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Neste momento, em que a descentralização está no 
centro do debate político em Portugal, é justo olhar-se 
para a política que o executivo da Câmara Municipal 
de Barcelos tem seguido nos últimos mandatos como 
um exemplo no âmbito da delegação de competências.
O denominado “Protocolo 200%” é um dos principais 
projetos de cidadania na gestão do Município. Entre 
janeiro de 2010 e 30 de junho de 2018, este protocolo 
de transferência de competências, que atribui o 
equivalente a 200% do Fundo de Financiamento das 
Freguesias (FFF), já fez chegar às freguesias mais de 
41,2 milhões de euros, consolidando uma política 
descentralizadora que olha as freguesias como 
parceiras no projeto de desenvolvimento do concelho.
Este protocolo constitui já um património político e 
social inalienável, por ser reconhecido como o grande 
motor do desenvolvimento harmonioso do concelho. 
Este ano, efetivadas que estão as transferências das 
tranches relativas aos dois primeiros trimestres, as 
freguesias do concelho já receberam, através do 
protocolo, mais de 2.5 milhões de euros. E, até ao final 
do ano, serão mais de 5 milhões de euros. 
No entanto, para além do protocolo, a Câmara 
Municipal atribui subsídios às freguesias que, regra 
geral, se destinam ao investimento -  pavimentação 
e alargamento de caminhos, construção de redes 
de águas pluviais e muros de suporte, obras e 
aquisição de terrenos para alargamento de cemitérios, 
obras em sedes das juntas, entre outros. Estes 
subsídios têm como objetivo dissipar assimetrias de 
desenvolvimento das freguesias sem comprometer a 
execução de projetos essenciais para as comunidades. 

Quando falamos de cidadania, falamos da envolvência da 
sociedade civil,  com o movimento associativo à cabeça, 
no desenvolvimento do concelho, na dinamização 
de atividades de diversa índole e na preservação do 
património material e imaterial do nosso território. 
Nesse sentido, neste ano de 2018, já estabelecemos 
acordos de colaboração com mais de duas dezenas de 
agrupamentos folclóricos do concelho e 14 grupos de 
teatro e, na área do desporto, com 24 coletividades e 
27 atletas. 
Na área social, o Município já atribuiu, neste primeiro 
semestre de 2018, cerca de 300 mil euros em apoios 
à habitação que beneficiaram, mensalmente, 440 
agregados familiares. A Câmara Municipal apoia, 
igualmente, o transporte de doentes em situação 
económica mais vulnerável, garantindo o acesso destes 
aos serviços de saúde, através de protocolos estabelecidos 
com as corporações de bombeiros do concelho. 
Saúde e habitação, direitos inalienáveis e pilares da 
dignidade humana, sendo que a  intervenção do 
Município nestas áreas  visa atenuar desigualdades, 
facilitando o acesso a estes serviços. É nosso dever, 
enquanto gestores da coisa pública, prestar especial 
atenção a quem mais dificuldades tem, pois só assim 
se pode cumprir a cidadania. 

CUMPRIR A CIDADANIA
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A Câmara Municipal aprovou, em reunião ordinária de 
18 de maio, os acordos de colaboração com 18 ranchos 
e grupos folclóricos não federados do concelho de 
Barcelos, que incluem uma comparticipação financeira 
municipal no valor global de 27 mil euros, podendo 
a este valor ser acrescentado 250,00€ (caso organize 
um festival de folclore até quatro grupos), ou 500,00€ 
(caso organize um festival de folclore com cinco ou 
mais grupos), ou 2.000,00€ (caso participe em festival 
de folclore no estrangeiro) a cada um dos grupos.

Quanto aos grupos folclóricos federados, foram 
aprovados três acordos de colaboração: Grupo 
Folclórico de Barcelinhos, com uma comparticipação 
global de 24.500,00€; Grupo Folclórico de Tregosa, 
com uma comparticipação global de 7.000,00€; 
Grupo Folclórico de Santa Maria de Moure, com uma 
comparticipação global de 3.000,00€, podendo a estes 
valores serem acrescentados de 2.000,00€ em caso de 
participação em festival no estrangeiro.

MUNICÍPIO ESTABELECE ACORDOS 
COM GRUPOS FOLCLÓRICOS  
DO CONCELHO

Os grupos folclóricos desempenham um papel essencial na preservação das tradições, 

costumes e cultura do concelho. Um trabalho reconhecido pelo Município que, este ano, 

estabeleceu acordos de colaboração com 21 grupos, dos quais resultam a atribuição de uma 

verba global de 56.500 euros, que ainda pode aumentar, conforme a atividade de cada grupo. 



226 MIL  
EUROS PARA  

ATIVIDADES 
CULTURAIS Na área do teatro, o Município celebrou protocolos 

com 14 grupos do concelho no valor total de 71,200 
euros. Além dos grupos do concelho, a Câmara 
Municipal celebrou um acordo de colaboração com a 
Companhia de Teatro de Braga para a apresentação 
de dez espetáculos no Teatro Gil Vicente, com uma 
comparticipação no valor de cinco mil euros.
No âmbito musical, a Câmara Municipal celebrou 
acordos de colaboração com sete conjuntos e 
associações do concelho num valor que ascende aos 
93 mil euros. 
Para fins diversos, no âmbito cultural, foram 
deliberados apoios à Associação de Colecionismo 
de Barcelos (3.500€), Associação Cultural Monte de 
Fralães (6.000€), ESMAE (3.000€ - realização do 
Festival Harmos), ACIB (15.000 – desenvolvimento 
de atividades de Páscoa) e UF Barcelos, Vila Boa, 
Vila Frescainha S. Martinho e S. Pedro (30.000 – 
comparticipação para a Festa das Cruzes).  

Mantendo uma política de apoio e incentivo 

à cultura, o Município de Barcelos celebrou, 

este ano, vários acordos de colaboração 

com diversas entidades e associações de 

diferentes áreas – música e teatro, entre 

outros – no valor global de 226.700€.
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Em reunião ordinário de 1 de junho, o executivo 
aprovou os acordos com o Agrupamento de Escolas 
Alcaides de Faria, Agrupamento de Escolas Vale 
do Tamel, Agrupamento de Escolas de Fragoso e 
Agrupamento de Escolas de Vila Cova, num valor total 
de 31.500 euros.
Na área da Educação, o Município celebrou um acordo 
de colabarações com os nove agrupamentos de escolas 
do concelho de Barcelos para a disponibilização de 
técnicos de terapia da fala e psicólogos.

CÂMARA MUNICIPAL MANTÉM 
APOIO AOS AGRUPAMENTOS 
ESCOLARES

O Município de Barcelos celebrou 

acordos de colaboração com quatro 

agrupamentos de escolas do concelho para 

a comparticipação nas despesas correntes 

das unidades educativas que integram os 

diferentes ciclos de escolaridade - pré-

escolar e 1.º, 2.º e 3.º ciclos. 
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MUNICÍPIO JÁ INVESTIU 300 MIL 
EUROS EM APOIOS SOCIAIS  
À HABITAÇÃO

No âmbito do Apoio ao Arrendamento Habitacional, 
através do qual o Município comparticipa 
financeiramente agregados familiares com carências 
socioeconómicas, foram apoiadas uma média de 440 
famílias por mês num valor total de 266 mil euros.   
Já o Apoio à Habitação Social visa a melhoria das 
condições de habitabilidade nas modalidades de 

reparação, ampliação, reconstrução, construção de nova edificação, 
loteamento familiar, legalização de imóvel e comparticipação no serviço 
de limpeza de fossas. 
No âmbito deste programa, foram apoiadas, este ano, seis famílias num 
valor global a rondar os 34 mil euros.

O Município de Barcelos atribuiu, entre 

janeiro e maio deste ano, um total de 

300 mil euros em apoios à habitação que 

beneficiaram perto de 500 agregados 

familiares mais desfavorecidos do concelho. 
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O projeto Transporte Solidário apoia mensalmente 54 
doentes oncológicos que, não conseguindo beneficiar 
do Transporte Não Urgente pelo Sistema Nacional de 
Saúde, necessitam de ir ao hospital  para consultas, 
tratamentos e/ou exames, mas devido à sua situação 
económica vulnerável não reúnem condições para a 
sua deslocação. 

O Município disponibiliza o mesmo serviço a 
munícipes com deficiência integrados em Centros de 
Atividades Ocupacionais, tendo sido este beneficiado 
seis utentes por mês. 
Este apoio traduzem-se no transporte em ambulância, 
prestado pelos bombeiros voluntários do concelho, 
consoante a residência dos munícipes, ao abrigo dos 
protocolos existentes com os mesmos.

APOIO A TRANSPORTE DE 
DOENTES ASSEGURA ACESSO  
AOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Com o objetivo de assegurar o acesso aos serviços de saúde da população mais desfavorecida do 

concelho, o Município de Barcelos comparticipa o transporte de doentes em situação económica 

vulnerável. Entre janeiro e maio, a Câmara Municipal já disponibilizou cerca de 82 mil euros no 

âmbito destes apoios sociais.
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O Município de Barcelos, atento à 
sua responsabilidade em apoiar o 
desenvolvimento das atividades 
das IPSS e de modo a contribuir 
para a inclusão social das pessoas 
mais vulneráveis, celebrou um 
acordo de colaboração com a Cruz 
Vermelha Portuguesa - Delegação 
de Macieira, Centro Social Abel 
Varzim, Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Viatodos, Centro Comunitário 
Moinhos de Vento, Centro 
Social e Paroquial de Fragoso, 
GASC - Grupo de Ação Social 
Cristã e a Casa de Saúde S. José 
(Instituto S. João de Deus), que se 
candidataram ao desenvolvimento 
deste programa enquanto polos 
recetores de bens alimentares, 

PROTOCOLO PREVÊ 
APOIO A MAIS DE 
600 PESSOAS 
CARENCIADAS

O Presidente da Câmara 

Municipal de Barcelos, 

Miguel Costa Gomes, 

assinou no dia 21 de 

março um protocolo de 

colaboração com algumas 

IPSS do concelho, no âmbito 

do Plano Operacional de 

Apoio às Pessoas mais 

Carenciadas, tutelado pelo 

Instituto de Segurança 

Social, que pretende apoiar 

as operações que visem 

a distribuição de géneros 

alimentares às pessoas 

mais carenciadas, por 

organizações parceiras, 

públicas ou privadas, bem 

como o desenvolvimento 

de medidas de 

acompanhamento com vista 

à inclusão social daquelas.

fazendo-os chegar a um conjunto 
de pessoas carenciadas. Este 
acordo tem como objetivo apoiar 
financeiramente estas instituições 
na compra de equipamentos 
de frio indispensáveis para 
garantir o armazenamento com 
qualidade dos bens alimentares, 
comparticipando também os 
respetivos gastos energéticos 
com o desenvolvimento deste 
programa.
No total, no concelho de Barcelos, 
são beneficiadas mais de 600 
pessoas por este programa.
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Os acordos com 24 entidades desportivas têm um 
valor total de 863.107€, apoiando as mais diversas 
modalidades: futebol, hóquei em patins, basquete, 
judo, natação, columbofilia, ténis, ténis de mesa e lutas 
amadoras, entre outros. 
No âmbito do acordo de colaboração com a Associação 
de Futebol de Braga, o Município possibilita a 
participação de 21 associações do concelho nas 
competições de futebol distrital federado, assumindo 
o município os custos com a inscrição dos atletas, 
técnicos e dirigentes e os seguros. 
A Câmara Municipal estabeleceu, igualmente, acordos 
com 27 atletas em nome individual no valor total 
de 15.850€, apoiando, assim, diversas modalidades: 
atletismo, natação, karaté, judo, judo adaptado, ténis de 
mesa, todo-o-terreno, lutas amadoras, biatle moderno e 
dança desportiva.

DESPORTO COM APOIOS  
DE 880 MIL EUROS

Com o objetivo de fomentar 

a prática desportiva no 

concelho, a Câmara Municipal 

de Barcelos aprovou, 

neste mandato, acordos 

de colaboração com 24 

coletividades desportivas e 27 

atletas em nome individual, que 

representam uma verba global 

a rondar os 880 mil euros. 
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Com um investimento de oito mil euros, a autarquia 
pretende colmatar algumas lacunas existentes na 
prática desportiva no parque e complementar a oferta 
atual com máquinas de maior segurança. As máquinas 
instaladas agora no Parque da cidade criam um 
corredor de diversos exercícios mais atrativo para a 
prática desportiva.

Para o Vereador do Desporto, Francisco Rocha 
“este investimento faz todo o sentido, pois havia a 
necessidade de modernizar as máquinas para obter 
maior segurança” afirmando que “a atividade física 
melhora a qualidade de vida em todas as idades”.
A instalação dos equipamentos, realizada no 
seguimento de solicitações dos munícipes, visa 
também atrair mais pessoas aos espaços verdes para a 
prática de exercício físico.

PARQUE DA CIDADE  
EQUIPADO COM NOVAS 
MÁQUINAS DE EXERCÍCIO
O Município de Barcelos procedeu à substituição das máquinas de reforço muscular, no 

Parque da Cidade, com o objetivo de promover a prática regular de exercício físico ao ar livre.
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No âmbito do protocolo de transferência de competências, a Câmara Municipal já transferiu para as freguesias os 

valores referentes ao primeiro e segundo trimestres, no valor de 2.561.902 (1.280.951 por trimestre). 

Até ao final do ano, as freguesias irão receber outro tanto, chegando o montante aos 5.123.804€.  Com base no 

protocolo de delegação de competências, a Câmara transfere para as freguesias o equivalente a 200% da verba 

do Fundo de Financiamento das Freguesias. Além do Protocolo 200%, o Município atribuiu subsídios às juntas 

para diversas obras, no valor global de 827.853€. 

FREGUESIAS JÁ RECEBERAM MAIS 
DE TRÊS MILHÕES DE EUROS
As freguesias do concelho de Barcelos já receberam, este ano, uma verba global superior 

a três milhões de euros, quer através da atribuição de subsídios, quer do protocolo de 

transferência de competências.
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Estão praticamente concluídos os 
trabalhos de reabilitação do Jardim 
de Infância (JI) de Barcelos, uma 
empreitada que contempla ainda 
a correção da drenagem de águas 
pluviais Junto à Entrada do Edifício 
do Centro Escolar de Arcozelo, no 
valor de 140.479,52€. 
As obras visam reabilitar a 
cobertura, caixilharias exteriores, 
impermeabilização de paredes 
exteriores com infiltrações 
de água. A intervenção passa 
pela substituição da cobertura 
cerâmica existente por uma 
nova, incluindo substituição de 
caleiros e tubos de queda, fecho 
de vãos que fazem ligação ao 
núcleo central do edifício devido 

a incompatibilidades funcionais 
entre os espaços, colocação de um 
teto falso novo nas duas salas de 
atividades, por este se encontrar 
degradado pela presença de 
humidade vinda da cobertura, 
bem como impermeabilização 
de paredes exteriores, resolvendo 
problema de infiltrações. 
Já relativamente à correção da 
Rede de Drenagem de Águas 
Pluviais Junto à Entrada do 
Edifício, pretende-se garantir 
soluções que visam a resolução de 
patologias e incompatibilidades 
existentes, valorizando o edificado 
e garantindo a salubridade do 
espaço ao usufruto das crianças e 
dos seus funcionários.

As obras de ampliação da Escola 

Básica do 1.º Ciclo de Gueral estão 

em fase avançada, estando a sua 

conclusão prevista para breve.

O projeto tem como objetivo a 

criação de um espaço polivalente 

que possa servir de uma forma 

mais eficiente as necessidades 

particulares da escola, assim 

como a instalação de uma nova 

sala de aula e necessariamente a 

instalação de novas instalações 

sanitárias de apoio, por as 

existentes se encontrarem 

degradadas e não cumprirem as 

necessidades e legislação atuais. 

Esta ampliação tem uma área de 

construção aproximada de 165m².

O conceito de intervenção proposto 

tem por base privilegiar a traça 

arquitetónica do edifício principal 

(do Plano dos Centenários), 

adequando a ampliação à 

construção existente e envolvente e 

à topografia do local.

A obra foi adjudicada pela valor de 

149.629,01€.

REQUALIFICAÇÃO DO 
JI DE BARCELINHOS 
PRATICAMENTE 
CONCLUÍDA

ESCOLA DE 
GUERAL VAI SER 
AMPLIADA
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Esta decisão surge na sequência da revisão do projeto 
de reabilitação das moradias, que previa, inicialmente, 
apenas o reforço do revestimento exterior, face aos 
problemas de infiltrações e humidades detetados. 
Alguns moradores não aceitaram a realização destas 
obras, o que impediu que a Câmara avançasse com o 
projeto inicial.
Entretanto, no âmbito de um acordo com os 
moradores, a Câmara Municipal procedeu à revisão 
do projeto incluindo obras de reparação em alguns 

logradouros daquelas moradias, estando, por isso, em condições de lançar 
o concurso público para a empreitada designada “Reabilitação exterior das 
moradias do loteamento social da Malhadoura, em Milhazes”.
Recorde-se que a Câmara Municipal construiu 31 moradias em banda, 
entre 2006 e 2008, todas com três pisos desnivelados, tendo vendido 29 e 
doado duas à União de Freguesia de Milhazes, Vilar de Figos e Faria.

OBRAS PARA O LOTEAMENTO DA 
MALHADOURA VÃO AVANÇAR

A Câmara Municipal vai avançar com as 

obras de reabilitação exterior das moradias 

do loteamento da Malhadoura, em Milhazes, 

tendo deliberado aprovar a realização da 

despesa, no valor de 687.525,54€, com IVA 

incluído, e a abertura do procedimento do 

concurso público.
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As obras têm um orçamento de 3.070.765,90€, com 
IVA incluído, e um prazo de execução de 24 meses.
A intervenção compreende a construção de duas 
coberturas distintas, uma para o pátio quadrado (a 
norte) e outra para o espaço retangular central (a sul). 
No primeiro piso, prevê-se a instalação da área de 
peixe, bem como da área administrativa.
No segundo piso, à volta do quadrado do pátio central, 
situa-se a zona destinada a talhos. A venda dos 
produtos da terra vai ocupar o outro espaço central mais 

alongado (retangular), agora coberto, e incluirá seis lojas 
de hortofrutícolas do lado poente. Do lado nascente, 
serão estabelecidas lojas para as quais se propõe a 
ocupação de artesanato, garrafeira, padaria e malhas.
Por último, no extremo sul, será instalado um café/bar 
servindo a Praça de Pontevedra nos horários correntes 
e também o Mercado nas horas do seu funcionamento.
Ambos os pisos são servidos de instalações sanitárias 
ao público, sendo que, no primeiro, localizam-se os 
sanitários/vestiários para funcionários do Mercado.

RECUPERAÇÃO DO MERCADO 
MUNICIPAL JÁ TEM LUZ VERDE
A Câmara Municipal aprovou o projeto de execução da “Recuperação / Reconversão 

do Mercado Municipal de Barcelos”, uma obra que tem como principal objetivo a 

transformação e a revitalização daquele espaço, de forma a permitir um funcionamento 

permanente, caracterizando-se como um local amplo, moderno (sem descaracterizar o atual 

Mercado), confortável e acessível a todos, potenciando, desta forma, o comércio local num 

edifício de grande história e importância para os barcelenses.
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O executivo deliberou, na reunião ordinária de 23 de 
março, aprovar a revisão das plantas geral e parcelar 
do projeto referente ao “Lanço entre a EM 556 (nó de 
Barcelinhos) e a EN 103 (nó de Gamil / Rio Covo Santa 
Eugénia), no Complexo Rodoviário de Barcelos.
Esta deliberação surge no âmbito da revisão do 
projeto de execução já existente e contempla algumas 
alterações na planta do projeto, como as relativas 
ao perfil das vias, bermas, restabelecimentos de 
passagens, reposicionamento dos órgãos da rede de 
drenagem de águas pluviais, etc.
A presente deliberação permite dar andamento 
ao processo de aquisição das parcelas de terreno 
necessárias à construção do nó de ligação e vias 
acessórias.

CÂMARA MUNICIPAL AVANÇA  
COM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 
DO NÓ DE SANTA EUGÉNIA

A Câmara Municipal de Barcelos deu 

um passo significativo no processo de 

construção do nó de ligação do complexo 

rodoviário de Barcelos à Estrada Nacional 

103, em Rio Covo Santa Eugénia, com a 

aprovação do corredor da nova via.
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O Presidente da Câmara Municipal deu os “parabéns à 
Junta pela obra realizada”, sublinhando que é preciso 
garantir “dignidade a quem parte deste mundo e dar 
conforto a quem, na sempre difícil hora da morte, cá fica”. 
A Câmara Municipal comparticipou em 60 mil 
euros a construção da Casa Mortuária, obra da 
responsabilidade da Junta de Freguesia. Miguel Costa 
Gomes assegurou que o Município continuará a 
olhar com muita atenção as necessidades de todas as 
freguesias do concelho por igual.
O Presidente da Junta de Freguesia, João Paulo Dias, 
destacou que esta obra era uma obra de que Airó 
necessitava “há algum tempo” e que foi realizada 
“dentro das nossas possibilidades e ajustadas às 
necessidades da freguesia”. 
O Pároco de Airó, José António de Andrade, 
que benzeu as novas instalações, agradeceu “a 
generosidade da Junta e da Câmara Municipal”.

PRESIDENTE 
DA CÂMARA 

INAUGUROU 
CASA 

MORTUÁRIA  
DE AIRÓ

O Presidente da Câmara Municipal de 

Barcelos, Miguel Costa Gomes, inaugurou no 

dia 24 de junho a Casa Mortuária de Airó. A 

cerimónia de inauguração da obra foi o ponto 

alto do programa das comemorações do Dia 

da Freguesia, tendo o momento contado com 

a presença muitos habitantes. 
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No seu discurso, o Presidente 
da Câmara Municipal afirmou 
ser “uma enorme satisfação 
estar presente em mais uma 
inauguração de um relvado 
sintético, política que foi 
decidida em 2016 naquilo que é 
a perspetiva que o Município tem 
no desenvolvimento do desporto, 
da saúde e do bem-estar dos 
cidadãos”.
O Presidente da Junta de Freguesia, 
Rui Faria, agradeceu ao Presidente 
da Câmara, “que desde o primeiro 
momento se mostrou disponível 
para apoiar esta obra e foi sem 
dúvida graças a este apoio que hoje 
se conseguiu começar a jogar”.

INAUGURADO RELVADO 
SINTÉTICO EM CARREIRA
O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, 

inaugurou no dia 8 de abril o relvado sintético do campo de jogos da 

Associação Desportiva de Carreira.

O Presidente da ADC, Adélio Silva, assinalou que esta 
obra é “o concretizar de um sonho”, pois “há muito 
que a freguesia de Carreira e o clube mereciam este 
espaço, com as devidas condições para os jovens e 
adultos praticarem desporto”.
A requalificação do Campo de Jogos de Carreira teve 
um investimento de 100.000,00€, num acordo de 
colaboração pelo período de 4 anos (2017-2020), 
financiado pelo Município de Barcelos.
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O Município de Barcelos registou uma subida de 

quatro lugares no ranking do Portugal City Brand 

2018 – Municípios Portugueses, promovido pela Bloom 

Consulting, ocupando agora a 30ª posição, num total de 308 

municípios.

Em termos globais, analisando as categorias Viver, Visitar 

e Negócios, o concelho de Barcelos ocupa a 10ª posição 

na região Norte, tendo também aqui subido uma posição 

na tabela geral, voltando a ocupar um lugar no “Top10”. 

Neste estudo que revela quais são os concelhos com melhor 

desempenho na captação de turistas, de investidores e 

de novos residentes, Barcelos obteve um crescimento de 

44% desde o ano de 2014. Aqui é importante salientar o 

crescimento do Município de Barcelos mas também a 

distribuição anual das pesquisas sobre o município, que 

avaliam entre outras, as categorias de emprego, restaurantes 

e alojamento.

A Prestação de Contas de 2017 apresenta bons níveis 
de execução orçamental, com receitas no valor de 
62,5 milhões de euros (89,1% de execução) e despesas 
no valor de 50,6 milhões de euros (71%). Destaca-se 
uma poupança corrente de 17,7 milhões de euros e 
um saldo financeiro de encerramento do exercício 
no valor de 12,9 milhões de euros. De salientar, 
ainda, o cumprimento dos prazos de pagamento a 
fornecedores, de 20 dias, e a redução da dívida do 
Município para 13,2 milhões de euros, sendo 12,2 
milhões de euros a entidades bancárias e 1,1 milhões a 
fornecedores. 

O exercício reflete o ambiente económico propício 
ao investimento e à arrecadação de receitas que 
se verificou em 2017, apresentando uma excelente 
execução das receitas fiscais resultantes das atividades 
económicas, como a derrama, loteamentos e obras. A 
este nível, o Município consegue a melhor execução 
dos últimos quatro anos, registando taxas de execução 
superior a 100% nos impostos diretos, taxas e 
transferências.

BARCELOS SOBE NO RANKING PORTUGAL CITY BRAND

APROVADA PRESTAÇÃO  
DE CONTAS DE 2017
A Prestação de Contas do Exercício Económico de 2017, aprovada pela Câmara e Assembleia 

Municipal, demonstra a matriz política da gestão municipal iniciada em 2019, pautada pelo 

rigor e equilíbrio das contas municipais, com apoio às empresas, às instituições e às famílias 

no desenvolvimento sustentado do concelho.
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O atendimento ao público do serviço de Fiscalização 
Municipal passou a ser feito no Balcão Único, um 
espaço de atendimento aos cidadãos situado à entrada 
do edifício dos Paços do Concelho.
Todas as situações relacionadas com aquele serviço, 
incluindo as audiências prévias no âmbito dos 
processos contraordenacionais, que decorrem às 
quartas-feiras à tarde, passam a realizar-se no Balcão 
Único, onde também podem ser tratados os assuntos 
referentes à limpeza das matas e das florestas, 
que estão a cargo de uma equipa multidisciplinar, 
constituída para o efeito. 
De igual modo, o atendimento ao público para 
entrega de documentos/processos, pagamentos, 
levantamentos de licenças, certidões e cópias e 

demais documentação que diga respeito à Divisão de 
Planeamento Urbanístico e Ambiente (DPUA), antes 
feito na Casa do Rio, também passou a ser no Balcão 
Único, todos os dias úteis entre as 9h00 e as 17h00. 
A Divisão continuará a prestar os serviços relativos 
a atendimento técnico e de consulta de processos 
arquivados nas instalações da Casa do Rio, todos os 
dias úteis, entre as 9h00 e as 12h30 e as 14h00 e as 
17h00 (sujeito a marcação prévia, presencial, através 
de email ou por telefone) e estará ao dispor para 
prestar esclarecimentos sobre qualquer processo 
relacionado com esta área de serviços.
Com estas mudanças, os munícipes terão à sua 
disposição um conjunto de serviços que, antes, se 
encontravam dispersos por diversas secções.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA 
CASA DO RIO E DA FISCALIZAÇÃO 
MUNICIPAL PASSAM PARA  
O BALCÃO ÚNICO
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Esta é a primeira etapa de um 
processo que irá culminar no 
primeiro trimestre de 2019, com 
a total desmaterialização dos 
serviços da Casa do Rio, através da 
criação de uma plataforma online 
para a entrega de documentação. 
Até então, os pedidos eram 
entregues em formato digital, 
mas o projeto de arquitetura tinha 
que o ser em papel. Agora, é tudo 
entregue em CD. 
Na segunda fase, dentro de meses, 
a entrega passará a ser por e-mail 
e os pagamentos feitos através de 
referência de multibanco.
Por fim, a terceira etapa, a 
estar concluída no primeiro 

trimestre do próximo ano, 
contempla a implementação de 
uma plataforma online, através 
da qual serão feitos todos os 
procedimentos administrativos 
relacionados com a gestão 
urbanística e que permitirá uma 
maior interatividade entre as 
entidades. 
O Vereador com o Pelouro do 
Urbanismo, José Pereira, sublinhou 
a importância deste processo de 
desmaterialização dos serviços da 
DPUA que “vai facilitar a relação 
com os munícipes”, tornará 
“os processos mais simples e 
céleres, reduzindo ao mínimo as 
deslocações ao Município”.

PROCESSOS DE LICENCIAMENTO 
TOTALMENTE DIGITAIS

Desde o dia 2 de julho, os 

pedidos de licenciamento 

que dão entrada na 

Divisão de Planeamento 

Urbanístico e Ambiente 

(DPUA) da Câmara 

Municipal de Barcelos são 

entregues na totalidade em 

suporte digital. 
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A Feira foi retirada daquele local por força das obras 
de construção do Estádio, tendo sida transferida, no 
ano de 2001, para as instalações da Mercominho, na 
freguesia de Barqueiros.
Ao longo do tempo, a deslocação para fora da área 
urbana acabou por retirar visibilidade à Feira por 
Grosso que viu os comerciantes reduzirem a sua 
presença.
Com o regresso à área do Estádio Cidade de 
Barcelos, todas as quintas feiras, a partir das 7h00, os 

FEIRA DE REVENDA 
REGRESSOU A VILA BOA

A Feira Grossista de Barcelos regressou, desde o dia 10 de maio, a Vila 

Boa, num espaço preparado para acolher todos os feirantes junto ao 

Estádio Cidade de Barcelos.

comerciantes veem concretizada 
uma justa aspiração e, desse 
modo, melhorar as suas vendas 
e aumentar a visibilidade deste 
formato comercial.
O espaço vai incluir os feirantes 
atuais, cujo sorteio de lugares está 
a decorrer, e comportar pedidos 
para novos feirantes.
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A proposta foi apresentada pelo Presidente da Câmara 
ao executivo municipal, dando seguimento ao seu 
compromisso assumido no documento da Grandes 
Opções do Plano e Orçamento.
A proposta surge face “à perda de valências e de meios 
humanos (do atual Hospital de Santa Maria Maior, em 
Barcelos), a que se junta a desadequação das atuais 
estruturas hospitalares às necessidades de uma vasta 
população”, o que justifica a construção de uma nova 
unidade hospitalar, “um objetivo que deve mobilizar 
todos os barcelenses”.
A comissão agrega agentes políticos dos diversos 
quadrantes, do seguinte modo: Presidente da Câmara 

Municipal (que presidirá à Comissão), Presidente da 
Assembleia Municipal (que substituirá o Presidente da 
Câmara nas faltas e impedimentos), Vereadora com o 
Pelouro de Saúde Pública, representantes de todas as 
forças políticas presentes na Assembleia Municipal e 
quatro presidentes de Junta (eleitos nas listas do PS, 
PSD, BTF e Independente).
Esta comissão, que criará as normas de funcionamento 
interno, terá como objetivo principal lutar pela 
construção de uma nova unidade hospitalar, 
encetando todas as diligências nesse sentido e usando 
os meios necessários à sua concretização.

GRUPO DE TRABALHO LUTA POR 
NOVO HOSPITAL EM BARCELOS
A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade a proposta da Câmara Municipal 

de constituir um grupo de trabalho para pugnar pela construção de uma nova unidade 

hospitalar em Barcelos.
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A Câmara Municipal de Barcelos 
aderiu ao acordo celebrado 
entre a Associação Nacional 
de Municípios Portugueses e a 
Autoridade Tributária (AT) no 
âmbito do Sistema de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios.
O acordo estabelece as 
condições em que a AT presta 
aos municípios, por solicitação 
destes, “a informação referente 
aos dados constantes da matriz 
predial dos prédios, para efeitos 
de identificação e notificação dos 
proprietários ou detentores de 
imóveis que, estando obrigados a 
proceder à gestão de combustível, 
a ela não procedam no prazo 
devido, determinando que os 
municípios procedam, em sua 

substituição, a tal gestão de 
combustíveis, ressarcindo-se 
posteriormente das despesas em 
que tenham incorrido”.
Dadas as competências dos 
municípios nesta matéria, 
designadamente a fiscalização 
do cumprimento das obrigações 
de gestão de combustível, bem 
como a instrução de processos 
de contraordenação derivados 
do incumprimento dessas 
obrigações, torna-se fundamental 
que o Município tenha acesso à 
identificação dos proprietários e 
respetivo domicílio fiscal, o que só 
é possível com a disponibilização 
dos dados da matriz predial.

No conjunto das oito freguesias do 

concelho de Barcelos cujo risco de 

incêndios é maior e, portanto, a 

intervenção é considerada prioritária 

- 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%. Relativamente aos terrenos 

públicos, a taxa de limpeza no 

concelho é também bastante elevada, 

situando-se nos 75%. 

A política de prevenção contra 

incêndios da Câmara Municipal 

de Barcelos passou pela formação 

especializada os técnicos municipais, 

criando nove equipas e distribuídas 

pelo território com o objetivo de 

sensibilizar, consciencializar e 

informar os munícipes acerca da 

limpeza de matas e florestas junto às 

habitações e outras edificações. 

As equipas multidisciplinares 

identificaram entre 700 a 800 

proprietários, iniciando a partir daí a 

ação de sensibilização, que 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%.

MUNICÍPIO COM ACESSO 
A DADOS DOS PRÉDIOS E 
DOS PROPRIETÁRIOS QUE 
NÃO CUMPRAM NORMAS 
DE LIMPEZA DE MATAS

PREVENÇÃO 
CONTRA INCÊNDIOS 
COM BONS 
RESULTADOS  
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No seu discurso, o presidente da Câmara Municipal 
de Barcelos, Miguel Costa Gomes, aludiu à liberdade 
conquistada em Portugal há 44 anos como “condição 
de desenvolvimento e de progresso de uma 
sociedade” para, de seguida, destacar a importância 
do desenvolvimento regional e local, que “está 
intimamente ligado, nos seus princípios e objetivos, 
à questão da descentralização de competências nas 
autarquias  que o Governo pretende instituir”.
O presidente da Câmara realçou que “a 
descentralização é um desafio a favor das populações” 
e garantiu que “o Município de Barcelos está 
preparado para cumprir o seu papel”, justificando que 
“as experiências de descentralização de competências 
que  temos vindo a executar – como a gestão dos 
jardins de infância e das escolas do 1.º ciclo – provam 
a nossa capacidade quanto à realização de novas 

tarefas”. No entanto, alertou que “é preciso assegurar 
os meios necessários à implementação cabal da 
descentralização, desde logo os quadros legislativo e 
financeiro, sob pena da sua descredibilização política”. 
O presidente da Assembleia Municipal de Barcelos, 
Horácio Barra, também se referiu “à descentralização 
efetiva e à regionalização que ainda está por cumprir, 
apesar do desiderato Constitucional para a sua 
concretização. Ter medo da sua execução, com 
falaciosos argumentos, só faz reviver os tempos do 
passado, em que a centralização foi, era e será sempre 
um fator de desigualdade”. 
A sessão solene contou, ainda, com a intervenção 
da professora Ariana Cosme sobre “As pessoas e 
desenvolvimento regional no Portugal democrático” e 
discursos dos representantes dos partidos com assento 
na Assembleia Municipal.

DESENVOLVIMENTO LOCAL FOI O 
MOTE PARA AS COMEMORAÇÕES 
DO 25 DE ABRIL
Barcelos comemorou pelo 9.º ano consecutivo o 25 de Abril com uma sessão solene no auditório 

da Câmara Municipal, homenageando os valores da Revolução e dois cidadãos barcelenses, 

Júlia Ramalho e Amadeu Lemos, a quem foi atribuída a Medalha de Honra da Cidade.
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O novo palco na Frente Ribeirinha, por onde passaram 
Mariza e Herman José, revelou-se um êxito absoluto. 
O espaço mostrou ter as melhores condições para os 
espectadores fruírem dos espetáculos, valorizando, 
simultaneamente, a zona ribeirinha. 
De entre os muitos visitantes, a romaria contou com 
a presença da conceituada artista plástica Joana 
Vasconcelos que assistiu, junto com o Presidente da 
Câmara, à Batalha das Flores e ao espetáculo de Mariza.
Ancorada na tradição, a Festa das Cruzes continua a 
atrair um público jovem e o arraial “Bamos às Cruzes” 
voltou a levar muita animação, noite dentro, à Alameda 
das Barrocas.  
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 muitas atrações que fizeram 
desta edição das Cruzes mais um sucesso.

BARCELOS BRILHA  
COM A FESTA DAS CRUZES
A Festa das Cruzes atraiu, ao longo de doze 

dias, de 25 de abril a 6 de maio, muitos 

milhares de visitantes à cidade de Barcelos. 

A primeira grande romaria do Minho 

registou autênticas enchentes em pontos 

altos, como o concerto da fadista Mariza (30 

de abril), a Batalha das Flores (1 de maio) 

ou a Grandiosa Procissão da Invenção da 

Santa Cruz (3 de maio). 
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Ao longo de um mês, entre 2 de junho e 1 de julho, a 
Festa do Teatro, iniciativa promovida pelo Município, 
em parceria com A Capoeira - Companhia de Teatro 
de Barcelos, levou onze espetáculos de onze grupos 
teatrais barcelenses a outras tantas freguesias do 
concelho.
O evento integra-se na política do Município de 
Barcelos que, enquanto membro da Rede de Cidades 
Educadoras e no enquadramento dos princípios da 
Carta das Cidades Educadoras, defende a necessidade 

de “construir uma cidade que se relacione com o 
mundo e que garanta liberdade de fruir a informação 
e a cultura”, sendo que esta é uma iniciativa que vai 
precisamente ao encontro deste desiderato. 
A Câmara Municipal, através desta iniciativa, visou 
promover e valorizar os grupos de teatro amador do 
concelho, bem como descentralizar o acesso à cultura, 
levando o teatro a várias freguesias do concelho e, 
simultaneamente, dinamizando diferentes espaços.

FESTA DO TEATRO PASSOU POR 
ONZE FREGUESIAS
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A importância da cultura e dos livros para a paz e a 
coesão social foi o tema deste ano do certame em 
que os escritores barcelenses tiveram lugar de grande 
destaque e, como habitualmente, contemplou um 
espaço reservado ao público infanto-juvenil com 
muitas atividades diárias, como pinturas faciais, jogos 
didáticos, mural de pintura, desenhos para colorir e 
conversas com autores.

O certame contou ainda com animação musical 
com concertos de Telmo Pires, de Beni Mizrahi & 
The Soulbenders, Arts Academy de Barcelos e Daniel 
Pereira de Cristo. 
Todos os dias houve animação de rua pel’ A Capoeira - 
Companhia de Teatro de Barcelos.

FEIRA DO LIVRO DE BARCELOS 
AFIRMA-SE NO PANORAMA 
CULTURAL REGIONAL

José Milhazes, Joana Amaral Dias, Valter Hugo Mãe e Ricardo Carriço foram os destaques 

da 36.ª edição da Feira do Livro de Barcelos que se realizou entre os dias 6 e 15 de julho, 

na Avenida da Liberdade e Largo da Porta Nova. 
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Devido ao seu crescimento, 
a Barcelos Cidade Medieval, 
organizada em parceria pela 
Câmara Municipal e Associação 
Burgo Divertido, alargou-se, este 
ano, à Praça Pontevedra. Outra 
novidade foi a realização de um 
‘after-hours’, intitulado “Depois 
do Galo Cantar”, junto à Casa da 
Azenha, prolongando a animação 
noite dentro, atraindo um público 
mais jovem e valorizando a zona 
ribeirinha.  

BARCELOS CIDADE MEDIEVAL 
VOLTOU A SER UM ÊXITO

A Cidade Medieval contou com mais grupos de 
música e associações local, tendo como pontos altos 
a recriação da batalha do Cerco ao Castelo de Faria, 
o Torneio Medieval, que nesta edição se realizou em 
duas noites, a ceia medieval, o cortejo medieval ou o 
cortejo das escolas do concelho, que contou com mais 
de mil alunos. 
“É uma iniciativa de sucesso”, considerou o Presidente 
da Câmara Municipal, Miguel Costa Gomes, 
sublinhando que “houve uma aposta clara na evolução 
do evento que tem uma grande importância para a 
promoção de Barcelos”.

A quinta edição da 

Barcelos Cidade Medieval 

voltou a atrair milhares 

de visitantes ao centro 

histórico, entre os dias 

14 e 17 de julho. O evento 

tem crescido todos 

os anos, fortalecendo 

a marca Barcelos e 

afirmando-se como um 

das maiores realizações 

do género no país.
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Pedro Braga foi o vencedor na 
categoria de tema original e Carla 
Coutinha na de versão de artista / 
cover. No concurso de karaoke o 
vencedor foi Agostinho Pinto. 
O evento prossegue no dia 19 de 
julho com o Festival de Bandas de 
Barcelos, pelas 21h30, na Alameda 
das Barrocas. No dia 22 de julho, 
às 18h00, realiza-se o Festival de 
Dança, também na Alameda das 
Barrocas. 

PROJETO ARTÍSTICO COMEÇA COM 
GRANDE ADESÃO DO PÚBLICO

O Projeto Artístico (PA) 

Barcelos 2018 arrancou 

com o Festival da Canção, 

nos dias 21 e 22 de junho, 

no Largo da Porta Nova, 

contando com grande 

adesão do público.

O PA regressa com o Encontro de 
Coros no Teatro Gil Vicente, no 
dia 24 de novembro, pelas 21h30, 
e no dia 25, pelas 16h00, sendo 
que as inscrições estarão abertas 
até 31 de outubro. O auditório 
do Teatro receberá, ainda, até ao 
final do ano a Noite de Fados, no 
dia 1 de dezembro, pelas 21h30. 
As inscrições decorrem até dia 31 
de outubro e o casting de seleção 
decorre no dia 3 de novembro, 
pelas 10h00, na Casa da Juventude.
O PA é uma iniciativa dedicada à 
educação através das expressões 
artísticas e que tem como principal 
objetivo criar condições de 
produção, revelação e valorização 
das competências dos jovens do 
concelho.
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Em várias outras iniciativas, o Município de Barcelos tem 

especial atenção a dedicar atividades para os mais novos. 

No âmbito da comemoração do Dia Internacional dos 

Arquivos, dia 8 de junho, uma turma da Escola António 

Fogaça visitou o Arquivo Histórico. Durante a visita os 

alunos ficaram a conhecer o que se faz num arquivo, o que 

é um arquivista, técnicas de restauro, leitura paleográfica, 

organização de documentos, e escreveram um texto com 

uma pena, experienciando a escrita antiga. 

O programa da Semana do Ambiente, entre 2 e 8 de junho, 

incluiu um concerto de Filipe Pinto, no Teatro Gil Vicente, 

em que apresentou “O Planeta Limpo”, um projeto 

literário e musical de educação ambiental, dirigido 

a crianças com vista a sensibilizar em questões tão 

relevantes como os solos, a água, reciclagem e florestas.

O Município de Barcelos assinalou o Dia Mundial 
da Criança com um vasto conjunto de iniciativas 
que teve como ponto alto a inauguração de um 
painel de azulejos feito por alunos do primeiro 
ciclo de escolas do concelho, no Centro Escolar 
de Viatodos. É o quarto painel de azulejos a ser 
colocado em estabelecimentos do ensino do 
concelho e teve como tema a Convenção Sobre os 
Direitos da Criança. 

BARCELOS LEMBRA  
OS DIREITOS DA CRIANÇA

VÁRIAS INICIATIVAS PARA  
OS MAIS NOVOS
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Barcelos tem no seu programa para os primeiros 
quatro anos a criação de espaços na cidade que 
potenciem o desenvolvimento e regeneração urbana 
tendo por base as artes e ofícios tradicionais. Possui 
um programa de educação pela artes que visa 
disseminar e fortalecer o saber fazer criativo que 
está associado ao território, sendo a Torre Medieval 
um dos pontos mais importantes da promoção e 
internacionalização desta criatividade. Tem ainda um 
programa de internacionalização do artesanato que se 
encontra já em curso; a organização de um encontro 
anual no domínio das artes e ofícios e a cooperação 
com cidades dos países de língua oficial portuguesa 
para o desenvolvimento das artes e ofícios, como 
argumento de desenvolvimento socioeconómico. 
Ações que se enquadram e são muito valorizadas pela 
rede das Cidades Criativas no domínio do Artesanato e 
Arte Popular.
O encontro potenciou a interação entre diversas 
cidades do mundo nos mais variados panoramas 
criativos, tendo-se revelado fundamental para o 
estreitamento de laços, reforço e estabelecimento 
de parcerias dentro das redes temáticas, pelo que a 
participação de Barcelos foi, sem dúvida, um marco 
para internacionalização do Município.

BARCELOS 
PARTICIPOU 

NA PRIMEIRA 
REUNIÃO 
DA REDE 

DE CIDADES 
CRIATIVAS

Entre os dias 12 e 15 de junho, realizou-se na 

Polónia a reunião magna da Rede Mundial 

das Cidades Criativas, que Barcelos integra 

desde o ano passado, na categoria de 

Artesanato e Arte Popular. A Vice-Presidente 

da Câmara Municipal, Armandina Saleiro, 

esteve presente no evento que juntou 

mais de 350 delegados e 40 responsáveis 

políticos de 180 cidades da rede.



O projeto “Kids Formation”, da EB 2,3 Rosa Ramalho, 
foi o grande vencedor da primeira edição da Expo 
Empresas Escolares, que decorreu a 26 de maio, 
na Praça Santo António, em Vila Verde, no âmbito 
do projeto “UP Cávado Escolas”, promovido pela 
Comunidade Intermunicipal do Cávado em parceria os 
Municípios Associados. 
No âmbito deste projeto, Barcelos acolheu o Concurso 
de Ideias de Negócio Intermunicipal, no qual foram 
apresentados projetos empreendedores de alunos 
do ensino secundário e profissional, tendo a Vice-
Presidente da Câmara Municipal, Armandina Saleiro, 
participado na sessão de abertura. 
Entre os premiados figurou uma escola do concelho.  
Os estudantes Tiago Venâncio e Rafael Sousa da Escola 
Secundária de Barcelinhos, do Município de Barcelos, 
conquistaram o 2.º lugar com o projeto “The Gear 
Future”. O vencedor foi o projeto “Easy Feed Animal” 
da Escola Profissional Amar Terra Verde, do Município 
de Vila Verde.

Três alunos de estabelecimentos de ensino do concelho, 

Lara Ferreira Miranda, da EBS Vale D’Este, de Viatodos, 

Inês Cunha Sá Vilas Boas, da EBS de Vila Cova, e Ana Sofia 

Ribeiro Borges, da Escola Secundária de Barcelos estiveram 

presentes na Final do Concurso Nacional de Leitura, 

realizada a 10 de junho, em Lisboa, data da celebração da 

língua portuguesa.

Para alcançarem a final, estes alunos tiveram que 

ultrapassar as fases concelhia e intermunicipal, realizadas 

respetivamente em Barcelos, no dia 20 de abril, e em 

Amares, a 21 de maio.

O Concurso Nacional de Leitura conta com a participação 

de estabelecimentos de ensino de todo o país e tem como 

objetivo celebrar a leitura e o verdadeiro prazer de ler, 

reforçando o seu caráter universal.

As provas municipais organizadas pela Biblioteca 

Municipal de Barcelos contaram com 32 alunos vencedores 

dos agrupamentos de escolas do concelho, nas várias 

categorias, do 1º Ciclo ao Ensino Secundário.

TRÊS ALUNOS DE BARCELOS 
NA FINAL DO CONCURSO 
NACIONAL DE LEITURA

ESCOLAS DE 
BARCELOS EM 
DESTAQUE NO 
PROJETO “UP 

CÁVADO”
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O vereador José Beleza, em 
representação do Município de 
Barcelos, assinou no dia 12 de 
maio, no Município de Santa 
Comba, em Espanha, um acordo 
de colaboração, no âmbito do 
Projeto "Igualdade de Género 
Torna a Europa Melhor”, inserido 
no programa “Europa para os 
Cidadãos”, que tem a adesão 
de sete cidades provenientes de 
países como a Grécia, Eslováquia, 
Itália, Hungria, Bulgária, Portugal e 
Espanha, que se comprometeram 

BARCELOS DEFENDE 
IGUALDADE DE GÉNERO

a promover atividades nas áreas 
da juventude, economia, cultura e 
gastronomia, de forma a combater 
a desigualdade de género.
José Beleza realçou que “a 
igualdade de género é um pilar 
básico no exercício do civismo 
e da democracia” e acrescentou 
que “o contexto escolar se afigura 
como prioritário na mudança de 
atitudes e comportamentos mais 
livres, fraternos e solidários que 
aceitam homens e mulheres de 
igual modo.”
Além disso, o representante do 
Município de Barcelos deu a 
conhecer alguns dos projetos que 
a Câmara Municipal tem vindo 
a implementar com o objetivo 
de combate à exclusão social e 
promoção da igualdade.   

“a igualdade de 
género é um pilar 

básico no exercício 
do civismo e da 

democracia”
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A Câmara Municipal de Barcelos 
foi entronizada como Confrade de 
Honra da Confraria Gastronómica 
“O Galo de Barcelos”, no dia 29 de 
abril, numa cerimónia realizada no 
auditório dos Paços do Concelho 
e integrada no programa da Festa 
das Cruzes. 
O Presidente da Câmara, Miguel 
Costa Gomes, participou neste 
II Capítulo de Entronização da 
Confraria Gastronómica “O Galo 
de Barcelos”, no qual foram 
entronizados 70 novos confrades.
Miguel Costa Gomes agradeceu à 
Confraria Gastronómica “tornar 
a Câmara Confrade de Honra”, 
sublinhando que “é um orgulho 
receber esta distinção”. O 
presidente da Câmara afirmou que 

a autarquia irá “continuar a olhar 
para a Confraria com o respeito e 
carinho que merece”, desejando 
que esta continue “a defender 
o nome de Barcelos, que é tão 
importante para nós”. 
António Vilas, Juiz Presidente 
da Direção da Confraria 
Gastronómica, agradeceu à 
Câmara Municipal “por todo o 
apoio que tem dado” e acrescentou 
que a instituição quer “alargar-se 
a novos horizontes, evoluir na 
gastronomia e abranger turismo, 
cultura e moda”. 
Desde a sua criação, em julho 
de 2016, o objetivo da Confraria 
passa por preservar e promover a 
identidade e autenticidade do Galo 
de Barcelos.

O Município de Barcelos desenvolve, 

ao longo do ano, o programa 

“7 Prazeres da Gastronomia” 

com o objetivo de promover as 

especialidades regionais e envolver 

os restaurantes do concelho numa 

perspetiva de dinamização da 

economia local. 

O programa dá especial enfoque ao 

galo, promovendo o símbolo maior 

do concelho e de Portugal também 

através da gastronomia, tendo como 

ponto alto o Concurso do Galo Assado, 

entre os dias 12 e 14 de outubro. O 

galo volta às mesas dos restaurantes 

do concelho, nos dias 10 e 11 de 

novembro, com o Fim de Semana do 

Arroz Pica no Chão.

Os “7 Prazeres da Gastronomia” 

terminam em Dezembro com o 

concurso Barcelos Doce, nos dias 1 

e 2, no qual as pastelarias aderentes 

apresentam as suas melhores 

confeções da doçaria da época 

natalícia: Bolo-Rei, Pão de Ló e Tronco 

de Natal.

O programa começou em Fevereiro 

com o Fim de Semana da Lampreia, 

continuou em março com Semana 

Gastronómica do Galo e das Papas 

de Sarrabulho e Rojões à Moda de 

Barcelos. Em junho, realizou-se o Fim 

de Semana do Bacalhau e, de 5 a 8 de 

julho, Petiscos Tradicionais e os vinhos 

regionais foram o destaque do cardápio.

CÂMARA ENTRONIZADA 
COMO CONFRADE DE 
HONRA DA CONFRARIA 
 “O GALO DE BARCELOS”

GASTRONOMIA 
DINAMIZA 
ECONOMIA LOCAL
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Os melhores tecidos, malhas, peças únicas e 
irreverentes, estilo e glamour desfilaram numa 
passerelle criativa e inovadora, que arrancou vivos 
aplausos do público. 
O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel 
Costa Gomes, elogiou o evento “semi-profissional”, 
feito por não profissionais, mas em nada inferior a 
um grande espetáculo da área da moda. Além disso, 
assegurou que “ o Moda Barcelos é para continuar”, 
pois o papel deste executivo é essencialmente 
“promover a riqueza, os valores e a criatividade 
das gentes do concelho”. “Bem-haja a todos os que 
permitiram a realização deste evento”, concluiu.
Pedro Guedes e Kelly Baron apresentaram e 

MODA BARCELOS MOSTRA  
O MELHOR DA INDÚSTRIA 
TÊXTIL DO CONCELHO
O Moda Barcelos apresentou, nos dias 29 e 30 de junho, o melhor da 

indústria têxtil e das lojas do concelho, num evento que atraiu nos dois dias 

centenas de pessoas na Praça do Município. 

animaram a edição de 2018 
do Moda Barcelos, onde se 
destacou a presença da jovem 
designer barcelense Rita Sá 
e da conceituada estilista 
barcelense Ana Sousa, bem 
como a participação especial da 
manequim Ana Lúcia.
O Moda de Barcelos espelha a 
irreverência, a qualidade, a paixão 
com que os barcelenses trabalham 
diariamente, num concelho onde 
a indústria têxtil continua a ser 
rainha.




