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ACESSO PEDONAL AO IPCA APROXIMA MAIS DE
4000 ALUNOS DO CENTRO HISTÓRICO
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arcelos terminou o ano da melhor forma em 
todas as áreas fundamentais para o desenvolvi-
mento e dinamização do nosso concelho. Depois 

de um mês de dezembro, em que Barcelos Cidade Presé-
pio foi vivido com elevada intensidade, cheio de cor, vida 
e inúmeras iniciativas que atraíram milhares ao conce-
lho, entrámos em 2017 cheios de vontade e com inúme-
ros projetos a arrancar! 

Quero aproveitar para relembrar e destacar o trabalho 
dos barcelenses que fizeram com que o nosso concelho 
tenha sido destaque nacional pelos melhores motivos. 
Quero voltar a felicitar, agora publicamente, a Escola 
Básica e Secundária de Vila Cova, o Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave (IPCA), o Conservatório de Música 
de Barcelos e, claro, a comunidade escolar do nosso con-
celho pelos feitos alcançados durante o ano de 2016. A 
Escola Básica e Secundária de Vila Cova arrecadou o pri-
meiro lugar no ranking alternativo do ensino secundário, 
um resultado que vem demonstrar o trabalho e a quali-
dade da escola pública e também a aposta nas tecnolo-
gias e proximidade entre professores e alunos. Ao IPCA 
pelos seus 22 anos de existência, sendo uma grande refe-
rência e um exemplo de excelência a nível local, regional 
e nacional. E felicitar, ainda, o facto de esta instituição 
estimular a grande ligação ao território em que se insere. 
Ao Conservatório de Música de Barcelos que viu o seu 
excelente trabalho e esforço, mais uma vez, destacado 

B

“A educação continua e continuará a ser uma das 
grandes prioridades deste executivo”, sublinhou Miguel 

Costa Gomes no jantar de Natal do Agrupamento de 
Escolas de Vila Cova, destacando a “importância e a 

necessidade da aposta na educação, a importância da 
comunidade no desenvolvimento da atividade escolar e 

ainda no estabelecimento de parcerias entre o Município 
e as escolas.”

UMA REFERÊNCIA A NÍVEL 
NACIONAL

A MARCA BARCELOS

com a admissão de mais um dos seus alunos numa 
das melhores universidades de artes do mundo, em 
Inglaterra.

Parabéns às estrelas destas conquistas! Aos pro-
fessores, docentes, colaboradores, aos pais, juntas de 
freguesia, associações de pais e aos alunos pelo traba-
lho desenvolvido, por todo o esforço e dedicação em 
prol da marca Barcelos, que é uma verdadeira paixão 
e que tem levado o nome do nosso concelho além 
fronteiras. A todos vocês o nosso muito obrigado. 
Continuem a apostar em Barcelos e nesta parceria de 
sucesso que têm com a Câmara Municipal.
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INVESTIMENTOS

s Comemorações do Dia do IPCA ficaram marcadas 
pela inauguração, no dia 16 de dezembro, daquela que é, 
segundo Miguel Costa Gomes, uma “ das obras prioritá-
rias e fundamentais para o Município, quer pelo impac-

to positivo que terá no imediato, quer pelo contributo essencial 
que trará a longo prazo para impulsionar o desenvolvimento 

da cidade, do concelho e da região”. Uma cerimónia que con-
tou com a presença do Ministro da Economia, Manuel Caldeira 
Cabral. No final da inauguração, todos os presentes fizeram o 
percurso a pé até ao IPCA, local onde o Ministro proferiu uma 
conferência subordinada ao tema "O papel das Instituições do 
Ensino Superior no desenvolvimento económico das regiões".

A

IPCA COMEMOROU 22 ANOS COM A HOMENAGEM A
DOCENTES, ALUNOS DE REFERÊNCIA, ATRIBUIÇÃO 
DE BOLSAS DE ESTUDO POR MÉRITO E PRÉMIOS 
DE MÉRITO ESCOLAR 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE VILA COVA
ARRECADOU O PRIMEIRO LUGAR NO RANKING 
ALTERNATIVO DO ENSINO SECUNDÁRIO

s comemorações oficiais, no dia 19 de dezembro, con-
taram com a presença do Ministro da Ciência, Tecnolo-
gia e Ensino Superior, Manuel Heitor, do Presidente da 
Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, do 

Presidente do IPCA, João Carvalho, do Vice-Presidente da Co-
missão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
(CCDRN), Ricardo Magalhães, do Presidente do Conselho Geral 
do IPCA, António Marques, entre outros.

executivo municipal aprovou, por 
unanimidade, na reunião ordiná-
ria de 19 de dezembro o Voto de 
Louvor à Escola Pública - à  Esco-

la Básica e Secundária de Vila Cova pela 
“conquista” do primeiro lugar no ranking 
alternativo do ensino secundário. Um 
voto de louvor que se estende a toda a 
comunidade escolar do concelho pelo 
trabalho desenvolvido.

A

O

200 metros que alteraram as 
rotinas dos barcelenses

Este acesso pedonal, um investimento 
de 390 mil euros, com cerca de 200 me-
tros sobre o Ribeiro do Patarro, veio re-
duzir a distância a percorrer, aproximar 
mais de 4000 alunos do centro histórico  
e assegurar todas as condições de segu-
rança e conforto para os peões, aumen-
tando a atratividade da utilização do 
modo pedonal.

ACESSO PEDONAL AO IPCA 
APROXIMA MAIS DE 4000 ALUNOS DO CENTRO HISTÓRICO

Percurso existente antes da obra.
Novo percurso (acesso Pedonal)
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INVESTIMENTOS

Câmara Municipal de Barcelos vai levar a cabo a “Re-
qualificação Urbanística da Avenida de São José”, entre 
o espaço frontal público da casa n.º 245 e a rotunda na 
Rua Filipa Borges / Rua Nossa Senhora da Franqueira. 

O projeto global que tem como objetivo colmatar as debilida-
des da estrutura pedonal existente, bem como valorizá-la e in-
tegrá-la na rede pedonal circundante. A intervenção pretende 
desenvolver uma plataforma pedonal em continuidade com as 
estruturas envolventes, que permita a circulação e os movimen-
tos de atravessamento e também a criação de espaços de estar 
e convívio. Outra das intenções é integrar e harmonizar a zona 
de intervenção com a estrutura verde envolvente, de forma a 
expandir e valorizar a qualidade paisagística do local. A obra 
terá o custo de 89.020,25 € e um prazo de execução de 90 dias.

CÂMARA MUNICIPAL LANÇA REQUALIFICAÇÃO 
URBANÍSTICA NA AVENIDA DE S. JOSÉ E MELHORA 
ÁREAS PEDONAIS

A

INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURO 
DA IGREJA DE COSSOURADO

Município de Barcelos e a comuni-
dade paroquiana empenharam-se 
na concretização do projeto de 
restauro da igreja paroquial que, 

segundo D. Jorge Ortiga, era "uma obra ab-
solutamente necessária". Na inauguração, 
no dia 16 de dezembro, estiveram presen-
tes a Vice-presidente da Câmara Municipal 
de Barcelos, Armandina Saleiro, o Arcebis-
po Primaz, D. Jorge Ortiga, o representante 
da Comissão Fabriqueira, Silvestre Ferrei-
ra, e o Presidente da Junta de Freguesia, 
Paulo Esteves.

O

CÂMARA MUNICIPAL VAI INVESTIR
MEIO MILHÃO DE EUROS NA REQUALIFICAÇÃO
DAS PISCINAS MUNICIPAIS

rata-se de uma intervenção necessária e importan-
te que atuará ao nível do desgaste natural dos equi-
pamentos mecânicos, decorridos que estão quase 
17 anos sobre a abertura ao público das Piscinas. As 

obras de requalificação e beneficiação das Piscinas Muni-
cipais de Barcelos incidirão na modernização dos sistemas 
hidráulico, mecânico, cobertura e envidraçados. Para a exe-
cução efetiva das obras, está previsto um prazo de 3 me-
ses. Esta intervenção visa melhorar a qualidade do serviço 
prestado pelo Município aos utilizadores das Piscinas, pelo 
que pede a compreensão e colaboração de todos na prosse-
cução deste objetivo.

T
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FUTEBOL CLUBE DE RORIZ 
VAI TER RELVADO SINTÉTICO

sta obra é “o concretizar de um sonho que agora se torna reali-
dade. Esperávamos por este dia há mais de vinte anos”, referiu 
de forma emocionada Paulo Mendes, Presidente do Futebol 
Clube de Roriz. Já Luís Gonzaga, Presidente da Junta, afirmou 

que “hoje é um dia histórico a juntar a muitos outros que dão corpo e 
sentido ao percurso evolutivo que agora se concretiza e se inicia com 
o aval do presidente da Câmara de Barcelos”.  O Presidente da Câmara 
Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, sublinhou a importância 
que o executivo atribui ao desporto, adiantando que “a Câmara Mu-
nicipal de Barcelos investe no desporto cerca de um milhão de euros 
por ano.” Miguel Costa Gomes acrescentou que esta obra é feita em 
“benefício dos jovens” e pretende a “melhoria das condições da prática 
desportiva”. A requalificação do Campo de futebol de Roriz, constru-
ção de relvado sintético, terá um custo na ordem dos 150.000,00€.

E

POLÍTICA DE PROXIMIDADE

PARQUE INFANTIL DA VÁRZEA FOI REMODELADO
ovos equipamentos lúdicos como escorrega, oscilan-
te para oito crianças, e dois oscilantes simples, piso 
amortecedor e reaproveitamento do piso existente 
para colocar nos "corredores de circulação" do espaço, 

fazem parte da remodelação deste importante espaço infan-
til. A Câmara Municipal investiu no global cerca de 400 mil 
euros e continuará a apostar na segurança das crianças, do-
tando estes espaços com maior segurança e certificação para 
os mais jovens poderem divertir-se e brincar em segurança. 
Continuará, também, a recuperar/requalificar e a construir 
mais parques infantis em vários estabelecimentos escolares 
e espaços públicos.

N

A Vereadora do pelouro da Educação da Câmara Municipal de Barcelos, 
Armandina Saleiro, e o Presidente da Junta de Freguesia da Várzea, David 
Carvalho, estiveram presentes na inauguração

a Semana Concelhia dos Direitos Humanos de Barcelos passaram, um pouco 
por todas as escolas e bibliotecas do concelho, atividades das mais diver-
sas áreas: música, expressão plástica, cinema e muitas palestras, dedicadas à 
promoção e consciencialização dos direitos básicos de todos os seres huma-

nos. O Auditório da Biblioteca Municipal de Barcelos acolheu o evento mais marcan-
te da programação: uma maratona de cartas, intitulada “Uma Carta com Esperança”, 
que contou com a participação da jornalista Joana Azevedo Viana, do fotógrafo João 
Couto C. e ainda de Vitória Triães, representante da Amnistia Internacional.

BARCELOS PROMOVE DIREITOS HUMANOS

N

CAFÉ MEMÓRIA CHEGA A BARCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, assinou, no 
dia 9 de dezembro, no Auditório dos Paços do Concelho, o protocolo de Colabo-
ração entre o Município de Barcelos, a Casa de Saúde São João de Deus, a Sonae 
Sierra, a Alzheimer Portugal – Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de 

Doentes de Alzheimer e o Café na Praça para a realização do Café Memória em Barcelos. 
Estes espaços têm por missão proporcionar a partilha de experiências, apoio emocional 
e informação a pessoas com problemas de memória ou demência, bem como aos respeti-
vos familiares e cuidadores, em sessões estruturadas, não clínicas, num espaço informal.

O



6 | FEVEREIRO 2017

COMEMORAÇÕES

TRADIÇÕES E CULTURA DE BARCELOS UNIDAS NUMA 
SÓ MOEDA EMITIDA PELO BANCO DE PORTUGAL

Moeda do Figurado de Barcelos (que tem na face um escudo nacional rodea-
do por oito galos de Barcelos e no verso várias figuras do bestiário da cidade) 
foi apresentada no Museu de Olaria, no dia 18 de novembro, num ambiente de 
notório orgulho por parte dos presentes e onde grandes mestres do Artesana-

to barcelense – Júlia Ramalho, Júlia Côta, João Ferreira, entre outros,  mostraram o seu 
trabalho ao vivo. “Esta moeda vai ajudar na promoção da nossa cultura e dos nossos 
valores barcelenses e tem uma riqueza incalculável", referiu Miguel Costa Gomes na sua 
intervenção. Já o Presidente da Imprensa Nacional Casa da Moeda, Rui Carp, sublinhou 
que esta moeda “é um extraordinário objeto para a promoção dos valores, do património 
e da cultura barcelenses que agora são perpetuados no tempo pela perenidade que lhe 
é conferida pelo metal”. Ainda na cerimónia, o Presidente da ACOBAR – Associação de 
Colecionadores de Barcelos, Constantino Ribeiro, apresentou o encarte que a Associação 
fez da moeda do Figurado.

A

s instalações da Instituição, em Cristelo, encheram-se de ami-
gos, no dia 14 de janeiro, para comemorar o 20º aniversário do 
Centro Social Abel Varzim, uma sessão comemorativa na qual 
estiveram presentes a Vice-presidente da Câmara Municipal de 

Barcelos, Armandina Saleiro, o Presidente da Junta de Freguesia, Isaque 
Ferreira, e os representantes da Instituição. A homenagem ao patrono, 
o Padre Abel Varzim, começou com uma romagem ao cemitério local, 
seguindo-se a atuação do Coral Magistrói e a apresentação de um ví-
deo com depoimentos de várias personalidades, como Diogo Freitas do 
Amaral, sobre a vida e o trabalho desenvolvido em prol da causa social 
pelo Padre Abel Varzim. Armandina Saleiro, na sua intervenção, frisou 
o “trabalho importante que a instituição faz junto da comunidade” e 
afirmou o “orgulho que sente ao ser vereadora num concelho onde ins-
tituições como a Abel Varzim se esforçam em prol de uma causa”.

A

CENTRO SOCIAL ABEL VARZIM COMEMOROU 
20 ANOS AO SERVIÇO DA COMUNIDADE 

CONSELHO NACIONAL DA LIGA DOS BOMBEIROS 
PORTUGUESES DECORREU EM BARCELINHOS E 
CONTOU COM A PRESENÇA DE BOMBEIROS DE 
TODO O PAÍS

ecorreu no dia 17 de dezembro, no Auditório do Quartel 
da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Barcelinhos, o Conselho Nacional da Liga dos Bom-
beiros Portugueses, que contou com a presença do Pre-

sidente da Câmara Municipal de Barcelos. Na cerimónia solene 
de abertura do Conselho Nacional, Miguel Costa Gomes deu as 
boas-vindas e felicitou “os bombeiros de todo o país que traba-
lham para a população”, destacando o “trabalho e o tempo que 
todos os voluntários dedicam em prol da população, deixando, 
por vezes, de estar com as suas famílias para prestar auxílio a 
quem precisa”. O Presidente da Câmara desejou ainda “uma boa 
jornada de trabalho”, finalizando com o convite para que os pre-
sentes visitassem a cidade de Barcelos.

D
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BARCELOS CIDADE PRESÉPIO

CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO 
COM UM VASTO PROGRAMA DE FÉRIAS DE NATAL

onstruções de lanternas, pintura de azulejo, confeção 
de pão de natal, pintura de peças em barro, criação de 
presépios, oficina de contos e lendas, teatro, música, jo-
gos, construção de fantoches de esponja, hóquei em pa-

tins, judo, karaté, futebol, voleibol, xadrez, jogos pré-desportivos 
e muito mais, foram algumas das atividades que o Município 
de Barcelos organizou, no período de férias escolares de Natal.

C

Férias de Natal na Galeria Municipal

Férias de Natal na Casa da 
Juventude

Férias de Natal na Biblioteca 
MunicipalFérias de Natal no Museu de Olaria

Férias de Natal no Pavilhão 
Municipal

UM DOS MAIS BELOS POSTAIS DE NATAL DO PAÍS
ntre 2 de dezembro e 8 de janeiro, Bar-
celos foi um ponto de passagem obri-
gatório e recebeu e atraiu milhares às 
ruas da cidade. Nesta quadra natalícia, 

luzes, música, exposições e concurso de presé-
pios, construídos pelos próprios barcelenses, in-
vadiram o centro histórico da cidade, além dos 
já habituais comboios de Natal e insufláveis que 
tanto agradam aos mais novos. Tudo para come-
morar a celebração de mais um Natal num mega 
programa intitulado "Barcelos Cidade Presépio”.

E

EXPOSIÇÃO “PRESÉPIO – UMA TRADIÇÃO VÁRIAS 
INTERPRETAÇÕES”

ezenas de gerações de artistas de renome como Rama-
lho, Côta, Mistério, Sapateiro, Dias, Pias, Macedo, Cunha, 
Messias, entre muitas outras, juntaram-se aos mais no-
vos e mais recentes artistas do concelho numa exposi-

ção “Uma Tradição Várias Interpretações”, que transformou Bar-

celos no maior mercado de presépios do país. Foram 55 artesãos 
e cerca de 400 presépios que estiveram espalhados pela Sala 
Gótica dos Paços do Concelho, Posto de Turismo, Torre Medieval 
e pelas ruas da cidade.

D
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BARCELOS CIDADE PRESÉPIO

ezoito grupos de canto e dança etnográficos da região partiram de diferentes 
pontos da cidade e confluíram todos no Pavilhão Municipal de Barcelos, onde 
atuaram ao longo da tarde do dia 15. Esta foi uma das maiores produções de 
sempre dos Cantares dos Reis e fica marcada pela realização deste evento no pa-

vilhão. O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, marcou pre-
sença e, na sua intervenção, elogiou e engrandeceu a participação destes grupos, dizendo 
que “a identidade de um povo reside na sua cultura, pelo que cabe-nos a nós respeitá-la 
e preservá-la.” 

CANTARES DOS REIS, UMA TRADIÇÃO COM RAÍZES

D

BARCELOS DOCE FECHA EM GRANDE 
OS “7 PRAZERES DA GASTRONOMIA” 2016

Concurso Barcelos Doce colocou o concelho, 
mais uma vez, na rota da gastronomia regional. 
Estiveram a concurso 11 padarias e pastelarias, 
nos dias 3 e 4 de dezembro. O júri deliberou atri-

buir a seguinte lista de classificação por categorias: Ca-
tegoria Bolo-Rei: 1º Lugar – Padaria Pacheco, 2º Lugar – 
Rosa Cintilante, 3º Lugar – Chá e Nata. Na Categoria Pão 
de Ló: 1º Lugar – Pastelaria Lina, 2º Lugar – Mercado do 
Pão, 3º Lugar – Pacheco; e na Categoria Tronco de Natal: 
1º Lugar – Rosa Cintilante, 2º Lugar – Regresso, 3º Lugar 
– Flor de Durrães.

O

“BARCELOS CIDADE PRESÉPIO” IN REVISTA

Desfile de pais natal em duas rodas
Bolo rei gigante, de 40 metros, ocupou o Largo da 
Porta Nova

Noite de Fados do Projeto Artístico no Teatro de 
Gil Vicente

“Barcelos É Mágico” contou com muita música, 
animação e festa pela noite dentro. Piscinas Municipais mega aula de hidroginástica.

Festa de Natal da Arca no Pavilhão Municipal

MARQUE NA SUA AGENDA


