou o trabalho da corpora-

ção, afirmando que “o Município estará sempre disponível para 
colaborar com as corporações do concelho, sempre fazendo par-
te da solução e nunca do problema”. “É ponto de honra manter 
o apoio às três corporações do concelho, estando o Município 

atento a alguma situação atípica que possa acontecer”, referiu.

O Presidente da Câmara Municipal evidenciou ainda o empe-

nho e a dedicação dos bombeiros à causa humanitária: “Sem-
pre encarei os bombeiros de uma forma especial, pelo papel 
que desenvolvem na sociedade”.

O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel 

Costa Gomes, marcou presença no encerramento das co-

memorações dos 515 anos da Santa Casa da Misericórdia 

de Barcelos, em maio, numa cerimónia onde também esti-

veram presentes o Provedor da Santa Casa, Vitor Coutinho, 

o Diretor do Centro Distrital da Segurança Social de Braga, 

Rui Barreira, o Bispo Auxiliar de Braga, Dom Francisco José 

Senra , entre outras personalidades.

O responsável do Executivo barcelense deu os parabéns 

aos membros da Santa Casa pelos 515 anos de trabalho 

solidário e realçou que tudo fará para apoiar as instituições 

do concelho, salientando o excelente trabalho que a Santa 

Casa da Misericórdia de Barcelos tem vindo a desenvolver.

A cerimónia terminou com a atribuição de medalhas de 15, 20, 

25 e 30 anos de serviço aos colaboradores da Santa Casa.

○○○○○ 
COMEMORAÇÕES

○○○○○ 
COMEMORAÇÕES

Presidente da Câmara participou nas comemorações  
do 132º aniversário dos Bombeiros de Barcelos

Encerramento das Comemorações dos 515 anos  
da Santa Casa da Misericórdia

NOTÍCIASNOTÍCIAS
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viver
barcelos
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VIVER BARCELOS

Milhares de Barcelenses receberam  
Nossa Senhora de Fátima em Barcelos

Imponência das 89 Cruzes 
marcou a primeira grande 
Romaria do Minho

O arciprestado de Barcelos acolheu a imagem pere-

grina de Nossa Senhora de Fátima, no dia 12 de ju-

nho, na igreja paroquial de Barqueiros. Uma multidão 

de fiéis deslocou-se até à fronteira do concelho para 

receber a imagem peregrina vinda da Póvoa de Var-

zim. Da Igreja de Nossa Senhora das Necessidades 

seguiu para a Igreja do Hospital de S. João de Deus e 

daí para a Matriz, numa procissão de velas que atra-

vessou a cidade juntando milhares de fiéis.

Barcelos embelezou-se para receber a Imagem com 

grandes tapetes de flores, balões brancos que en-

feitaram a Rua Direita e outros que se largaram no 

ar, e as belas cordas de flores da freguesia de Vilar 

de Figos que enfeitaram a Ponte de Santiago. Até 

os estudantes universitários marcaram presença na 

procissão, fazendo um tapete com as suas capas ne-

gras para Nossa Senhora de Fátima passar.

Na tarde de sábado houve nova concentração de mi-

lhares de pessoas para assistir à missa sob chuva 

intensa, que seguiu depois acompanhada pelos Bom-

beiros de Barcelinhos até Vila Cova para ser entregue 

ao arciprestado de Esposende.

Mais de meio milhão de pessoas estiveram em Bar-

celos durante os 10 dias da Festa das Cruzes. Uma 

Festa que, apesar do mau tempo, excedeu todas as 

expectativas.

A Festa das Cruzes mantém a matriz religiosa e po-

pular, constituindo uma referência nas tradições cul-

turais da região e do país, e que teve, na Procissão 

da Invenção da Santa Cruz, no dia 3 de maio, a sua 

máxima expressão, com a imponência das 89 cruzes 

das paróquias de Barcelos.

Os tapetes de pétalas na Igreja do Senhor da Cruz, 

ponto de passagem obrigatório e que motivam a visita 

de muitos barcelenses e forasteiros durante esta épo-

ca, acentuam a vertente religiosa das festividades.

○○○○○ 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA PEREGRINA

○○○○○ 
FESTA DAS CRUZES
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Barcelos Cidade Medieval  
chamou milhares à cidade

○○○○○ 
INICIATIVAS

De 28 a 31 de maio, o centro histórico de Barcelos vestiu-se 

a rigor e recuou à Idade Média, numa iniciativa conjunta da 

Câmara Municipal de Barcelos com a Associação Burgo Di-

vertido, designada Barcelos Cidade Medieval.

Este ano, o evento revestiu-se de especial importância no 

âmbito das comemorações dos 500 Anos da atribuição do 

Foral Manuelino à cidade de Barcelos. O centro histórico da 

cidade embelezou-se e recuperou vivências de outras épo-

cas, levando os visitantes a uma viagem no tempo redesco-

brindo a gafaria, a judiaria e as ruas de mercadores numa fiel 

recriação, que conta também com explicações históricas e 

visitas guiadas à Terra Condal.

Durante o evento Barcelos Cidade Medieval foram rememo-

rados os tempos medievais com artesãos de várias artes e 

ofícios, mercadores e taberneiros da época quinhentista a 

invadir a cidade e a celebrar a atribuição do Foral Novo por 

El Rei D. Manuel I, com torneios medievais (liça), torneios 

de tiro com arco, diversões e jogos medievais, cortejo, de-

monstrações de falcoaria, cavalaria, cuspidores de fogo e 

muita música. Os caminhos de Santiago não foram esque-

cidos e os peregrinos tornaram-se elementos vivos desta 

recriação medieval.

VIVER BARCELOS
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○○○○○ 
COMEMORAÇÕES

VIVER BARCELOS

As comemorações dos 500 anos do Foral Manuelino colo-

cam em evidência este período importante da história barce-

lense, pela exploração das componentes históricas, patrimo-

niais, culturais e pedagógicas do documento e da época na 

qual ele foi produzido. Trata-se de uma oportunidade para a 

reflexão sobre a Cidadania e o Municipalismo na atualidade.

Na sessão inaugural, Miguel Costa Gomes, presidente da 

Câmara Municipal de Barcelos, revelou tratar-se de uma 

“aposta da Câmara na valorização do que foi a história do 

concelho e no estudo e divulgação do impacto dos Forais na 

vida e desenvolvimento da comunidade barcelense”. A verea-

dora do pelouro da Cultura, Elisa Braga, lançou o desafio – 

“Queremos que nos ajudem a construir a história para daqui 

a 500 anos”.

De entre as iniciativas promovidas constam conferências, expo-

sições, recriação histórica, música, literatura e atividades per-

formativas, tendo como temática central o Foral de Barcelos e 

como palco, o centro histórico da cidade e os sítios concelhios. 

O culminar das comemorações acontece no dia 7 de agosto, 

com o concerto “500 ANOS, 500 VOZES”, na Frente Ribeirinha, 

precisamente o dia em que Barcelos assinala os 500 anos da 

atribuição do Foral Manuelino (7 de agosto de 1515).

Comemorações dos 500 anos  
do Foral Manuelino
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Feira do Livro encerra  
com balanço positivo
“Evento mantém elevados índices de qualidade o que se repercute na 
extraordinária afluência de público e de livreiros”

○○○○○ 
INICIATIVAS

VIVER BARCELOS

De 3 a 12 de julho milhares de pessoas visitaram, diaria-

mente, a Feira do Livro de Barcelos. O evento, mais uma 

vez, conseguiu trazer à cidade não só um grande número 

de visitantes, quer nos stands de livros, quer nas diversas 

atividades que decorreram em simultâneo, mas também li-

vreiros e editoras. Para o presidente da Câmara Municipal de 

Barcelos, Miguel Costa Gomes, “é um dado adquirido que a 

Feira do Livro, nestes últimos anos, deu um salto qualitativo 

enorme, o que se repercute na extraordinária afluência de 

público e de livreiros”.

Ao longo de dez dias, o certame acolheu diversas apresenta-

ções e lançamentos literários, homenagens, tertúlias, conver-

sas, conferências, espetáculos musicais e teatrais, inaugu-

rações de exposições e animações de rua. O espaço infantil 

voltou a ser centro das atenções para as inúmeras crianças 

e suas famílias, graças ao conjunto vasto e variado de ativi-

dades diárias como ateliês, leitura de histórias, pintura, ilus-

tração, contactos com escritores e ilustradores, sessão de 

contos, teatro, música e animação. Os mais novos tiveram 

ainda oportunidade de usufruir das atividades permanentes, 

tais como o cantinho da leitura, jogos didáticos, mural de pin-

tura e desenhos para colorir.

Para o edil de Barcelos, o objetivo da Câmara foi “promover 

a leitura”, atrair o público jovem e adulto para o benefício que 

os livros acarretam e, acima de tudo, proporcionar bem-estar 

aos cidadãos, dando-lhes uma oferta diversificada de ativida-

des para usufruir.
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O evento abriu com uma intervenção artística de A Capoeira 

– Companhia de Teatro de Barcelos, seguindo-se a homena-

gem ao jornalista barcelense Alberto Serra, a quem foi atri-

buída a Medalha de Mérito Cultural.

Rita Redshoes e Luís Portugal estiveram presentes na pri-

meira noite da Feira, numa tertúlia de escritores de canções, 

onde a cantora apresentou o seu primeiro livro, “Sonhos de 

uma rapariga quase normal”.

Destaque para os notáveis escritores nacionais e internacio-

nais, Hugo Mujica, poeta argentino, Jorge Melícias, poeta e 

tradutor de Mujica, Valter Hugo Mãe e José Rui Teixeira, que, 

na segunda noite do evento, marcaram presença na “Tenda 

das Tertúlias” para uma agradável “Conversa de Poetas”.

Amadeu Gomes Araújo, Domingos da Calçada, Maria do Pi-

lar Figueiredo, Pedro Bacelar de Vasconcelos, Raquel Ochoa, 

Inês Pedrosa, Maria das Dores Quinta e Costa, Rita Ferro, 

Fernanda Sousa, Marta Brites, Hugo Dias, Adriana Moreira, 

José Fanha, António Mota, Bernardete Costa, Maria do Céu 

Nogueira integraram o grupo de escritores que apresentaram 

as suas mais recentes obras na 33ª Feira do Livro de Barcelos.

Destaque ainda para a conferência “O Município de Barcelos 

entre o Absolutismo e o Liberalismo” proferida por José Viria-

to Capela, com apresentação de Joel Cleto que aconteceu, 

dia 7 de julho, no âmbito das Comemorações dos 500 Anos 

do Foral Manuelino. Viriato Capela, conferencista, historiador 

e professor da Universidade do Minho, abordou o tempo dos 

Forais Novos e Ordenações do Reino (Afonsinas e Manueli-

nas), assim como a passagem do Absolutismo Régio ao Li-

beralismo, para daí analisar as transformações que se deram 

na sociedade, mais precisamente no Município de Barcelos.

Os Ala dos Namorados brilharam ao encerrar a noite de sá-

bado com o concerto “Tour Felicidade” e, no dia 12 de ju-

lho, a Feira encerrou com um recital de poesia e música pela 

Associação D’Improviso intitulado “Expresso das Letras – A 

Poesia na Rota da Pimenta e da Canela”.

Todos os dias a animação de rua esteve a cargo d’ A Capoei-

ra - Companhia de Teatro de Barcelos.

VIVER BARCELOS
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Milhões de Festa
– A música foi a mergulhos em Barcelos

○○○○○ 
FESTIVAL URBANO

O Milhões de Festa voltou a Barcelos, às margens do rio Ca-

vado. O arranque oficial do galardoado festival arrancou com 

a apresentação da sexta edição pelo presidente da Câmara 

Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, e pelo diretor 

criativo da Lovers&Lollypops, Márcio Laranjeiro. O lança-

mento de uma App oficial do Milhões de Festa’15 e a maior 

presença de sempre de estrangeiros foram as grandes no-

vidades. O Milhões de Festa decorreu de 23 a 26 de julho.

No total, estiveram presentes mais de 9 mil visitantes em 

quatro dias com muita diversão e uma oferta musical diver-

sificada. A afluência de estrangeiros apresentou um cresci-

mento exponencial nesta edição. “A presença de cidadãos 

de outros países, designadamente ingleses, espanhóis e ho-

landeses foi a maior de sempre, o que nos deixa obviamente 

satisfeitos e com a certeza de que o Milhões de Festa está na 

rota dos festivais europeus”, adiantou Miguel Costa Gomes.

Este ano o festival contou com cerca de 60 artistas, entre 

eles os aclamados Michael Rothen, Hemdale e Deerhoof e, 

como já é tradição, o Milhões de Festa foi palco privilegia-

do para os portugueses com sonoridades mais alternativas, 

como os Yong Yong, MMMOOONNNOOO, LAmA, Noz, TO-

CHAPESTANA e Concorrência. De referir que os All We Are, 

The Holydrug Couple, Al Dom & The Faryds e Hey Colossus 

visitaram pela primeira vez o país e estrearam-se logo no 

palco do Milhões.

A novidade deste ano foi a App oficial do Milhões de Festa’15, 

disponível na AppStore do iTunes, onde os utilizadores pu-

deram fazer uso da câmera do dispositivo num contexto de 

realidade aumentada e, até chegar a Barcelos, saber que dis-

tância os separava do triângulo. Uma vez na área, a mesma 

feature da aplicação permitia identificar palcos e a sua pro-

gramação. A aplicação continha, ainda, toda a informação es-

sencial sobre o festival, permitindo consultar horários e cada 

um fazer o próprio alinhamento, selecionando que concertos 

ver de forma a serem notificados antes de cada um deles.

O certame este ano não abandonou as suas raízes e não 

foi exceção com a piscina municipal de Barcelos a ser um 

palco apetecível para a música com mergulhos à mistura. O 

Milhões de Festa’15 aconteceu e contou com atuações dos 

históricos Michael Rother e Deerhoof, e de nomes tão incon-

tornáveis quanto The Bug (feat. Flowdan & Manga), Matias 

Aguayo, Peaking Lights (Acid Test), THEESatisfaction, Meri-

dian Brothers, PERC, Tijuana Panthers, Islam Chipsy e The 

Cosmic Dead.

Dada a importância crescente deste evento no concelho, a 

Câmara Municipal de Barcelos renovou o protocolo de cola-

boração para a realização do Festival até 2017. O acordo dá 

continuidade a um dos mais importantes eventos do calendá-

rio dos festivais nacionais de verão, desde a sua vinda para 

Barcelos em 2010.
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A edição 2015 do Moda Barcelos voltou a desfilar na Praça 

do Município, com a apresentação de coleções da indústria 

têxtil e designers assim como as coleções de lojistas com 

atividade na área da moda.

O Moda Barcelos é um projeto de arte e de formação que 

visa descobrir novos talentos, valorizar e promover a indús-

tria têxtil e a área da moda em Barcelos e este ano contou 

com a participação de oito empresas, onze designers, onze 

lojas, trinta e quatro manequins e a Associação de Apoio à 

Trissomia 21 - AMAR 21.

A apresentação ficou a cargo da mediática Merche Romero. 

De destacar, a estilista convidada – Anabela Baldaque – con-

ceituada criadora de moda, e as participações especiais, na 

passerelle, de Cláudia Jacques e Rui Santos.

Este ano, para dar mais brilho e glamour aos desfiles, foram 

apresentadas joias do  designer Eugénio Campos.

Moda Barcelos voltou a desfilar  
na Praça do Município

○○○○○ 
INICIATIVAS
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A mostra do Folar e dos Doces da Páscoa, promovida pela 

Câmara Municipal de Barcelos, contou com a participação 

de 10 pastelarias locais. A iniciativa foi também um convite 

aos turistas, especialmente espanhóis, para procurarem, na 

sua passagem pelo concelho de Barcelos, estes estabele-

cimentos e degustarem estas iguarias de grande qualidade.

A mostra do Folar e dos Doces de Páscoa contou com 

a parceria de 10 pastelarias locais com fabrico próprio. As 

unidades disponibilizaram para provas o tradicional Folar da 

Páscoa, o pão-de-ló nas suas mais diversas interpretações, 

bem como os tradicionais doces de romaria sortidos, um dos 

doces mais apreciados e procurados nesta época do ano.

Esta ação inseriu-se dentro da política de valorização dos 

produtos gastronómicos locais promovida anualmente 

pelo Município na defesa, dinamização e valorização dos 

produtos de identidade gastronómicos barcelenses, cuja 

doçaria tradicional tem muita expressão.

Pastelarias participantes:

- Pastelaria Pacheco – Viatodos

- Pastelaria Doce da Bá – Viatodos

- Padaria Lina – Manhente

- Padaria Flor de Durrães – Durrães

- Pastelaria Colonial – Barcelos

- Padaria e Pastelaria S. Bento – Várzea

- Padaria Santa Eugénia - Rio Covo Santa Eugénia

- Pastelaria Chá e Nata - Rio Covo Santa Eugénia

- Pastelaria Rosa Cintilante – Gilmonde

- Pastelaria Minnelli - Barcelos

Mostra do Folar e dos doces da 
Páscoa promoveu pastelarias locais

○○○○○ 
TURISMO

Evento decorreu na Alameda das 
Barrocas, entre os dias 16 e 19 de julho

Festa da 
Juventude 
regressou  
à Alameda  
das Barrocas

○○○○○ 
JUVENTUDE

A Festa de Juventude 2015, promovida pela Câmara Mu-

nicipal, decorreu de 16 a 19 de julho, na Alameda das Bar-

rocas. O evento incluiu atividades diferentes, uma mostra 

urbana onde participaram trinta associações do concelho 

e animação de rua. Esta iniciativa do Município pretendeu 

mostrar o dinamismo associativo do concelho, promover e 

dar visibilidade às atividades e projetos das associações 

que atuam nas mais diversas áreas. No primeiro dia reali-

zou-se uma aula de zumba com o grupo Tridance, que con-

tou com a participação de vários ginásios da cidade e uma 

performance por parte dos Mirza Drums. No dia 17 reali-

zou-se o Festival de Bandas, integrado no Projeto Artístico, 

desenvolvido pelo Pelouro da Juventude onde participaram 

as seguintes bandas: Pulas, Blond Season, Cul-de-sac, 

banda Espaço M, Untitled, Lagarta, DD Rock, Lazy Eye 

Society, Black Smoke of Buddah, Hull e Queens N Aces. 

A noite terminou com um concerto dos Okkur. No sábado, 

dia 18, realizaram-se os concertos com Betânia Barreto e 

Pedro Braga, Daniel Pereira, Bruno Gomes e Domingos La-

sev, e Cálculo. No domingo, decorreu o Festival de Dança, 

com os seguintes grupos: Academia de Dança Rosália Fer-

reira, Associação Intercultural para todos e Bola de Sabão, 

Colégio Didálvi, Escola de Dança de Barcelos, Fisiofitness 

e Escola Flash Li Dance. Durante o tempo de realização 

da Festa da Juventude, decorreram atividades permanen-

tes das associações da Mostra Urbana e animação de rua. 

Todas as atividades foram de acesso livre.

Zumba, Mostra Urbana, Festival de 
Bandas e de Dança, música e muita 
animação foram os eventos em 
destaque nos quatro dias da Festa  
da Juventude.
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Realizou-se em fevereiro, a “Gala Cidade Europeia do Vi-

nho 2015”, em Reguengos de Monsaraz, evento que mar-

cou o arranque da programação desta cidade portuguesa 

que assume, no presente ano, o título de Cidade Europeia 

do Vinho, assumindo também o título de Cidade Portuguesa 

do Vinho 2015, que sucede a Barcelos.

Durante a gala foi atribuído à Cidade de Barcelos o “Diploma 

de Mérito” pelo trabalho desenvolvido ao longo de 2014 na 

promoção do território e dos vinhos de Barcelos. O verea-

dor do pelouro do Turismo da Câmara Municipal de Barcelos, 

Carlos Brito, marcou presença na cerimónia, tendo assinala-

do o momento com a oferta de um Galo de Barcelos repre-

sentativo de “Barcelos, Cidade do Vinho 2014” e “Reguengos 

de Monsaraz, Cidade Europeia do Vinho 2015”.

O folclore além-fronteiras está de regresso a Barce-

linhos para mais uma edição do Festival do Rio, pro-

movido pelo Grupo Folclórico de Barcelinhos e que 

este ano contempla a sua 35ª edição.

China, Eslováquia, País Basco, Estados Unidos da 

América, México, Senegal, Argentina, Costa de Mar-

fim e Taiwan mostram as suas danças típicas, de 23 

de julho a 3 de agosto, sendo o ponto alto a Gala do 

Rio no dia 1 de agosto, num palco montado especial-

mente em cima do rio Cávado, junto à Ponte dos Pe-

regrinos de Santiago.

Os grupos participantes neste evento marcarão presen-

ça na Mostra de Artesanato e Cerâmica de Barcelos.

Barcelos distinguido com 
Diploma de Mérito na Gala  
da Cidade Europeia do Vinho

○○○○○ 
TURISMO

A Câmara Municipal de Barcelos, através do pelouro do 

Turismo, promoveu mais uma edição do concurso Barce-

los Florido, atividade que contribuiu para o envolvimento 

da comunidade na promoção da atratividade da cidade e 

da freguesia de Barcelos.

A iniciativa envolveu áreas mais afastadas dos centros 

históricos e deu vida às ruas, largos e avenidas, criando-

-lhe mais motivos de interesse e de visita.

“Barcelos Florido” é um dos concursos mais antigos na 

região e tem sido um fator essencial de valorização da 

qualidade da experiência de quem usufrui do centro his-

tórico de Barcelos, entre os meses de maio, junho e julho.

“Barcelos Florido” coloriu concelho

Apresentação  
do Festival Internacional  
de Folclore Rio | Barcelos 2015

○○○○○ 
AAA

○○○○○ 
CULTURA
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A Câmara Municipal de Barcelos, em parceria com o Cen-

tro Social da Paróquia de Arcozelo, promoveu no início do 

mês de junho e em diversos locais, um conjunto de ativida-

des para a dinamização da iniciativa “Semana de Escola 

para Pais”. Foi possível assistir a um conjunto de palestras 

sobre o domínio educativo e parental. No âmbito das Co-

memorações do Dia Mundial da Criança tiveram lugar na 

Biblioteca Municipal de Barcelos duas palestras intituladas 

“A importância de educar com afetos” e “Ensinar a voar e a 

brincar. Educar promovendo a autonomia e a criatividade 

na criança”.

Câmara Municipal e Centro Social 
de Arcozelo promovem “Semana 
de Escola para Pais”

○○○○○ 
EDUCAÇÃO

Em maio decorreu o I Encontro de Equitação Terapêutica 

da Região Norte, promovido pelo Centro Hípico Ir. Pedro 

Coelho, em articulação com diversos centros hípicos, ins-

tituições de Saúde e do Ensino Superior, com o objetivo 

de implementar um encontro anual na área da Terapia 

Assistida por Cavalos e também suportar e divulgar esta 

terapia, como método de intervenção em crianças, jovens 

e adultos. Na sessão de apresentação, que contou com a 

presença da Vereadora do pelouro da Educação e Ação 

Social da Câmara Municipal de Barcelos, Armandina Sa-

leiro, foi assinado o acordo de Colaboração entre o Muni-

cípio de Barcelos e a “Hospitalagro – Produção e Comer-

cialização de Produtos Agrícolas e Pecuários”, com vista 

a estabelecer um programa terapêutico de equitação para 

jovens e crianças que frequentam a unidade de interven-

ção especializada em Autismo (EB1 da Silva), integrada 

no Agrupamento de Escolas Vale de Tamel.

I Encontro de Equitação 
Terapêutica da Região Norte

○○○○○ 
EDUCAÇÃO

A Câmara Municipal, em parceria com a Universidade Portu-

calense, promoveu em fevereiro, na Biblioteca Municipal, um 

curso de formação na área do tratamento técnico documen-

tal de dezoito professores bibliotecários que prestam serviço 

nas Bibliotecas Escolares do Município e de quatro técnicos 

da Biblioteca Municipal.

Este curso creditado permitiu dotar os professores e os técni-

cos de conhecimentos sobre os mecanismos de produção e 

processamento de diferentes tipologias documentais, assim 

como a produção de descrições bibliográficas normalizadas 

de documentos e respetivos pontos de acesso.

Recorde-se que o Município de Barcelos possui um portal 

digital que permite a disponibilização do catálogo coletivo 

concelhio. Existem cerca de 36.000 documentos catalogados 

pelas bibliotecas escolares, do ensino básico e secundário 

e 7.050 documentos catalogados pela Biblioteca Municipal, 

que integram o espólio das bibliotecas escolares do 1o ciclo 

de ensino básico.

Executivo promoveu formação 
para Professores Bibliotecários

○○○○○ 
EDUCAÇÃO

CIDADANIA
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○○○○○ 
AÇÃO SOCIAL

A Câmara Municipal de Barcelos aprovou, em reunião ordiná-

ria do executivo de 10 de abril, a celebração de um acordo de 

colaboração com a União de Freguesias de Carreira e Fonte 

Coberta e a União das Freguesias de Silveiros e Rio Covo San-

ta Eulália para assegurar os pequenos-almoços nas escolas a 

crianças cujos pais/encarregados de educação não conseguem 

assegurar ou dar diariamente a primeira refeição do dia.

Ainda no âmbito escolar, foi aprovada a aquisição de serviços 

de transporte escolar para o ano letivo de 2015/2016 a alunos 

do concelho de Barcelos. Na fotografia acima, a Vereadora do 

pelouro da Ação Social, Armandina Saleiro, assina o protocolo 

dos pequenos almoços entre o Município e a Junta de Fregue-

sia de Silveiros e Rio Côvo Sta. Eulália.

O Município de Barcelos, em parceria com o Banco Local 

de Voluntariado de Barcelos (BLV) e o Conselho Nacional 

para a Promoção do Voluntariado, promoveu ainda uma 

Formação Geral para Voluntários. O principal objetivo des-

ta formação geral foi consciencializar os voluntários da es-

sência do voluntariado e alertar para a prática consciente e 

responsável de que o voluntariado não é uma ocupação de 

tempos livres, nem a substituição de um posto de trabalho, 

mas sim o exercício livre, responsável e desinteressado de 

uma atividade em prol dos outros.

O BLV é uma estrutura de proximidade entre os voluntários 

e as entidades promotoras que tem como propósito não só 

promover a prática de voluntariado, mas também contribuir 

para a qualificação do mesmo.

Câmara Municipal de Barcelos aprovou  
apoios escolares a Juntas e Instituições

CIDADANIA

○○○○○ 
AÇÃO SOCIAL

Câmara Municipal e Conselho Nacional para  
a Promoção do Voluntariado assinaram protocolo de cooperação
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Milhares de barcelenses rumaram a Santiago para partici-

parem no programa religioso, cultural e artístico e de conví-

vio, organizado pela Câmara Municipal, no dia dedicado a 

Barcelos naquela cidade espanhola.

Com esta iniciativa, ficou reforçada a relação dos barcelen-

ses com Santiago de Compostela numa estratégia de pro-

moção e divulgação da cidade de Barcelos, em Espanha, e 

do Caminho Português de Santiago, em Barcelos, definido 

por este executivo municipal como um dos eixos prioritários 

do seu programa cultural.

Situado na rota do Caminho Português, o concelho está li-

gado historicamente a este percurso religioso e cultural – 

nele está a origem da lenda do galo – pelo que se torna im-

portante aproveitar do ponto de vista turístico e económico 

o fluxo de milhares de peregrinos vindos de todo o mundo e 

que anualmente circulam pelo concelho.

O dia de Barcelos em Santiago teve como ponto de encon-

tro a praça da Catedral espanhola, onde se realizou uma 

missa. Tiveram ainda lugar atuações de folclore e uma ex-

posição dedicada a Barcelos e Santiago na loja do Turismo 

Porto e Norte de Portugal, situada em Compostela.

Dia de Barcelos em  
Santiago de Compostela

○○○○○ 
CULTURA
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A Sociedade Ponto Verde, em parceria com a Câmara Muni-

cipal de Barcelos, apresentou os resultados obtidos na Mis-

são Reciclar, que abrangeu os 1897 munícipes do concelho 

de Barcelos.

O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel 

Costa Gomes, ficou “bastante satisfeito” com os resultados, 

“a área do ambiente e da reciclagem é um esforço que tem 
de ser feito por todos, e num concelho rural como Barcelos 
esta é uma percentagem bastante boa. Significa que Barce-
los é amigo do ambiente”, frisou. “Vamos fazer um esforço, 
mais campanhas e mais iniciativas para que os não separa-
dores mudem os seus hábitos”, anunciou.

Missão Reciclar apresenta  
bons resultados em Barcelos

○○○○○ 
AMBIENTE

O Município de Barcelos comemorou, no dia 20 de março, o 

Dia Internacional das Florestas com a plantação de algumas 

espécies de árvores autóctones na frente ribeirinha, com 

a participação das escolas EB 2,3 Gonçalo Nunes, Escola 

Secundária de Barcelinhos e ainda com a APACI. A ativida-

de contou com a plantação de algumas espécies de árvores 

autóctones pela frente fluvial nascente e terminou com um 

passeio de barco pelas margens do Cávado, assinalando 

de igual modo o Dia Mundial da Água que se comemorou 

no dia 22 de março. Ainda no âmbito das Comemorações 

do Dia Internacional das Florestas, o Município de Barcelos, 

em colaboração com a Associação “Amigos da Montanha”, 

promoveu uma ação de sensibilização ambiental de rua 

com oferta de plantas aromáticas e medicinais à população, 

tendo como principal objetivo sensibilizar os munícipes para 

a importância da preservação do planeta.

Município de Barcelos comemorou Dia Internacional das Florestas

○○○○○ 
AMBIENTE
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A Semana do Ambiente realizou-se de 1 a 9 de junho com 

um programa que englobou um conjunto de iniciativas, 

para todas as idades, com vista a informar, sensibilizar e 

dotar a população de conhecimentos básicos para a con-

tribuição do melhoramento do meio ambiente.

Foi uma semana dedicada ao Ambiente com várias inicia-

tivas realizadas, como ações de formação, Mostra de Pro-

dutos Biológicos, tarde de cinema ambiental no Teatro Gil 

Vicente, com a exibição de três obras documentais. No dia 

5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, decorreu o desfile 

Ecológico, com passagem de modelos realizada por alunos 

dos jardins de infância, escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos, en-

sino secundário e ensino especial do concelho. Foi ainda 

programada uma caminhada pelas margens do Cávado de 

S. Salvador de Vilar de Frades a S. Martinho. A descida do 

rio em canoa teve início em Areias de Vilar e terminou no 

areal de Barcelinhos.

Câmara Municipal de Barcelos 
promoveu Semana do Ambiente

○○○○○ 
AMBIENTE

Capital do Artesanato lançou  
as bases para a Certificação  
do Bordado do Crivo

○○○○○ 
TURISMO

A arte de bordar e tecer é uma tradição enraizada no conce-

lho de Barcelos e o Dia do Artesão, dia 19 de maio, foi o mote 

para a apresentação das bases do caderno de especifica-

ções para iniciar o processo de certificação Bordado de Crivo 

da Carreira. Um dia muito especial para toda a comunidade 

barcelense, não fosse Barcelos a Capital do Artesanato. A 

Câmara Municipal de Barcelos realizou uma Conferência, 

na Biblioteca Municipal, subordinada ao tema “O Futuro das 

Produções Artesanais”, que contou com a presença do Ve-

reador do Pelouro do Turismo e Artesanato, Carlos Brito.

O concelho de Barcelos é atualmente um dos territórios 

com mais artesãos distribuídos por diversas produções ar-

tesanais, nomeadamente a olaria, o figurado, os bordados 

de crivo, os bordados e tecelagem, os trabalhos em ma-

deira, os trabalhos em ferro e latoaria e ainda outras artes 

como o trabalho em couro e o artesanato contemporâneo.
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A Bolsa de Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) recebeu o Galo, 

os vinhos, as festas e os ofícios tradicionais, as gentes e o 

turismo, e o caminho de Santiago. Barcelos foi à BTL para 

mostrar o que de melhor se faz no nosso concelho. A Câmara 

promoveu assim a marca “Barcelos” na maior feira do turismo 

português, que se realizou entre os dias 25 de fevereiro e 1 

de março.

O município levou muita animação com a mascote do Galo de 

Barcelos e promoveu um sorteio de vouchers de alojamento 

e apresentados os programas da Festa das Cruzes 2015, o 

projeto “Ruralidade”. Na BTL também não faltou a presença 

do artesanato local barcelense, nem espaço para a divulga-

ção de vinhos, a gastronomia da região, o turismo ambiental 

e paisagístico, o Caminho de Santiago, as festas tradicionais 

e romarias - com especial ênfase para as Festas das Cruzes 

-, não esquecendo a promoção das artes e ofícios tradicionais 

do concelho.

A participação na BTL proporcionou contactos com os agentes 

que integram a bolsa de contratação, através da participação 

em reuniões com compradores inscritos no programa “Hosted 

Buyers”, como forma de dinamizar toda a estrutura turística do 

concelho e estabelecer colaborações futuras.

Galo de Barcelos  
na Bolsa de Turismo de Lisboa

○○○○○ 
TURISMO
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AMO-TE BARCELOS – NOITES DE VERÃO
Jardim das Barrocas
1, 6, 7 e 8; 13, 14 e 15; 21, 22 e 29 de agosto

35º FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
FOLCLORE DO RIO
Junto à Ponte dos Peregrinos de Santiago (Ponte Medieval)
23 de julho a 3 de agosto

1 de agosto – Gala do Rio

EXPOSIÇÃO DE CERÂMICA 
CONTEMPORÂNEA
A CERÂMICA CONTEMPORÂNEA 

António Vasconcelos Lapa
Museu de Olaria
25 de julho a 25 de outubro

IV EDIÇÃO – O MUNDO FANTÁSTICO DO 
GALO DE BARCELOS
EXPOSIÇÃO COLETIVA

Torre Medieval e Posto de Turismo
17 de julho a 31 de agosto

Marque na 
AGENDA

33ª MOSTRA DE ARTESANATO E 
CERÂMICA DE BARCELOS
Parque da Cidade
31 de julho a 16 de agosto

“500 ANOS, 500 VOZES”
CONCERTO

Frente Ribeirinha
7 de agosto

22h00 (Entrada Livre)

DIA DA CIDADE
Largo do Município
31 de agosto




