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VALORIZAR O
PATRIMÓNIO,
PREPARAR
O FUTURO
O Município de Barcelos
encara o conhecimento
e a inovação como
pilares fundamentais
no desenvolvimento do
concelho. É, portanto,
com uma atenção especial
que a Câmara olha para o
Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave (IPCA),
prestando todo o apoio
possível para o crescimento
da instituição.

V

inte e quatro após a sua fundação, o IPCA escreveu (e continua a
escrever) uma história de sucesso. Por considerar que o crescimento
do Politécnico é sinónimo de desenvolvimento do nosso concelho, o Município tem sido um parceiro sempre presente, procurando dar resposta
aos desafios que a instituição enfrenta, como por exemplo a melhoria da
acessibilidade ao campus, que permitiu reforçar a ligação do IPCA com
a cidade.
Barcelos distingue-se pela criatividade das suas gentes, reconhecida internacionalmente pela UNESCO, na categoria de Artesanato e Arte Popular, área que continuamos profundamente empenhados em valorizar,
tendo o nosso município integrado o grupo de fundadores da recém-criada Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas. Toda a riqueza
do nosso figurado voltará a estar bem patente na Mostra de Artesanato e
Cerâmica, que este ano, com certeza, será ainda mais especial graças à
distinção internacional que muito nos orgulha.
Como vemos, é extremamente rico o nosso património imaterial, mas
não o é menos o material, sendo que é um dever da Câmara Municipal
preservá-lo e divulgá-lo. É o que temos vindo a fazer no Rio Cávado, um
verdadeiro tesouro natural, que queremos devolver aos cidadãos, para
que estes possam usufruir desta riqueza ímpar e, simultaneamente, envolvê-los na proteção deste bem maior que é de todos nós. Compete-nos,
também, continuar a afirmar Barcelos como o museu vivo do Caminho de
Santiago, potenciando as suas vertentes patrimonial, cultural e espiritual.
Da mesma forma que estamos convictos do bom trabalho que temos vindo a desempenhar, sabemos que ainda podemos fazer mais e melhor. E,
por isso, como assinalo em entrevista nesta revista, não podemos deixar
de saudar os acordos políticos alcançados na questão da descentralização, que permitirão concretizar mais políticas de proximidade junto dos
cidadãos e avançar no sentido da autonomia do poder local, deixando a
garantia de que o Município de Barcelos está preparado para executar as
novas competências que a lei lhe venha a atribuir.
Saúdo, igualmente, o acordo político entre o Governo e o principal partido da oposição relativamente às negociações do quadro comunitário
para o período 2021-2027, que mostra haver espaço para entendimentos
políticos em matérias estruturais, fundamentais para a estabilidade e desenvolvimento do país, numa perspetiva de médio e longo prazo, que a
todos nós beneficiará. 

Miguel Costa Gomes
O Presidente da Câmara Municipal
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MUNICÍPIO
DOA 22 CAMAS
E OITO MACAS
AO HOSPITAL
DE BARCELOS
A Secretária de Estado da Saúde,
Rosa Valente de Matos, fez uma visita
ao Hospital de Santa Maria Maior, dia
26 de abril, na qual foi acompanhada
pelo Presidente da Câmara Municipal
de Barcelos, Miguel Costa Gomes.

N

o âmbito da visita, a governante homologou um protocolo entre o Município e o Hospital de Barcelos
para a doação de 22 camas com colchões e oito macas
hidráulicas para a urgência daquela unidade.
Miguel Costa Gomes realçou a disponibilidade da Câmara para ajudar a suprir “uma grande necessidade do
hospital” e, dessa forma, contribuir para “o bem-estar e
melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos”.
Joaquim Barbosa, presidente do Conselho de Administração do Hospital, agradeceu ao Município “a disponibilidade permanente, sensibilidade e preocupação que
ficam plasmadas neste protocolo”. 
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NOVO HOSPITAL É
“UMA PRIORIDADE”
PARA O GOVERNO
O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos
aproveitou a visita da Secretária de Estado
da Saúde, Rosa Valente de Matos, ao Hospital
de Barcelos para reiterar a necessidade de
construção de um novo hospital na cidade.

M

iguel Costa Gomes manifestou que o Município “cumprirá na íntegra o acordo” com o Governo, sendo que “os terrenos serão assegurados assim que estiver garantida a construção do hospital”.
Rosa Valente de Matos considerou que a construção do novo hospital “é
uma prioridade” e adiantou que o Governo está “a trabalhar para que este
seja considerado no próximo quadro comunitário”. 
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SECRETÁRIO DE
ESTADO INAUGUROU
UNIDADE DE SAÚDE
FAMILIAR DE MARTIM
O

Secretário de Estado Adjunto da Saúde, Fernando Araújo, e o Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, inauguraram no dia 16 de abril a Unidade de Saúde Familiar de Martim.
O novo equipamento foi financiado pelo Programa Norte 2020 no valor de
cerca de 763 mil euros e vai servir mais de cinco mil utentes das freguesias de
Martim, Pousa e a União de Freguesias de Areias de Vilar e Encourados, que
passam a dispor de três médicos, três enfermeiros e três secretários clínicos.

Fernando Araújo classificou a obra como “ um bom
exemplo do que a tutela quer para o Serviço Nacional de
Saúde do país”.
Miguel Costa Gomes congratulou-se com a inauguração
desta importante obra dos cuidados primários de saúde,
aproveitando para “reafirmar a necessidade de um novo
hospital em Barcelos”. 

PROTOCOLO ASSEGURA CUIDADOS DE SAÚDE ORAL
O Município de Barcelos e a ARS-Norte assinaram um protocolo que vai
permitir a disponibilização de cuidados de saúde oral aos barcelenses, na
Unidade de Saúde de Barcelinhos. O apoio da Câmara Municipal consiste na aquisição da cadeira de dentista.

O Secretário de Estado Adjunto da Saúde, Fernando Araújo, presente na assinatura do protocolo, realçou que “este
projeto-piloto de dentistas nos centros de saúde está a ter
um grande sucesso e, por isso, o objetivo é alargar a valência a todo o país até ao fim da legislatura”. 
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MINISTRO DA
SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA
SOCIAL INAUGUROU
RESIDÊNCIAS
T
SÉNIOR EM TAMEL
S. VERÍSSIMO
O Ministro do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social, Vieira da Silva,
e o Presidente da Câmara Municipal
de Barcelos, Miguel Costa Gomes,
inauguraram, no dia 17 de março, as
novas residências sénior do Centro de
Solidariedade Social de S. Veríssimo.

rata-se de um investimento de cerca de um milhão de euros, que inclui a construção de dez habitações de tipologia T1, permitindo uma maior autonomia aos idosos.
O Presidente da Câmara manifestou a sua satisfação pela presença do Ministro na inauguração das novas residências, referindo-se à “forma atenta com que Vieira da Silva olha para as
instituições sociais” e, concretamente, à importância que dá
“ao seguimento a este projeto, que ainda está na primeira fase,
e que terá naturalmente a sua evolução, consolidada com responsabilidade”.
O Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
destacou os quinze milhões de euros que o Estado transfere
anualmente para o apoio social em Barcelos, concelho este
que detém “uma forte rede de apoio social, com mais de uma
centena de instituições de solidariedade social”.
O Presidente da instituição, João Vale Lopes, falou da conclusão de “uma importante etapa”, mas que “é apenas a primeira fase de um projeto mais global”, cujo objetivo é “ampliar
o edifício para praticamente o dobro da atual capacidade”. 
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1 Inauguração do acesso rodoviário
O novo acesso rodoviário ao IPCA foi inaugurado
no dia 19 de dezembro de 2017 pelo Presidente da
Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes.

1

2 Nas comemorações do 14.º aniversário da Escola
Superior de Tecnologia, o Presidente da Câmara
Municipal de Barcelos visitou o novo laboratório do
Centro I&D em Inteligência Artificial.

MUNICÍPIO DE BARCELOS
VALORIZA O ENSINO SUPERIOR
O

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) é uma enorme mais-valia para o crescimento e desenvolvimento do concelho de Barcelos. Ciente da importância do IPCA, hoje já uma referência nacional e
cada vez mais internacional, o Município de Barcelos tem dado um inequívoco apoio à instituição, procurando criar uma ligação desta com o
centro urbano e uma efetiva ligação ao coração da cidade, tendo nesse
sentido comparticipado os acessos pedonal e carral ao campus, em Vila
2

Frescainha S. Martinho, e cedido o edifício da antiga escola Gonçalo Pereira para a criação da Escola Superior de
Design. A relação com o IPCA é estratégica para o desenvolvimento do concelho e, por isso, a Câmara Municipal
tem estado representada nos principais momentos da
história da instituição. 
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PRESIDENTE DA CÂMARA E MINISTRO
DA CIÊNCIA NA INAUGURAÇÃO DA
BIBLIOTECA DO IPCA
O

Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel
Costa Gomes, esteve presente, dia 4 de junho, na
inauguração da biblioteca “José Mariano Gago”, do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), numa cerimónia presidida pelo Ministro da Ciência e do Ensino
Superior, Manuel Heitor. “O IPCA é uma instituição que
devemos abraçar e incentivar e a minha presença é precisamente para vincar que o IPCA merece o nosso respeito

e a Câmara Municipal vai continuar a apostar no seu desenvolvimento”,
afirmou Miguel Costa Gomes.
Na sua intervenção, o Ministro da Ciência e do Ensino Superior garantiu
que o IPCA seria o primeiro Politécnico do país a passar a fundação, o
que se tornou realidade a 28 de junho deste ano. “Este regime fundacional vai projetar ainda mais o IPCA”, assegurou Manuel Heitor. 
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PRESIDENTE DA
CÂMARA DEBATE
“FINANCIAMENTO
E GESTÃO DA CAUSA
PÚBLICA”
O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos,
Miguel Costa Gomes, participou, no dia 20 de
abril, numa mesa-redonda organizada pelos
estudantes da licenciatura em Gestão Pública
da Escola Superior de Gestão do Instituto
Politécnico do Cávado e Ave.

T

endo como tema o “Financiamento e gestão da causa
pública”, a conferência contou, ainda, com as intervenções do eurodeputado José Manuel Fernandes, e do
Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio.
Miguel Costa Gomes falou sobre as “dificuldades” financeiras que as câmaras têm enfrentado ao longo dos anos,
notando que “o Estado está a querer transferir para as
câmaras várias pastas como a Educação, Cultura e Património, mas a questão é o pacote financeiro que terá que
acompanhar esta descentralização”.
O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos defendeu, também, que a descentralização é o único mecanismo que permitirá melhorar a coesão territorial e o desenvolvimento das regiões sendo necessário
encarar este desafio a curto prazo. 

G R A N D E E N T R E V I STA
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ENTREVISTA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

“O MUNICÍPIO ESTÁ PREPARADO
PARA EXECUTAR NOVAS COMPETÊNCIAS
DESCENTRALIZADAS”
O início do atual mandato coincide com a discussão de
temas de relevância estrutural para as autarquias, como
a descentralização e os fundos comunitários. Como se
situa o Município de Barcelos nesta discussão? Está o
Município preparado para os impactos da descentralização de competências?
Barcelos segue atentamente a discussão nacional em torno da descentralização, consciente que os desafios que
são colocados aos municípios portugueses constituem
uma prova das suas capacidades de resposta às necessidades das populações.
Tal como referi por ocasião das comemorações deste ano
do 25 de Abril, não podemos deixar de saudar os acordos políticos alcançados na questão da descentralização,
que permitirão concretizar mais políticas de proximidade

junto dos cidadãos e avançar no sentido da autonomia do poder local.
No caso de Barcelos, estabilizado o executivo municipal e criadas as condições políticas para um novo ciclo autárquico, podemos garantir que o
Município está preparado para executar as novas competências que a lei
lhe venha a atribuir.
De resto, nos executivos a que presidi desde 2009 já demos provas que
em matéria de competências descentralizadas estamos sempre à frente,
não só nas áreas transferidas da administração central – como é o caso
da rede escolar dos jardins de infância e do 1.º ciclo – como nós próprios
inaugurámos a contratualização de um quadro de competências com as
freguesias, acompanhado do respetivo pacote financeiro, correspondente a 200% do valor que recebem do Fundo de Financiamento das Freguesias, permitindo mais autonomia nas decisões e o desenvolvimento
homogéneo do concelho. Graças a este mecanismo, as freguesias foram
contempladas com 40 milhões de euros em oito anos.
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Por outro lado, estamos a apetrechar a Câmara Municipal dos meios necessários para os novos desafios da
descentralização, reforçando e estabilizando os recursos
humanos através de formas de contratação duradouras.
Nos últimos três anos entraram 54 novos trabalhadores,
reforçando as categorias de técnicos superiores e assistentes técnicos.
Acredita que este processo de descentralização de
competências nos municípios vai ser bem sucedido?
Acredito que sim, porque esta é uma antiga aspiração dos
municípios. A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) já analisou mais de 20 projetos de Decretos-Lei de âmbito setorial, enquanto decorre o processo
de discussão da proposta de Lei-Quadro da descentralização pela Assembleia da República: Freguesias; Segurança contra incêndios; Policiamento de proximidade;
Educação; Saúde; Cultura; Ação Social; Estacionamento
público; Promoção turística; Captação de investimento;
Áreas portuárias; Áreas protegidas; Praias; Habitação;
Património; Vias de Comunicação; Estruturas de Atendimento ao Cidadão; Justiça; Saúde Animal e Segurança
nos Alimentos; Modalidades afins de Jogos de Fortuna ou
Azar; Estatuto do Pessoal Dirigente.
Mas temos de estar atentos aos meios necessários à sua
implementação, como sejam o quadro legislativo e o pacote financeiro associado.
O acordo político do Governo com o maior partido da
oposição prevê a transferência de competências ao longo
dos próximos três anos, pelo que este processo gradual
também permitirá ir avaliando a aplicação das novas
competências, desde logo a adequação da nova Lei das
Finanças Locais, atualmente em discussão.
De facto, a transferência de competências da administração central para os municípios requer a equivalente
transferência de verbas, quer pelo aumento das já existentes, quer pela criação de novas receitas. Sendo certo
que este princípio é um pressuposto da atual Lei das Finanças Locais, a sua aplicação é que não tem sido homogénea, já que a transferência de verbas tem ficado muito
aquém do previsto.
Outro tema que tem estado na ordem do dia é a reprogramação dos fundos comunitários exigida pelos
autarcas, concretamente do programa Norte 2020. Os
programas e as dotações iniciais não foram os melhores? Há áreas subfinanciadas?
Sim, desde o início do atual quadro comunitário os municípios vêm reclamando pela falta de apoio financeiro
em algumas áreas, como a construção e a renovação de
estradas. Em dezembro do ano passado, a ANMP alertava
o Governo para os problemas de financiamento da manutenção das vias de comunicação afetas aos municípios.
No concelho de Barcelos também nos debatemos com
este problema. Temos estradas e caminhos municipais a
necessitar de intervenção – como as EM 503, 505 e 556
ou o CM 1114, o fecho da circular rodoviária urbana, entre
outros – cujas obras só poderão ser executadas mediante
o financiamento do orçamento municipal, porque o ante-

Barcelos segue atentamente
a discussão nacional em
torno da descentralização,
consciente que os desafios
que são colocados aos
municípios portugueses
constituem uma prova
das suas capacidades de
resposta às necessidades
das populações.

rior Governo entendeu não atribuir programas de financiamento comunitário a estas vias.
Vamos avançar já com o fecho da circular urbana e com a
EM 505, mas apenas com verbas próprias.
Entretanto, o atual Governo negociou com os municípios
uma reprogramação de fundos que, para já, reforçam os
programas existentes.
A transferência interna de verbas do programa Norte
2020 permitiu reforçar o investimento territorial em cerca de 260 milhões para as autarquias, nas escolas, equipamentos sociais e de saúde e regeneração urbana, entre
outros, e isso é já um bom avanço.
E quanto ao próximo quadro comunitário para o período 2021-2027, como vê o posicionamento do Governo
português face às primeiras perspetivas lançadas pela
Comissão Europeia?
Antes de mais, gostaria de notar que, também nesta
matéria, há acordo político entre o Governo e o principal partido da oposição quanto à posição de Portugal
na negociação do novo quadro financeiro plurianual de
fundos estruturais. À semelhança do acordo sobre a descentralização, verifica-se que, afinal, há espaço para entendimentos políticos em matérias estruturais e que vão
para além das legislaturas e opções político-partidárias
conjunturais.
Quanto às primeiras perspetivas, a Comissão Europeia
pretende atribuir a Portugal cerca de 21,2 mil milhões de
euros em fundos de política de coesão, o que representa

G R A N D E E N T R E V I STA

um corte de 7% face ao quadro atual financeiro atual e é
já um progresso negocial relativamente à proposta inicial,
que previa um corte de 15% nos fundos de coesão.
Neste aspeto, partilho a opinião do nosso primeiro ministro quando diz que os fundos de coesão não podem ser
sacrificados, porque isso representaria colocar em risco o
futuro da União Europeia.
É fundamental que o processo de convergência, após o
período de assistência financeira, não provoque falhas no
apoio às reformas estruturais e, por isso, estamos confiantes que o Governo vai conseguir um acordo que satisfaça estas necessidades.
A região norte de Portugal, onde nos inserimos, é um
exemplo eloquente da necessidade de políticas de coesão
e equilíbrio territorial, dada a disparidade de desenvolvimento e de oportunidades entre os próprios municípios
nessa mesma região.
A própria ANMP alertou, recentemente, na Assembleia
da República, que a proposta de orçamento da Comissão
Europeia para o próximo quadro comunitário gera muitas
preocupações quanto aos valores alocados aos programas
setoriais e à coesão territorial, como sejam: a alteração dos
critérios de distribuição de verbas entre estados membros
e regiões; a gestão centralizada dos fundos, nomeadamente
o Fundo Social Europeu; o peso crescente dos instrumentos
financeiros; a redefinição das prioridades de investimento,
designadamente, o financiamento das infraestruturas rodoviárias e dos equipamentos coletivos, que deixaram de
ser financiados pelo programa Portugal 2020.
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A Associação propõe a manutenção das políticas de coesão e identifica as áreas prioritárias de intervenção: os
investimentos (que devem ser direcionados para as infraestruturas escolares e de saúde, acessos rodoviários,
equipamentos de cultura, desporto e lazer), a coesão social e demografia, o ciclo urbano da água, a política de
cidades e redes urbanas, entre outras.
Trata-se de um conjunto de sugestões que esperamos vir
a ser adotadas para bem das comunidades locais.
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O nível do poder de compra
dos portugueses tem vindo
a aumentar e Barcelos
acompanha toda esta
evolução positiva, melhorando
a sua qualidade de vida e a
sua visibilidade. Está na 30.ª
posição no ranking nacional
de 2018 do Portugal City
Brand, promovido pela Bloom
Consulting, e na 10.ª posição
na região norte, nas categorias
Viver, Visitar e Negócios, o que
representa um crescimento de
posição de 44% desde 2014.

Quanto ao concelho de Barcelos, tem vindo a acompanhar
os indicadores de melhoria da economia nacional? Qual a
posição da Câmara Municipal neste âmbito?
Sem dúvida! Barcelos possui um conjunto de empresas inovadoras com uma forte componente exportadora. Entre as diversas áreas de atividade, destaco a têxtil, que está a vencer os
desafios da competitividade depois das dificuldades e apreensões que se seguiram ao acordo multifibras.
De acordo com os dados do INE, as empresas barcelenses aumentaram em mais de 10% as suas exportações entre 2015 e
2016 e Barcelos situava-se, no final de 2016, entre os principais municípios exportadores da fileira do têxtil e do vestuário.
O papel do Município é o de facilitador do investimento,
atuando ao nível do aumento de área, remodelação e licenciamento de instalações industriais e de explorações agrícolas.
Por outro lado, o bom andamento da economia e o excelente desempenho das empresas de Barcelos têm tido um efeito
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muito positivo no emprego. De facto, o nosso concelho
regista valores de desemprego muito baixos, expressando
uma redução significativa face a 2013. Neste momento,
o número de desempregados é inferior ao registado em
2008, antes do início da crise económica e financeira.
O nível do poder de compra dos portugueses tem vindo a
aumentar e Barcelos acompanha toda esta evolução positiva, melhorando a sua qualidade de vida e a sua visibilidade. Está na 30.ª posição no ranking nacional de 2018
do Portugal City Brand, promovido pela Bloom Consulting, e na 10.ª posição na região norte, nas categorias Viver, Visitar e Negócios, o que representa um crescimento
de posição de 44% desde 2014.
E quanto ao investimento municipal? Quais as principais apostas?
O Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano constitui o principal instrumento de intervenção urbanística
comparticipado. Temos obras já executadas e em execução ao abrigo deste Plano, temos outras em fase de concurso público e outras em projeto.
A possibilidade de reafetação de verbas para a regeneração urbana vai permitir um conjunto de intervenções
que, antes, não estavam nas primeiras prioridades. Entre
as obras de referência neste Plano temos a recuperação
do Mercado Municipal, a Casa Conde de Vilas Boas e a
Casa Ascenção Correia, espaços públicos urbanos, reabilitação de habitação social, num valor global de mais de
14,5 milhões de euros.
Mas vamos continuar a intervir na rede escolar do Município, no âmbito do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão
Territorial. Entre os projetos em execução (EB1 de Roriz) e
os que em breve estarão a ser executados (Centro Escolar da Várzea e EB1 de Macieira), o valor de investimento
ultrapassa os 3,2 milhões de euros, prevendo-se mais intervenções no edificado escolar a curto e a médio prazo.
Em fase de concurso público temos, também a construção da ETAR de Macieira de Rates.
Quanto ao Programa Estratégico de Reabilitação Urbana
integrados nas três áreas de reabilitação urbana já definidas pela Câmara Municipal, está a ter bom acolhimento
junto dos particulares, tendo sido apresentadas mais de 40
candidaturas a incentivos fiscais ao nível dos impostos e
taxas municipais para a intervenção no edificado urbano.
Por outro lado, e como já referimos, a Câmara Municipal
pretende investir noutras áreas, mesmo sem comparticipação financeira dos fundos comunitários, como o fecho
da circular rodoviária e a requalificação de estradas e caminhos municipais; e investir também em projetos onde
a comparticipação financeira dos fundos é menor, como
a Avenida dos Combatentes, entre outros.
E é nosso propósito manter o protocolo com as freguesias,
um instrumento financeiro poderoso que tem permitido
bons investimentos nas freguesias.
Mas o investimento municipal não se define apenas nas
obras de maior vulto. A aposta no Rio Cávado e da sua
fruição por parte dos barcelenses está entre as nossas
prioridades, assim como a oferta de qualidade ao nível do
turismo, cultura e lazer.
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Barcelos foi classificada pela UNESCO como Cidade Criativa, nas modalidades de artesanato e arte popular e isso representa o coroar de um trabalho persistente de promoção das nossas tradições e valores culturais,
que continuaremos a desenvolver.
Representa, também, o impressionante trabalho desenvolvido pelos nossos artesãos, que souberam manter as artes tradicionais e que motivaram
as novas gerações a ingressar no mundo do artesanato, fazendo disso o
seu modo de vida.
Que importância atribui ao Instituto Politécnico do Cávado e Ave na
afirmação da cidade de Barcelos e do seu concelho no âmbito regional
e nacional?
Tem uma grande importância! Os esforços de ligação à cidade e ao concelho, feitos pelo próprio Instituto e pela Câmara Municipal, estão a dar
frutos. A instituição está claramente entrosada com a cidade, não só pela
própria dinâmica que a academia adquiriu e que trouxe à cidade, mas
também pela ligação com a envolvente social e económica do concelho,
já que muitos dos alunos são de Barcelos e trabalham em Barcelos, durante e após a sua formação no IPCA.
O crescimento sustentado e em qualidade permite ao Instituto ser hoje
uma referência do ensino politécnico a nível nacional, como prova a sua
transformação em fundação, para breve.
A Câmara Municipal tem acompanhado com muito orgulho e satisfação
o excelente percurso do Instituto e tem procurado responder, no quadro
das suas competências, às necessidades e solicitações que a todo o momento se colocam, como a melhoria das acessibilidades e o apoio técnico aos inúmeros projetos que o IPCA tem vindo a desenvolver. 

E é nosso propósito
manter o protocolo
com as freguesias,
um instrumento
financeiro poderoso
que tem permitido
bons investimentos
nas freguesias.
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MAIS DE 5 MILHÕES DE EUROS
PARA AS FREGUESIAS EM 2018
A Câmara Municipal de
Barcelos vai atribuir, este
ano, mais de 5 milhões
de euros às freguesias
do concelho, através do
protocolo de delegação
de competências que
lhes permite receber
o equivalente a 200%
da verba do Fundo de
Financiamento das
Freguesias.

O

protocolo foi assinado no dia 3 de
abril pelo presidente da Câmara Municipal, Miguel Costa Gomes, e os presidentes de Junta.
Miguel Costa Gomes sublinhou que este
protocolo permite “uma intervenção mais
eficiente ao nível das necessidades objetivas da população, dada a proximidade aos
cidadãos”.
Com esta medida, o Município de Barcelos afirma-se como um dos que mais verbas atribui às freguesias, e em condições
iguais, uma vez que as mesmas estão indexadas às transferências do Orçamento
de Estado para as freguesias.
A adoção de um critério de equidade na
transferência de verbas e a disponibilização atempada das mesmas são uma marca do atual executivo municipal.
Para a avaliação do cumprimento deste
protocolo, as juntas obrigam-se a apre-

sentar um relatório de execução, relativamente a cada um dos trimestres. A apresentação do referido documento constitui
condição necessária para o prosseguimento das transferências.
Este é já o nono ano consecutivo em que o
executivo municipal aprova a transferência de competências para as freguesias,
situando-se em mais de 45 milhões de
euros o valor pago desde a implementação deste protocolo, em 2010. 
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MILHÕES DE FESTA
REGRESSA EM SETEMBRO
O Milhões de Festa está de regresso a Barcelos para a sua
11.ª edição que se realiza entre os dias 6 e 9 de setembro,
sendo já conhecidos alguns nomes do cartaz, como Os
Tubarões, Gazelle Twin, The Mauskovic Dance Band,
Warmduscher, Kink Gong, Tajak ou Gonçalo.

A

pós o término, no ano passado, do
protocolo entre a Câmara Municipal
e a promotora Lovers & Lollypops, ambas
as partes manifestaram vontade de dar
continuidade ao festival na cidade de Barcelos, onde acontece desde 2010 e com a
qual já criou uma relação umbilical.
Por proposta da promotora, a edição de
2018 do Milhões de Festa realiza-se no
primeiro fim de semana de setembro para
experimentar uma nova abordagem ao
formato do festival na perspetiva do seu
crescimento sustentado e da sua contínua
afirmação a nível nacional e internacional.
Sob o lema “A tradição já não é o que era”,
o Milhões de Festa trará novamente a Barcelos os projetos musicais mais desafiantes da atualidade, mantendo o conceito
diferenciador que lhe vale um lugar de

honra no calendário de festivais nacional
e cuja dimensão extravasa fronteiras. “O
Milhões de Festa é a joia da coroa do calendário anual de festivais em Portugal”,
escreveu o jornalista John Doram no diário britânico Guardian.
Ambiente descontraído, concertos na piscina, aposta na diversidade de estilos e
em valores emergentes, simbiose com a
envolvente urbana e campismo com todas as condições do Parque da Cidade são
algumas das mais valorizadas características do Milhões de Festa. 
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EB 1 DE MACIEIRA
VAI SER
REQUALIFICADA
O

Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel
Costa Gomes, assinou, no dia 6 de junho, o auto de
consignação das obras de reabilitação e ampliação da
EB 1 de Paulinhos, em Macieira de Rates. A assinatura do
auto de consignação contou com a presença do representante da empresa adjudicatária e do presidente da Junta
de Macieira de Rates, José Padrão.
A empreitada foi adjudicada 405.202,41€, IVA incluído. O
prazo de execução é de 180 dias.
A obra é apoiada financeiramente pelo Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT) da CIM Cávado – Norte 2020, sendo comparticipada pelo Município
de Barcelos em 80% do valor. “Há aqui um esforço suplementar do orçamento do Município, mas temos que o fazer para colmatar esta necessidade”, referiu o Presidente
da Câmara Municipal. 

REQUALIFICAÇÃO
DA RUA DE STA. MARTA
RESOLVE PROBLEMAS
DE ACESSIBILIDADE
O

Presidente da Câmara Municipal de Barcelos visitou, no dia 24 de
maio, as obras do arruamento de ligação da Rua D. Afonso à Rua Sta.
Marta. No local, Miguel Costa Gomes sublinhou que “a obra tem por objetivo criar uma nova centralidade e resolver alguns problemas de acessibilidade que até agora se sentiam”.
A empreitada irá beneficiar os arruamentos circundantes à rua de Sta.
Marta, que se encontram em estado de conservação bastante deficitário.
Esta solução permitirá ainda a resolução do problema de acessibilidade
às garagens do edifício “Porta Nova”, que se faz pela Avenida Alcaides de
Faria e se encontra atualmente inviabilizada. A empreitada tem um custo
de 377.269,70€. 

MUNICÍPIO APOSTA NUMA FEIRA MAIS
LIMPA, MODERNA E ORGANIZADA
A feira semanal de Barcelos
é um dos mais bonitos
postais ilustrados da
cidade. Com origens no
século XV, constitui uma
forte marca identitária e
de afirmação do concelho,
promovendo o nome de
Barcelos em todo o mundo.

D

ado o papel fulcral da feira semanal (às quintas-feiras) que, além de enorme importância para os agentes locais, constitui um importante dinamizador do turismo, o
Município está fortemente apostado na sua valorização.
Recentemente, o espaço do mercado foi reorganizado, permitindo a abertura de um corredor de acesso ao Hospital e outro em frente à Santa Casa da Misericórdia, o que constitui um reforço de segurança e melhoramento de acessibilidades.
A Câmara Municipal avançou, ainda, com a elaboração de um projeto de modernização
da feira, que contempla a reabilitação das instalações sanitárias do Campo da Feira e do
Jardim das Barrocas. Entretanto, está a decorrer o processo de alteração do regulamento
da feira com o objetivo de acompanhar devidamente a evolução deste que é um ex-líbris
da cidade de Barcelos.
Além disso, o Município deu início a uma campanha de sensibilização ambiental junto
dos feirantes, intitulada Feira Limpa, apelando a que, no final do dia, os lugares fiquem
limpos, fazendo a correta deposição dos resíduos nos respetivos ecopontos e contentores, e que está a revelar-se um êxito. 
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AÇÕES DE
SENSIBILIZAÇÃO
PARA A LIMPEZA DAS
MATAS RESULTARAM
EM PLENO
A Vereadora da Fiscalização, Anabela Real,
apresentou, dia 8 de junho, os resultados da
campanha de limpeza das florestas numa
visita de trabalho às freguesias de Aborim
e UF de Quintiães e Aguiar, duas das oito
freguesias do concelho em que a intervenção
foi considerada prioritária.

A

política de prevenção contra incêndios da Câmara
de Barcelos passou por dotar de formação especializada os técnicos municipais para, em colaboração com
os munícipes, procurar garantir a salvaguarda de bens e
pessoas.
Ao longo destes meses, as equipas multidisciplinares
conseguiram identificar entre 700 e 800 proprietários,
iniciando a partir daí a sensibilização. A ação do Município cobriu na íntegra as freguesias de maior risco, sendo
que na totalidade do território do concelho a cobertura
estimada situa-se entre os 40% e 60%.
No lote de oito freguesias cujo risco de incêndios é maior
- UF Tamel Santa Leocádia e Vilar do Monte, Aborim, UF
de Quintiães e Aguiar, Panque, Sequeade e Bastuço (S.
João e Sto. Estêvão), Carapeços, Fragoso e Palme – a taxa
de limpeza, de acordo com a legislação, situa-se nos 80%,
sendo que a GNR levantou apenas 13 autos por situações
irregulares. Relativamente aos terrenos públicos, a taxa
de limpeza no concelho é também bastante elevada, situando-se nos 75%. 
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DESPORTO NA PRAÇA
TRAZ OS GINÁSIOS PARA A RUA
A

Câmara Municipal de Barcelos, no âmbito do Projeto
Barcelos Saudável, promove o programa Desporto na
Praça, entre 2 de junho e 20 de julho, no Campo 5 de Outubro (Jardim Velho). É uma iniciativa que pretende trazer
os ginásios para a rua e, assim, ao longo de quase dois meses, os barcelenses podem usufruir de um conjunto diversificado de aulas e atividades desportivas, gratuitas, ao ar
livre e para todas as idades. Basta ir equipado e participar!
O objetivo principal desta iniciativa é aumentar a quantidade e a qualidade do índice de atividade física praticado
da população, agora que as condições climatéricas são
favoráveis. 
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CINCO MIL VÃO
DESCOBRIR O
TESOURO NATURAL
QUE É O RIO CÁVADO
O Rio Cávado constitui uma riqueza natural de
valor inestimável para o concelho
de Barcelos, pelo que merece um olhar atento do
Município no sentido de garantir
a sua preservação a nível ambiental e permitir a
fruição por parte da população
deste bem que é de todos.
Após a ação de remoção da praga de jacintos de água e limpeza do
leito, concluída com enorme sucesso e apontada como um exemplo a
nível nacional, o Município encetou uma segunda fase de revitalização
do Rio Cávado, que se prolonga até ao final do ano.
Esta segunda fase tem como objetivo a limpeza das margens e manutenção do leito para que a população possa usufruir do Rio Cávado.
Neste âmbito, o Município criou o programa “Barcelos Cuida do Rio”,
que prevê, até ao final do ano, levar cinco mil barcelenses a visitar o
Cávado para descobrir a beleza e o potencial do rio, bem como sensibilizar para a importância da preservação deste verdadeiro tesouro
natural que atravessa o concelho.
A iniciativa irá envolver as escolas do concelho, o IPCA, associações,
juntas de freguesia, bem como operadores turísticos. 
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MUNICÍPIO
APOSTA NO
TURISMO
NÁUTICO
No âmbito da política de
valorização do Rio Cávado, o
Município deu início a uma série de
atividades de “Turismo Náutico”,
integradas no programa do Touring
Barcelos 2018.
O primeiro dos quatro passeios de barco a realizarem-se este ano aconteceu no dia 26 de maio, com
um percurso iniciado em Areias de Vilar e ao longo do qual foi possível descobrir a beleza de zonas
como a Barragem da Penide e as Lagoas de Caíde.
Os próximos passeios de barco estão marcados
para 15 de julho, 11 de agosto e 8 de setembro, devendo os interessados inscreverem-se através do
e-mail turismo@cm-barcelos.pt.
Com este conjunto de ações, o Município tem a
intenção de potenciar a fruição sustentada do rio
como mais uma das alavancas do turismo local e
regional. 
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BARCELOS APOSTA NA VALORIZAÇÃO
DO CAMINHO PORTUGUÊS DE SANTIAGO
O Caminho Português de Santiago
atravessa 13 freguesias de Barcelos,
num percurso de 29 quilómetros.
Tem uma profunda ligação à história
da cidade e ao seu maior símbolo,
estando na origem da Lenda do Galo.

D

ada a importância desta rota de peregrinos para o desenvolvimento do território, valorização do património e captação de turismo,
o Município de Barcelos integra um dos maiores consórcios de sempre,
composto por 15 parceiros espanhóis e portugueses, candidatados ao
Programa de Cooperação Territorial Portugal-Espanha (POCTEP) com a
temática da valorização dos Caminhos de Santiago.
No âmbito deste projeto, a Câmara de Barcelos compromete-se a intervir
em quatro eixos: melhoria das condições de segurança ao longo do percurso; reforço da capacidade de acolhimento de peregrinos no Albergue
Municipal; potencializar a relação dos peregrinos com os principais recursos do território, nomeadamente ativos culturais/patrimoniais, produtos agrícolas e artesanato; e a melhoria da acessibilidade para peregrinos sem mobilidade ou com mobilidade reduzida.
O investimento previsto por parte do Município de Barcelos é superior a
186 mil euros. 
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ALBERGUE MUNICIPAL
BATE RECORDE DE
PEREGRINOS EM 2017
O Albergue Municipal de Peregrinos
“Casa da Recoleta”, na freguesia
de Tamel S. Fins, registou no ano
passado o maior número de dormidas
desde que foi inaugurado, em 2010.
Foram 6.390 os peregrinos, de cerca de 60 nacionalidades, que em 2017 pernoitaram neste equipamento
municipal, mais 1.373 do que no ano anterior, o que
representa o maior crescimento de sempre (27%).
O número de peregrinos a pernoitar em Tamel S. Fins
tem aumentado todos os anos, sendo que, desde que foi
aberto ao público e até ao primeiro trimestre de 2018, o
Albergue Municipal já contabilizou 33.671 dormidas. 
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1

3

2

MUSEU VIVO DO CAMINHO DE SANTIAGO
Barcelos é, por direito próprio, o epicentro do Caminho Português de peregrinação
Santiago de Compostela, dispondo de quatro albergues e vários pontos de apoio para
peregrinos, entre os quais se destacam a Casa da Azenha e o Posto de Turismo.

O

concelho tem raízes históricas ligadas à tradição da peregrinação a
Santiago de Compostela, estando na origem da Lenda do Galo.
Barcelos foi um centro viário medieval, onde desde os tempos pré-românicos se verificava o entroncamento de estradas. Mesmo antes da
Ponte Medieval, construída no Séc. XIV, o burgo barcelense tinha esta
característica. Contudo, após a construção da ponte, Barcelos afirma-se
em definitivo como ponto de passagem privilegiado e torna-se o grande
ponto de passagem de peregrinos a Santiago.

Nas etapas tradicionais do caminho e fora destas, despontam santuários, igrejas, nichos, pontes e cruzeiros que
testemunham e historiam séculos de vivência jacobeia.
Este argumentos fazem de Barcelos um autêntico Museu
Vivo do Caminho de Santiago.
A missa e a Bênção do Peregrino, na Igreja de Santo António, pelas 19h00, constituem, diariamente, pontos altos
da passagem dos peregrinos por Barcelos. 
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4

Alguns dos pontos de passagem obrigatórios
no Caminho de Santiago no concelho de Barcelos:
1
2
3
4
5

Pedra Furada
Casa da Azenha
Capela de Santa Cruz, Lijó
Ponte das Tábuas, em Balugães
Igreja Paroquial de S. Martinho, em Balugães

5
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JÚLIA RAMALHO E AMADEU LEMOS
RECEBERAM MEDALHA DE HONRA
DA CIDADE DE BARCELOS
Na sessão solene comemorativa do 25 de Abril, o Presidente da Câmara Municipal, Miguel
Costa Gomes, entregou a Medalha de Honra da Cidade de Barcelos a Júlia Ramalho e a
Amadeu Lemos, “dois barcelenses, dois seres humanos de grande dimensão cuja obra,
antes de mais, os valoriza a eles próprios e, também, engrandece a comunidade a que
pertencem e que tão bem têm representado ao longo das suas vidas”.

J

úlia Ramalho, que não pôde estar presente na homenagem por motivos de saúde, tendo sido representada
pela filha Teresa Ramalho e familiares, é um dos nomes
maiores do artesanato barcelense e, sublinha Miguel Costa Gomes, “está entre os grandes obreiros do título Barcelos Cidade Criativa da UNESCO, dado o papel incontornável que tem tido na preservação dos ensinamentos
artísticos dos seus antepassados e na recriação renovada
dos seus trabalhos”, dando continuidade ao legado da
avó, Rosa Ramalho, “de quem manteve os conceitos, a
compreensão estética”, tornando-se, assim, “uma referência nacional e internacional do figurado de Barcelos”.

O Presidente da Câmara Municipal lembrou a importância do movimento associativo do concelho que tem como características “o empenho e
dedicação dos seus dirigentes e associados de que é exemplo maior no
nosso concelho, Amadeu Ferreira Lemos”.
Autarca, fundador e presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viatodos, responsável pela instalação da Casa do Povo
na freguesia, entre muitas outras benfeitorias, o homenageado tem um
longo percurso dedicado à causa pública. “De forma abnegada e totalmente empenhada, construiu uma obra ímpar que muito contribuiu para
o desenvolvimento da Freguesia e do concelho”, referiu o Presidente da
Câmara. 
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FESTA DE EXCELÊNCIA
Ao longo de doze dias, entre 25 de abril e 6 de maio, a Festa das Cruzes voltou a atrair
muitos milhares de visitantes a Barcelos. A primeira grande romaria do Minho voltou a
confirmar o seu estatuto em mais uma edição que se revelou um sucesso absoluto.

N

um cartaz diversificado e de qualidade, o concerto
da fadista Mariza, a Batalha das Flores ou a Grandiosa
Procissão da Invenção da Santa Cruz foram momentos
que registaram autênticas enchentes.
Entre os muitos visitantes, a romaria contou com a
presença da conceituada artista plástica Joana Vasconcelos, que, juntamente com o Presidente da Câmara
Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, assistiu ao
concerto de Mariza e ao fantástico espetáculo de cor
e alegria que foi a Batalha das Flores, que teve como
tema a inclusão de Barcelos na Rede de Cidades Criativas da UNESCO.
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A grande novidade da edição deste ano, a criação de um
terceiro palco na Frente Ribeirinha, onde atuaram Mariza
e Herman José foi, segundo Miguel Costa Gomes, “uma
aposta ganha”, uma vez que, além do espaço apresentar
as melhores condições para o público e artistas, vem dinamizar a margem do rio Cávado.
Os tapetes de pétalas, o arraial “Bamos às Cruzes”, os arcos de romaria de 46 freguesias do concelho, o folclore de
rua, o fogo do rio ou as rusgas ao Senhor da Cruz foram
outras das principais atrações da Festa das Cruzes e que
lhe permitem continuar a afirmar-se uma das maiores
romarias do país. 
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BARCELOS, UM CONCELHO QUE
SE AFIRMA PELA CRIATIVIDADE

A inclusão de Barcelos na Rede
de Cidades Criativas da UNESCO,
na categoria de Artesanato e Arte
Popular, afirma o concelho como
uma referência mundial nas artes
e ofícios tradicionais. Barcelos
ergueu-se e tem-se reinventado
através da criatividade e a chancela
da UNESCO traz consigo o mais
do que merecido reconhecimento
internacional, legitimando o
investimento que o Município tem
vindo a fazer nesta área.

É

porque é inteiramente merecido o epíteto de Cidade Criativa, na ca
tegoria de Artesanato e Arte Popular, único não só em Portugal como
- Península Ibérica, porque Barcelos é um território com uma identidade cultural e etnológica muito forte decorrente da variedade de artes e
ofícios, dos quais se destaca a olaria. Efetivamente, o trabalho no barro
ganhou tal relevância ao longo dos séculos que se tornou indissociável da
história desta região e das suas gentes.
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O Figurado e a Olaria, em virtude deste contexto etno social específico, são Produções Certificadas e Protegidas
pelo sistema de certificação existente em Portugal.
Mas a riqueza do concelho não se fica pelas artes da olaria e figurado e alarga-se aos bordados de crivo da Carreira, aos bordados, à tecelagem, aos trabalhos em madeiras
e aos trabalhos em ferro.
A valorização do artesanato em Barcelos é uma das principais preocupações do Município e tal evidencia-se para
quem visita a cidade, de várias formas. Por exemplo, pelo
Roteiro do Figurado, composto por 19 réplicas em tamanho gigante de alguns dos melhores exemplares do tradicional figurado barcelense; pela Torre Medieval, que funciona como como Centro de Interpretação da Cidade e
do Galo de Barcelos; pelo Museu de Olaria, único no país;
ou pela Mostra de Artesanato que em Agosto atrai muitos
milhares de visitantes ao Parque da Cidade. 
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BARCELOS É UM DOS FUNDADORES
DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE CIDADES E VILAS CERÂMICAS
Barcelos é um dos 14 municípios fundadores
da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas
Cerâmicas (AptCC), constituída formalmente
a 17 de abril, no Palácio Nacional de Mafra,
com a presença da Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Armandina Saleiro.

A

AptCC tem como objetivos, entre outros, a defesa, a
valorização e a divulgação do património cultural e
histórico cerâmico.
Além de Barcelos, fazem parte deste grupo de arranque
da AptCC os municípios de Alcobaça, Aveiro, Batalha,
Caldas da Rainha, Ílhavo, Mafra, Montemor-o-Novo, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Tondela, Viana do Alentejo, Viana do Castelo e Vila Nova de Poiares.
Barcelos integra a Direção da AptCC, presidida por Mafra,
ocupando a Vice-Presidente da Câmara Municipal, Armandina Saleiro, o cargo de tesoureiro.
“Barcelos assume-se como um grande centro da olaria
e figurado no contexto nacional, tendo sido reconhecida
pela UNESCO como Cidade Criativa na área do Artesanato e Artes Populares. Portanto, para nós, é muito importante estarmos na fundação desta associação”, afirma
Armandina Saleiro.
No mesmo dia, foi inaugurada no Palácio Nacional de
Mafra a exposição itinerante “Cerâmica Portuguesa”, que
conta com duas peças de cada um dos 14 municípios fundadores da associação. A cerâmica de Barcelos está representada com o Galo e a Galinha de Rosa Ramalho e a
Talha das Irmãs Soutelo. 
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MUSEU DE OLARIA TEM MAIS
DE 1.100 VISITAS MENSAIS
O Museu de Olaria, único em Portugal, reabriu
em 2013 após obras de beneficiação de modo
a adequar o edifício, inaugurado em 1995,
aos novos desafios da museologia. Com um
acervo de mais de 9 mil peças e com exposições
regulares, o Museu de Olaria tem, desde a
reabertura, registado um progressivo aumento
de visitantes.

E

m 2017, o equipamento municipal recebeu 13.495
pessoas, o que representa uma média de 1.125 visitas
mensais, dando continuidade ao acentuado crescimento
registado no ano anterior. Em 2016, ano em que o Município deu início às exposições dedicadas às famílias mais
emblemáticas do artesanato barcelense, o Museu de Olaria recebeu 12.957 visitas, um crescimento perto dos 25%
face a 2015 (10.452 visitantes).
O número de visitantes estrangeiros tem, igualmente,
uma evolução positiva, sendo que em 2017 estes representavam 25%, com destaque para os turistas franceses,
espanhóis e brasileiros. 
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MOSTRA DO ARTESANATO,
O ESPLENDOR DA CRIATIVIDADE
Mostra Nacional de Artesanato e Cerâmica de Barcelos é uma das mais antigas do país e
a que melhor espelha a autenticidade e riqueza da arte popular portuguesa. A 36.ª edição
do evento, a acontecer entre os dias 3 e 15 de agosto, será ainda mais especial, dado que
é a primeira desde que Barcelos foi reconhecida como Cidade Criativa da UNESCO, na
categoria de Artesanato e Arte Popular.
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A

Mostra Nacional de Artesanato e Cerâmica revela
em toda a sua plenitude o cruzamento entre a tradição popular e a criatividade que granjeou ao concelho o
reconhecimento internacional comprovado pela chancela
da UNESCO.
Neste certame fica patente não só a qualidade como a
diversidade do artesanato produzido em Barcelos, sendo
que além da cerâmica estão representadas inúmeras artes e ofícios, como a cestaria, os bordados, as madeiras, o
ferro e seus derivados, entre outros.
A Mostra Nacional de Artesanato e Cerâmica contempla,
ainda, um vasto e rico programa de animação baseado na
riqueza cultural e etnográfica do concelho, contando com
a colaboração das associações e grupos do concelho.
A gastronomia regional é outra das grandes atrações do
evento, sendo que a Praça da Restauração é um ponto de
passagem obrigatório de quem a visita e que pode, também, saborear os vinhos verdes dos produtores locais
representados.
Nesta que é a maior mostra de criatividade do país, o
Município presta o justo tributo aos seus artesãos com a
atribuição dos prémios Carreira, Inovação e Revelação. 
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MAIS DE 75 MIL
VISITARAM A
TORRE MEDIEVAL
EM 2017
A Torre Medieval reabriu ao público
em 2013 com um novo propósito
turístico, assumindo-se como “Centro
de Interpretação da Cidade e do Galo
de Barcelos”. O seu reposicionamento
tornou este local num dos espaços
mais emblemáticos da cidade, quer
pela sua centralidade, quer por se
tratar de um monumento nacional
classificado.
A Torre Medieval registou em 2017 o
maior número de visitantes desde a
sua reabertura, tendo recebido 75.737
pessoas. A maioria dos visitantes é
de nacionalidade portuguesa, mas o
número de estrangeiros tem crescido
paulatinamente, sendo que em 2017
estes representavam 37% das visitas.
Os países que apresentam maior
número de visitantes são a França, a
Espanha e o Brasil. •
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LIVROS DO CONVENTO
DE VILAR DE FRADES ALVO
DE TRATAMENTO TÉCNICO
Os livros da biblioteca do antigo convento de Vilar de Frades, pertença do
espólio biográfico da Biblioteca Municipal de Barcelos, estão a ser objeto de
tratamento técnico, tendo em vista o seu estudo e valorização.

O

trabalho, que tem vindo a ser realizado desde fevereiro, é um projeto do Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto coordenado
por José Meirinhos, financiado pela Direção Regional da
Cultura do Norte, no âmbito da candidatura Mosteiros a
Norte do Portugal 2020.
São 991 volumes, na sua generalidade em muito mau estado de conservação, que estão a ser objeto do tratamento necessário para os preservar da melhor forma (limpeza, ordenação, consolidação e reacondicionamento),
seguindo-se a sua devida catalogação e indexação.
A informação produzida será disponibilizada em diferentes suportes: catálogo físico e online e ficheiro em suporte
eletrónico. 
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O PATRIMÓNIO ROMÂNICO EM BARCELOS
N o concelho de Barcelos são conhecidos três tipos de manifestações do estilo românico,
sendo que dos elementos existentes nenhum está intacto.
1

2

3
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6

O

s sítios que preservam grande parte do traçado e dos elementos arquitetónicos românicos, apenas com algumas alterações (a maior parte
realizada durante o século XVIII) são as ruínas do Mosteiro de S. Salvador
do Banho (Vila Cova), a Igreja de Santa Maria de Abade de Neiva, a Igreja de
São Martinho de Manhente e a Igreja de S. Martinho de Balugães.
Depois, há monumentos que apresentam vestígios românicos preservados em alguns pontos de arquitetura, mesmo após obras profundas de
ampliação ou de reformulação, como o caso das ruínas do Castelo de Faria, a Ermida da Nossa Senhora da Franqueira, a Igreja do Convento de Vilar de Frades, a Igreja de São Paio de Midões, a Igreja de Rio Covo de Santa
Eulália, a Igreja de São João de Chavão e a Igreja de São Tiago de Vila Seca.
Por fim, há locais onde se guardam alguns vestígios românicos, fora do
contexto arquitetónico, mas preservados em contexto museológico, como
é o caso do Paço dos Conde Barcelos e da Igreja Velha de Paradela. 

1
2
3
4
5
6
7
8

4

7

5

8

Ruínas do Mosteiro de São Salvador do Banho (Vila Cova)
Igreja de Santa Maria de Abade de Neiva
Igreja de São Martinho de Manhente
Igreja de São Martinho de Balugães
Ruínas do Castelo de Faria
Ermida de Nossa Senhora da Franqueira
Igreja do Convento de Vilar de Frades
Paço dos Condes de Barcelos
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JARDINS
ESPELHAM
A BELEZA DA
CIDADE
B

arcelos tem como um dos seus bilhetes-postais os
seus conhecidos e emblemáticos jardins que envolvem o centro da cidade, como o Jardim das Barrocas (na
foto), Jardim do Município, Jardim da Avenida da Liberdade, Jardim Velho, Parque da Cidade, Zona Ribeirinha
e Jardim da Matriz. São espaços distintos de lazer que
atraem milhares de pessoas e são coloridos por amores-perfeitos, violas, margaridas, camélias, roseiras, tílias,
loureiros talhados, carvalhos, castanheiros, entre muitas
outras espécies. 
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