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Barcelos já tem uma rede de transportes urbanos. O 
Barcelos Bus é, claramente, uma mais-valia para os 
barcelenses e vem colmatar uma lacuna de muitos 
anos. É, portanto, com muito orgulho que o executivo 
municipal apresenta este serviço, com dois itinerários 
que estabelecem ligação entre os maiores aglomerados 
populacionais e os principais equipamentos da cidade.
O Barcelos Bus é um serviço que permite melhorar a 
qualidade de vida dos munícipes. E essa é a grande 
finalidade da política: servir os cidadãos. É esse o 
fundamental desígnio que deve animar todos os que se 
envolvem na gestão pública e pelo qual este executivo 
sempre se orientou. E é um princípio do qual, posso 
garanti-lo, nunca abdicaremos.
E, nesse sentido, também gostaria de sublinhar o 
caráter experimental deste serviço de transportes 
urbanos, que será consolidado ao longo do próximo 
ano, num processo em que a Câmara Municipal 
estará recetiva a todas as sugestões e contribuições 
dos cidadãos para, assim, podermos melhorar a 
oferta disponibilizada e adaptá-la da melhor forma às 
necessidades dos munícipes.
Deixo um forte apelo a quem vive e trabalha na área 
urbana que utilize o Barcelos Bus no seu dia a dia. 
Além de estar convicto de que será uma solução mais 
económica, é também um importante contributo para 
uma cidade e um ambiente melhores.
Entretanto, começou mais um ano letivo e volta a ficar 
evidente a importância fulcral que a área da Educação 

tem para este executivo. Temos feito um grande 
esforço para oferecer mais e melhores condições às 
nossas crianças e jovens, pois são eles o futuro do 
nosso concelho.
Entre as obras concluídas, como o Pavilhão de Fragoso 
e as requalificações do JI de Barcelinhos e escolas de 
Roriz e Gueral, e as que se encontram em curso, das 
quais destacaria o Centro Escolar da Várzea, falamos 
de um investimento global superior a quatro milhões 
de euros.
Investir na Educação é uma prioridade política, porque 
é o alicerce do desenvolvimento e evolução de uma 
comunidade. Por isso, mantemos este rumo, confiantes 
de que estamos a fazer o melhor  para conduzir 
Barcelos no caminho do progresso.

UM CONCELHO  
NO CAMINHO  
DO PROGRESSO
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“Esta rede urbana de transportes 
é uma mais-valia para os 
barcelenses e vem colmatar uma 
lacuna de muitos anos, conferindo 
uma melhor qualidade de vida aos 
munícipes”, afirmou o Presidente 
da Câmara, acrescentando 
que “este executivo decidiu 
avançar neste momento com um 
serviço experimental que irá ser 
consolidado ao longo do próximo 
ano, fazendo os respetivos ajustes”.
Miguel Costa Gomes fez ainda um 
apelo aos cidadãos da área urbana 
para utilizarem no seu dia a dia o 
Barcelos Bus, pois “ao usá-lo, para 

BARCELOS JÁ TEM 
TRANSPORTES URBANOS

O serviço experimental de transportes 

urbanos Barcelos Bus foi inaugurado no dia 

17 de setembro pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Miguel Costa Gomes.

além de ser mais económico, estamos a contribuir 
para um ambiente e uma cidade melhores”. 
Pierre Jaffard, CEO da Transdev em Portugal,  
salientou que “a rede Barcelos Bus insere-se na 
gama SIM - Soluções Integradas de Mobilidade, que 
a Transdev tem vindo a implementar em dezenas de 
concelhos localizados, sobretudo, no norte do país. 
Ao desenvolvermos este serviço, e em conjunto com 
a autarquia, tivemos como objetivo apresentar uma 
solução à medida das necessidades de mobilidade da 
população de Barcelos".



[ 04 ] Sentir Barcelos

HORÁRIOS
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A área de influência abrange a União de Freguesias de 
Barcelos, Vila Boa, Vila Frescainha (S. Martinho e S. 
Pedro) e as freguesias de Arcozelo, Barcelinhos e Rio 
Covo Santa Eugénia.
A linha amarela, com cerca de 10 quilómetros, ligará 
Vila Frescainha de S. Pedro a Arcozelo, passando pelo 
acesso pedonal do IPCA e pela Estação da CP.  
A linha vermelha, com cerca de 13 quilómetros, 
liga o Estádio Cidade de Barcelos à freguesia de Rio 
Covo Santa Eugénia e à EB 2,3 Rosa Ramalho, em 
Barcelinhos, passando, ainda, pelas principais escolas.

É garantida uma oferta cadenciada ao longo do 
dia, de segunda a sexta-feira, com início às 6h40 e 
término às 19h30, bem como ao sábado de manhã, 
das 6h40 às 13h30. 
Os bilhetes simples custam um euro e o passe mensal 20 
euros. Há desconto de 50% nos passes para pessoas com 
mobilidade reduzida, estudantes, reformados, pessoas 
com idade igual ou superior a 65 anos e menores de 13 
anos. As crianças até aos quatro anos não pagam.

SERVIÇO ADEQUADO ÀS 
NECESSIDADES DA POPULAÇÃO

Os dois itinerários do Barcelos Bus 

– linha amarela e linha vermelha –  

adequam-se às reais necessidades 

da população, servindo os aglomerados

populacionais e estabelecendo ligação 

com os principais equipamentos da cidade.
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A exploração, a título experimental, das linhas do 
Barcelos Bus permitirá proceder à avaliação da 
adequação e sustentabilidade da mesma, o que 
constitui informação necessária e essencial a integrar 
na definição da rede pública de transportes concelhia 
que será objeto de celebração de contratos de serviço 
público, a concretizar até dezembro de 2019. 
O Município de Barcelos pretende desenvolver 
estratégias que visam incentivar e promover modos de 

deslocação alternativos ao automóvel, contribuindo assim para uma maior 
sustentabilidade do sistema de transportes e a descarbonização do espaço 
urbano, conferindo uma melhor qualidade de vida aos seus munícipes.

A linha vermelha atravessa a Ponte Medieval, em ambos os sentidos, com uma 

solução tecnológica simples, através da qual o semáforo aciona à aproximação 

do autocarro, ligando Barcelinhos ao centro da cidade. Os autocarros têm 

lotação 30 passageiros, espaço para pessoas com mobilidade reduzida ou 

deficiências motoras com plataforma adequada, WI-FI e ar condicionado.

SEMÁFOROS NA PONTE MEDIEVAL

MUNICÍPIO CONSTITUIU-SE 
AUTORIDADE DE TRANSPORTES

Enquanto Autoridade de Transportes, no 

âmbito do disposto na Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, compete ao Município de 

Barcelos assegurar a gestão e organização 

da exploração dos serviços de transporte 

público rodoviário de passageiros.
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O objetivo era sensibilizar os 
cidadãos para a diminuição do 
tráfego automóvel e a opção 
por comportamentos mais 
sustentáveis, como o uso da 
bicicleta ou do transporte público, 
proporcionando uma descoberta 
da cidade, do património e dos 
seus habitantes, num ambiente 
mais saudável e sustentável.
Palestras, aulas desportivas, 

caminhadas, passeio multimodal 
(comboio, caminhada e autocarro) 
foram algumas das iniciativas 
da Semana da Mobilidade que 
terminou em grande com a festa 
“Friends Holi Color” que levou 
uma multidão à Frente Ribeirinha.

POPULAÇÃO ADERIU  
À SEMANA DA MOBILIDADE

A inauguração da rede 

de transportes urbanos 

Barcelos Bus foi o ponto 

alto da Semana Europeia 

da Mobilidade, à qual a 

Câmara Municipal voltou a 

aderir, promovendo, entre 16 

e 22 de setembro, um vasto 

conjunto de atividades. 
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Os alunos da Escola do Bárrio, em Roriz, começaram 
o ano letivo já com o edifício melhorado, após a 
realização de obras de recuperação e ampliação. 
A intervenção privilegiou a traça arquitetónica do 
edifício principal (Plano dos Centenários), com 
exceção dos edifícios adjacentes que foram demolidos, 
de forma a se proceder à ampliação/criação de 
espaços de apoio. Os trabalhos de recuperação 
visaram introduzir mais-valias nas soluções 
construtivas do edifício, na valorização dos espaços 
tendo em vista a função que acolhem.
Foram alvo de manutenção e reabilitação quatros salas 
para a EB1 (96 crianças), criadas 2 novas salas para o JI 
(45 crianças), um gabinete para professores, um amplo 
polivalente/refeitório, novas instalações sanitárias 
por valências, um polivalente, e uma zona de leitura 
informal.
No exterior há um novo parque infantil, uma zona para 
a prática desportiva, contendo ainda zonas verdes de 
lazer para as crianças. A empreitada teve o custo de 
408,531,48€.

A requalificação da EB1 de Gueral foi inaugurada na 
abertura do ano letivo. A intervenção visou incorporar 
uma área polivalente de apoio à escola, assim como 
uma nova sala de aula, resultando numa ampliação do 
edifício escolar numa área de construção aproximada 
de 165m².
A EB1 de Gueral pertence ao conjunto de edifícios 
escolares designados por “Plano dos Centenários” e a 
intervenção teve como objetivo completar e melhorar 
as valências do edifício existente, tendo por base 
privilegiar a traça arquitetónica do edifício principal, 
adequando a ampliação à construção existente e 
envolvente e à topografia do local.
Foi criado um novo acesso pedonal e de evacuação fácil 
e rápida em caso de emergência, com ligação coberta 
às salas de aula e zona de refeitório em edifício anexo. 
As salas de permanência das crianças têm iluminação e 
arejamento naturais e aquecimento adequado.
A empreitada foi concluída pelo montante de 
148.556,73 € acrescido de IVA a 6%.

ALUNOS DE RORIZ COMEÇARAM 
ANO LETIVO COM ESCOLA 
REQUALIFICADA

INAUGURADA REQUALIFICAÇÃO 
DA EB1 DE GUERAL
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A Câmara Municipal tem feito um 
esforço considerável no apoio e 
na dinamização da comunidade 
educativa ao nível do ensino 
pré-escolar, básico e secundário. 
A aposta em políticas educativas 
que promovam a igualdade de 
oportunidades, a inclusão social e 
uma escola pública de excelência 
tem sido uma prioridade do 
Município, consubstanciado 
em alguns projetos e ações 
municipais.
Na cerimónia de abertura do ano 
letivo, o Presidente da Câmara 
Municipal de Barcelos, Miguel 
Costa Gomes, acompanhado 
pela Vereadora da Educação, 
Armandina Saleiro, inaugurou no 
dia 21 de setembro a recuperação e 
ampliação da Escola do Bárrio, em 
Roriz, e da EB1 de Gueral. 

APOSTA CLARA 
NA EDUCAÇÃO
“Cidade Educadora” não é apenas um mero chavão associado ao projeto 

internacional das cidades educadoras, do qual Barcelos é parceiro, mas é,  

de facto, a grande missão e objetivo estratégico deste Município.

Trata-se de intervenções que se inserem “num plano 
de recuperação de várias escolas do concelho” 
que o Município tem vindo a desenvolver, referiu 
Miguel Costa Gomes, salientando a “aposta clara na 
Educação”. O Presidente da Câmara frisou, ainda, que 
o objetivo destas requalificações é “criar condições 
para o bem-estar das crianças, que são o futuro”.
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INVESTIMENTOS

O Pavilhão Desportivo da Escola de Fragoso é uma 
obra há muito desejada pela comunidade escolar. 
Contempla uma área de desporto de 1.280m2 e ainda 
uma sala polivalente de 150m2. Estes dois espaços 
são servidos por dois grupos de vestiários, balneários, 
uma sala para os professores com apoio sanitário e 
duche, uma sala para reuniões e de trabalho, sanitário 
de serviço no átrio da entrada principal, arrecadação 
de material desportivo, com acesso interior e 
exterior, arrecadação de limpeza, compartimento 
para a colocação de equipamentos mecânicos de 
aquecimento de águas.
A empreitada foi concluída pelo montante de 
731.438,71 €.
No Jardim de Infância de Barcelinhos, a 
intervenção consistiu em reabilitar pontos críticos, 
nomeadamente a cobertura, caixilharias exteriores 
e impermeabilização de paredes exteriores com 
infiltrações de água, melhorando as valências do 
edifício. Esta empreitada contemplou, ainda, a 
Correção da Rede de Águas Pluviais junto à entrada do 
edifício do Centro Escolar de Arcozelo, tendo custado 
139.824,52€.

QUASE UM 
MILHÃO 
DE EUROS 
INVESTIDOS 
NO PAVILHÃO 
DE FRAGOSO 
E JI DE 
BARCELINHOS

No último ano letivo, a 

Câmara Municipal de 

Barcelos fez uma série 

de melhoramentos em 

estabelecimentos de ensino 

do concelho, destacando-se 

a reabilitação do Jardim de 

Infância de Barcelinhos e 

a Construção do Pavilhão 

Desportivo da Escola de 

Fragoso, obras que em 

conjunto configuram um 

investimento a rondar os 

900 mil euros. 
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INVESTIMENTOS

O Centro Escolar da Várzea 
concentrará os alunos das escolas 
básicas e jardins de infância da 
Várzea, Airó, Adães e Midões. Terá 
oito salas de ensino básico e três 
de jardim de infância, uma sala 
para as artes e ciências e uma 
sala de apoio individualizado. O 
Centro Escolar contará também 
com refeitório, arrecadações, 
polivalente, biblioteca/ludoteca 
com arquivo, cozinha, sala para 
atendimento a encarregados 
de educação, gabinetes para 
professores, espaços de 
circulação e átrio, parque infantil 
e instalações sanitárias para 
crianças, adultos e pessoas com 
incapacidade.
O auto de consignação das obras 
de reabilitação e ampliação da EB 
1 de Paulinhos, em Macieira de 
Rates, foi assinado pelo Presidente 

da Câmara Municipal de Barcelos, 
Miguel Costa Gomes, no passado 
6 de junho. A ampliação do 
edifício será realizada de forma a 
enquadrar uma sala polivalente, 
gabinete, arrecadação de material 
didático, um refeitório/sala 
polivalente, instalações sanitárias 
e arranjos exteriores, estando 
contempladas quatro salas do 
primeiro ciclo.

INVESTIMENTOS DE 2,7 MILHÕES 
DE EUROS EM CURSO

O Município de Barcelos 

tem em curso o processo de 

construção e requalificação 

de infraestruturas na área 

da Educação que representa 

um investimento total de 

2,7 milhões de euros. O 

Centro Escolar da Várzea 

foi adjudicado pelo valor 

de 2.305.138,23€ e a EB 1 

de Paulinhos, em Macieira 

de Rates, por 405.202,41€, 

ambos os valores com IVA 

incluído. 
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O apoio é concedido a todas as 
crianças, independentemente do 
escalão da Segurança social em 
que se encontram. Para ter acesso 
a este apoio, os pais / encarregados 
de educação devem adquirir as 
fichas (de preferência  em livrarias 
do concelho), solicitando fatura 
com a discriminação dos livros e 
respetivos preços, em nome do 
aluno, bem como a indicação da 
escola que o aluno vai frequentar. 
Posteriormente, deve entregar a 
fatura original no Balcão Único da 

Câmara Municipal de Barcelos, 
acompanhado do respetivo 
documento de identificação e 
número de IBAN. A data limite para 
apresentação da fatura é o dia 30 
de novembro.  
A Câmara Municipal já ofereceu 
gratuitamente os manuais 
escolares aos alunos do 1.º ciclo 
antes mesmo de o Ministério da 
Educação ter assumido este apoio 
e agora passa também a oferecer 
os cadernos de atividades.

No último ano letivo, 5444 

alunos utilizaram o transporte 

escolar. O custo estimado com os 

transportes escolares de todos os 

graus de ensino ascendeu a 1.941 

406,21€. A Câmara Municipal 

de Barcelos atribui passe escolar 

a todos os alunos que vivam 

a mais de 1,5 quilómetros das 

escolas, quando a lei obriga 

apenas a pagar a deslocação 

aos alunos que vivam a mais de 

quatro quilómetros das escolas.

No mesmo âmbito, recorde-se que 
o Município vai implementar, pelo 
segundo ano consecutivo, o Banco 
de Livros Escolares que, no ano 
letivo 2018/2019, vai permitir o 
empréstimo de manuais escolares 
aos alunos que ingressam agora 
no 3º ciclo do Ensino Básico, 
mais precisamente no 7º ano, em 
parceria com os Agrupamentos de 
Escolas do concelho.
A medida implica um investimento 
municipal a rondar os 70 mil 
euros, que vão ser destinados 

à aquisição de cerca de 5000 
manuais escolares de disciplinas 
nucleares como português, 
matemática, história e geografia, 
inglês e ciências naturais.
Esta medida, em complemento 
com a do Ministério da Educação, 
vai permitir a cobertura de livros 
gratuitos até ao 7.º ano. Para 
qualquer esclarecimento de 
dúvidas sobre o Banco de Livros 
Escolares pode enviar e-mail para 
educacao@cm-barcelos.pt

DOIS MILHÕES 
DE EUROS PARA 
TRANSPORTE 
ESCOLAR

BANCO DE LIVROS 
ESCOLARES

CÂMARA OFERECE 
CADERNOS DE ATIVIDADES

A Câmara Municipal vai 

oferecer os livros de fichas 

obrigatórios – Português, 

Matemática e Estudo do 

Meio – aos alunos do 1.º 

ciclo do ensino básico das 

escolas de Barcelos e alunos 

residentes no concelho. 
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PROJETO COORDENADO POR 
BARCELOS É EXEMPLO NA EUROPA

O Município de Barcelos apresentou, no 

dia 25 de julho, os resultados de um projeto 

europeu, no âmbito do Erasmus +, que tem 

como objetivo o combate ao abandono e 

insucesso escolar através da arte. 

O balanço dos dois anos de intervenção do projeto, 
que teve como parceiros o Agrupamento de Escolas 
de Barcelos e a Associação Intercultural Amigos da 
Mobilidade e outras cinco instituições de Itália e 
Polónia, é muito positivo. 
A Vice-Presidente da Câmara, Armandina Saleiro, 
referiu que os resultados são surpreendentes, 

pois “alguns alunos estavam um pouco perdidos no seu percurso escolar e 
conseguiram perceber que não estavam na área mais adequada”.
Na sessão de encerramento, o Presidente da Câmara, Miguel Costa Gomes, 
referiu que “ações como este projeto, embora pequenas, são importantes para 
apelar à cidadania europeia e evoluirmos todos ao mesmo ritmo”.
O projeto, com financiamento de 150.000 euros do programa Erasmus+, pode 
vir a ser replicado noutros países da Europa e ser pensado para um quadro 
mais vasto de apoio europeu.
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O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, 
Miguel Costa Gomes, e a Secretária de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Fernanda Rollo, 
marcaram presença, dia 17 de setembro,  na abertura 
do programa Welcome IPCA 2018, iniciativa que tem 
como objetivo a integração dos novos estudantes e 
também dar a conhecer a cidade de Barcelos.
O Presidente da Câmara deu as boas-vindas aos novos 
alunos do IPCA, assegurando-lhes que Barcelos é 
uma cidade acolhedora, conhecida por “bem receber” 
e apelando “à boa relação entre a comunidade 

estudantil e a cidade, respeitando a sociedade e o 
espaço público”. 
A Secretária de Estado sublinhou que o IPCA  “é uma 
chave basilar para a vida deste território, para a sua 
construção e identidade e também para construir o 
futuro”. 
Maria José Fernandes,  Presidente do IPCA, afirmou 
que o Instituto Politécnico “continua muito 
empenhado em continuar a ser uma instituição de 
ensino superior público de referência”.

PRESIDENTE DA CÂMARA  
E SECRETÁRIA DE ESTADO  
DERAM AS BOAS-VINDAS  
AOS NOVOS ALUNOS DO IPCA
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MINISTRO  
DESTACA FORTE 
INVESTIMENTO  

NA LINHA  
DO MINHO

O Ministro do Planeamento e das 

Infraestruturas, Pedro Marques, e 

o Presidente da Câmara Municipal 

de Barcelos participaram na 

sessão de informação “Linha do 

Minho: e depois da eletrificação?”, 

que decorreu no dia 27 de julho, no 

auditório dos Paços do Concelho. 

O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas falou 
do “forte investimento” que está a ser feito no âmbito 
do programa Ferrovia 2020, destacando as obras de 
modernização e eletrificação na Linha do Minho, que 
são o “concretizar de um desejo antigo desta região”. 
A eletrificação da Linha do Minho envolve um 
investimento de 86 milhões de euros e permitirá, 
adiantou Pedro Marques, “triplicar a capacidade de 
transporte de mercadorias até à fronteira, que passará 
de 15 comboios de 300 metros, por dia, para 20 
comboios de 750 metros”.  
O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos 
defende que “a eletrificação da Linha do Minho 
constitui um motivo de satisfação para as autarquias 
e populações da região do Minho, pois que, ao fim de 
décadas de promessas de investimento na ferrovia 
entre Nine e Valença, o atual Governo lançou uma obra 
que deixa excelentes expectativas para a região”.
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Trata-se de uma área de 2.560m2 
destinada à construção daquele 
equipamento municipal, sendo 
aproximadamente 900m2 
de ocupação do solo com a 
implantação das infraestruturas 
de apoio; a restante área de 
1.660,0m2 é considerada não 
impermeabilizada, usando terra 
natural/vegetal.

Com a aprovação da nota descritiva e justificativa, 
bem como da planta geral de implantação do projeto e 
da submissão à Assembleia Municipal para efeitos de 
apreciação e votação, está dado um passo importante 
para a construção do Canil e Gatil de Barcelos.

CÂMARA DÁ PASSO IMPORTANTE 
PARA A CONSTRUÇÃO  
DE CANIL E GATIL

A Câmara Municipal aprovou, em reunião 

ordinária de 7 de setembro, remeter à 

Assembleia Municipal, para deliberação, 

o reconhecimento do interesse público 

relativamente ao terreno onde está 

projetado a construção do Canil e Gatil 

Municipal, em Gamil.
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A campanha dirigida a toda 
a população do concelho 
de Barcelos contemplou a 
distribuição gratuita de 1173 
ecopontos domésticos e 
351 compostores, tendo os 
equipamentos esgotado, dado o 
elevado número de solicitações. 
O Vereador do Ambiente, José 
Beleza, mostrou-se muito 

CÂMARA DISTRIBUIU 
ECOPONTOS DOMÉSTICOS  
E COMPOSTORES

agradado com a adesão à iniciativa, que “excedeu as 
expectativas” e “permite que a recolha seletiva no 
concelho aumente cada vez mais”, notando que, neste 
domínio, se verifica um crescimento em relação ao 
ano passado e que o objetivo é manter essa tendência 
positiva no futuro. “A grande adesão a esta iniciativa 
motiva-nos a termos mais ações no concelho com 
vista a uma cada vez maior sensibilidade ambiental”, 
sublinha José Beleza.

A campanha de distribuição de ecopontos domésticos e compostores, 

desenvolvida pelo Município de Barcelos em parceria com a Comunidade 

Intermunicipal do Cávado (CIM), no âmbito de um projeto conjunto de 

sensibilização para a recolha seletiva e compostagem, revelou-se um sucesso. 
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Tratou-se de um investimento do Município no valor de 377,26,71 euros 
com o objetivo de criar uma nova centralidade e resolver os problemas de 
acessibilidade que se sentiam. A empreitada beneficiou os arruamentos 
circundantes à Rua de Sta. Marta, que se encontravam em estado de 
conservação bastante deficitário, permitindo ainda a resolução do 
problema de acessibilidade às garagens do edifício “Porta Nova”, que se 
fazia pela Avenida Alcaides de Faria e se encontrava inviabilizada.
O Presidente da Câmara considera que esta obra contribui para o “bem-
estar da população”. Miguel Costa Gomes sublinha que “a obra tem por 
objetivo criar uma nova centralidade e resolver alguns problemas de 
acessibilidade que até agora se sentiam”.

CONCLUÍDA LIGAÇÃO ENTRE A RUA 
STA. MARTA E A RUA D. AFONSO

Desde julho que já é 

possível a circulação 

automóvel entre a Rua 

D. Afonso e a Rua de Sta. 

Marta, concluídas que estão 

as obras de arruamento. 
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Miguel Costa Gomes sublinhou, em visita àquela 
unidade, que “o Município não podia estar alheio 
às necessidades do Hospital” e que o equipamento 
doado é “fundamental para o bem-estar dos doentes 
e dos profissionais”.  “Estou feliz por a Câmara poder 
responder a esta necessidade, sendo que no futuro 
continuaremos a fazer os esforços possíveis”, afirmou 
ainda o Presidente. 

Joaquim Barbosa, Presidente do Conselho de 
Administração do Hospital, agradeceu ao Presidente da 
Câmara Municipal o rápido cumprimento do protocolo 
celebrado celebrado no dia 26 de abril deste ano. 
Os novos equipamentos, acrescentou o responsável, 
permitem “melhorar o conforto dos doentes e também 
proporcionar melhores condições de trabalho aos 
nossos profissionais”.

MUNICÍPIO DOOU 22 CAMAS  
E OITO MACAS AO HOSPITAL
O Município de Barcelos doou ao Hospital Santa Maria Maior 22 camas e oito macas 

hidráulicas, que já estão operacionais, que visam a melhoria das condições do internamento 

e do serviço de urgências, respetivamente.  
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No seu discurso, o Presidente da Câmara Municipal, 
Miguel Costa Gomes, lembrou que a elevação a cidade, 
cujo decreto foi publicado a 31 de agosto de 1928, “foi 
uma vitória de Barcelos e dos barcelenses que viram, 
desta forma, reconhecida a importância política, 
económica e social do concelho no contexto regional 
e nacional”. 
Na sua intervenção, o Presidente da Assembleia 
Municipal, Horácio Barra, recordou “aqueles que 
tornaram possível o sonho” de elevação a cidade e que, 
“ao longo de dezenas de anos, foram acrescentando 
contributos positivos” para o desenvolvimento de 
Barcelos.

BARCELOS CELEBRA 90 ANOS  
DE ELEVAÇÃO A CIDADE
No dia 31 de agosto, Barcelos assinalou 

o 90.º aniversário de elevação a cidade. 

As comemorações tiveram como tema o 

centenário da morte de D. António Barroso, 

ilustre barcelense e figura destacada da 

Igreja Católica. 
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A homenagem a cerca de 60 
missionários barcelenses foi um 
dos pontos altos do programa das 
comemorações do Dia da Cidade, 
que contou com várias iniciativas, 
como missa na Igreja Matriz, 
descerramento e deposição de 
coroas de flores no Monumento a 
D. António Barroso, no Largo do 
Município, e na Capela Jazigo de 
D. António Barroso, em Remelhe. 
O Salão Nobre acolheu uma 
exposição sobre a vida e obra do 
homenageado, patente no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho até 
28 de outubro. As comemorações 
do Dia da Cidade contaram ainda 
com um concerto da Escola de 

ESPÍRITO MISSIONÁRIO  
DE D. ANTÓNIO BARROSO 
EVOCADO NO DIA DA CIDADE

Música da Banda de Oliveira, no Largo Dr. Martins 
Lima, e conferências sobre D. António Barroso.
Elogiando a vida e obra do homenageado, o Presidente 
da Câmara sublinhou que “o Município de Barcelos 
orgulha-se deste ilustre cidadão e partilha com 
os barcelenses e, em particular, com todos os que 
trabalham na causa da canonização de D. António 
Barroso, o desejo de reconhecimento da sua ação 
e do exemplo de determinação e convicção que 
caracterizam a sua vida”.
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 “Barcelos tem talento, tem querer, 
tem criatividade e o nosso dever é 
incentivar os artesãos”, afirmou o 
Presidente da Câmara, Miguel Costa 
Gomes, sobre o certame que teve 
como pano de fundo a integração 
de Barcelos na Rede de Cidades 
Criativas da UNESCO, na categoria 
de Artesanato e Arte Popular, um 
reconhecimento internacional 

que vem abrilhantar, ainda mais, aquela que é uma das 
mais antigas mostras do país e a que melhor espelha a 
autenticidade e riqueza da arte popular.
A edição deste ano da Mostra foi o corolário de um ano 
de ouro para o artesanato local, no qual, após receber a 
chancela da UNESCO, o Município foi laureado com o 
Prémio  Nacional do Artesanato, na categoria Promoção 
para Entidades Públicas, que visa reconhecer o trabalho 

MOSTRA DE 
ARTESANATO 

EVIDENCIOU 
BARCELOS  

COMO CIDADE 
CRIATIVA

A 36.ª Mostra Nacional de 

Artesanato e Cerâmica, 

que decorreu no Parque da 

Cidade, entre os dias 3 e 15 

de agosto, foi um sucesso e 

evidenciou Barcelos como 

Cidade Criativa.

das entidades ou organismos 
públicos em prol das artes e 
ofícios, numa cerimónia em que 
a artesã barcelense Júlia Ramalho 
arrecadou o Prémio Carreira.
Milhares de visitantes passaram 
pelo Parque da Cidade, ao longo 
dos 13 dias de certame, em que 
o destaque foi para o que de 
melhor se faz em Barcelos, desde 
a cestaria e vime, à olaria, barro 
figurativo, trabalhos em madeira, 
ferro e derivados e bordados.
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Abílio Pereira conquistou o Prémio 
Carreira, principal distinção da 
Gala do Artesanato. O artesão 
de Viatodos foi premiado por 
toda uma vida dedicada à 
cestaria, uma arte que constitui 
um elemento indispensável 
para o conhecimento e fruição 
do artesanato regional, e que, 
segundo o artesão, “quase já não 
tem seguidores”. 

PRÉMIO CARREIRA 
ATRIBUÍDO  
A ABÍLIO PEREIRA

Os prémios Revelação foram entregues a Irene 
Salgueiro (1) e Hélder Ferreira (2), nas subcategorias 
de Artesanato Tradicional e Contemporâneo, 
respetivamente. A artesã Fátima Miranda (3) arrecadou 
o Prémio Inovação.
A Gala do Artesanato, realizada no dia 11 de agosto, 
foi um dos pontos altos da 36.ª Mostra Nacional de 
Artesanato e Cerâmica de Barcelos,  e contou com 
um espetáculo único protagonizado pelos artistas 
barcelenses Bruno Gomes, Flora Miranda e Tiago 
Araújo, com a participação da Escola de Dança de 
Barcelos, da violinista Bárbara Carvalho e da bailarina 
Anita Grosse.

1 2 3
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O Milhões de Festa, organizado 
pelo Município de Barcelos em 
parceria com a promotora Lovers 
& Lolypops, continua a afirmar-se, 
nacional e internacionalmente, 
pelo seu caráter alternativo e 
singular, tendo registado mais de 
10 mil entradas nos quatro dias 
(o primeiro dia voltou a ser de 
entrada livre, permitindo a toda a 
população conhecer o festival).

MILHÕES DE FESTA,

A edição de 2018 do 

Milhões de Festa mostrou 

que o festival mantém vivo 

o entusiasmo da descoberta 

musical, graças a um cartaz 

eclético, que abrangeu 

diferentes públicos e até 

mesmo gerações, e sempre 

desafiante, afirmando-se 

como montra de eleição 

para os projetos mais 

emergentes da atualidade, 

vindos de todo o mundo.

Foram mais de 50 concertos, divididos por quatro palcos: Palco Milhões 
e Palco Lovers, onde decorrem os concertos da noite, Palco Piscina e 
Palco Taina, onde as tardes são passadas entre mergulhos ou a apreciar a 
gastronomia regional. Houve, ainda, concertos em locais emblemáticos da 
cidade, como a Torre de Menagem ou o coreto no Campo 5 de Outubro.
Ensemble Insano, The Mauskovic Dance Band, Circle, Squarepusher, 
Warmduscher, Lena D'Água e Primeira Dama com Banda Xita, Nubya 
Garcia, Electric Wizard ou Os Tubarões foram alguns dos concertos que 
levaram o público ao rubro.
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UM FESTIVAL ÚNICO!
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O evento cultural aposta na fusão 
de sonoridades de blues, soul e 
funk, colocando Barcelos na rota 
dos festivais musicais de cariz 
urbano e alargando o leque de 
oferta cultural no concelho. 
Nesta edição, o River Blues contou 
com os espetáculos da banda 
portuense Minneman Blues Band, 
do holandês Jean Paul Rena e, 
também, dos barcelenses L-Blues, 
numa perspetiva de promoção dos 

novos talentos locais. 
O palco instalado sobre o Rio 
Cávado proporciona um cenário 
de grande beleza natural e 
patrimonial, criando a envolvência 
perfeita para duas noites de 
música, de entrada livre, que 
atraíram um número crescente de 
apreciadores de blues, soul e funk. 
O festival é organizado pela 
Câmara em parceria com a 
Eventos David Martins.

FESTIVAL RIVER BLUES  
EM CRESCIMENTO

A segunda edição do 

festival River Blues voltou 

às margens do rio Cávado, 

entre os dias 29 e 30 de 

agosto, no palco instalado 

sobre o Rio Cávado, junto à 

Ponte Medieval. 
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O evento, organizado pelo Município de Barcelos, 
apresentou um cartaz de luxo com alguns dos 
melhores da atualidade do jazz nacional e europeu, 
contando com as atuações de Maria João / Ogre – 
Electric Trio, Jade, Jake McMurchie, Julian Sartorius e 
Lokomotiv, de Carlos Barretto.
A novidade desta edição foi a apresentação do filme 
“Sherlock Jr.”, de Buster Keaton, musicado ao vivo pelo 
NIB - Núcleo de Improvisação Barcelense.
À semelhança dos anos anteriores, o Jazz ao Largo 
ofereceu ainda um workshop de improvisação, 
liderado por Jake McMurchie, que trabalhou com 
nomes como Portishead, Massive Attack e National 
Youth Jazz Orchestra.

JAZZ AO LARGO 
DESLUMBROU 
A CIDADE

A 3.ª edição do Jazz ao 

Largo, que se realizou entre 

12 e 16 de setembro, foi 

um sucesso, tendo levado 

centenas de pessoas ao 

Largo Dr. Martins Lima (em 

frente ao Teatro Gil Vicente) 

e à Frente Ribeirinha da 

Azenha, onde decorreram 

os concertos e as sessões de 

free jazz, respetivamente.
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A iniciativa do Município de 
Barcelos pretende mostrar 
o dinamismo associativo do 
concelho, promover e dar 
visibilidade às atividades e 
projetos das associações que 
atuam nas mais diversas áreas.
A Festa de Juventude e Mostra 
Urbana integrou o Festival de 

Bandas, com sete grupos do concelho, Festival 
de Dança, com a participação das academias do 
concelho, aula de zumba, vários concertos, atividades 
permanentes e animação de rua.  
O evento, de entrada livre, tem como objetivo 
apresentar um conjunto diversificado de atividades 
capazes de mobilizar as associações, grupos juvenis, 
os jovens e as suas famílias para momentos lúdicos, 
culturais e de convívio.

MOSTRA 
URBANA 
JUNTOU 

MAIS DE 30 
ASSOCIAÇÕES

Mais de 30 associações do 

concelho participaram na 

Festa da Juventude e Mostra 

Urbana, que se realizou 

entre 19 e 22 de julho, na 

Alameda das Barrocas. 
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A Volta a Portugal é o maior evento 
desportivo nacional no âmbito 
do ciclismo, tendo contado com 
21 equipas, entre as quais nove 
portuguesas e sete estrangeiras.
Entre os competidores estiveram 
os barcelenses João Matias, da 
equipa Vito/Feirense/BlackJack, 
e Domingos Gonçalves, da Rádio 
Popular/Boavista. São dois atletas 
formados na Associação Cultural e 
Recreativa de Roriz
E é no seguimento da aposta 
nas modalidades e nos valores 
desportivos que a Câmara Municipal 
se associou a este importante 
evento, propiciando aos jovens 
ciclistas barcelenses o convívio e a 
inspiração dos grandes atletas de 
projeção nacional e internacional.

BARCELOS VOLTOU 
A RECEBER MAIOR 
PROVA NACIONAL  
DE CICLISMO

Oito anos depois, a Volta a 

Portugal passou novamente 

por Barcelos. No dia 10 de 

agosto, a oitava etapa da 

prova, com um percurso 

de 147,6 quilómetros, 

saiu do Campo da Feira, 

terminando em Braga, com 

a vitória do atleta espanhol 

Vicente De Mateos (Aviludo 

/ Louletano). 
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“Estamos a falar de um grande 
herói que poderá ser barcelense”, 
afirmou a Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Barcelos, 
Armandina Saleiro, no final da 
apresentação de “O Fronteiro 
de Deus – A Vida Heroica de D. 
Gualdim Pais, o maior monge-
guerreiro de Portugal”, do escritor 
barcelense Fernando Pinheiro. 
“Não pretendemos guerras, 
desejamos que a verdade 
histórica venha ao de cima e que 
as personalidades que marcam 
a nossa nacionalidade sejam 
lembradas e trazidas para o debate 
público”, acrescentou.

Na palestra intitulada “D. Gualdim 
Pais – Um Herói Barcelense”, 
o investigador António Afonso 
defendeu a tese de que o cavaleiro 
de D. Afonso Henriques e Mestre 
da Ordem do Templo é natural de 
Barcelos, mais concretamente, de 
Mereces, em Barcelinhos. 
A iniciativa contou ainda com 
teatro, caminhada e visita guiada 
ao Castelo de Faria. Outros cinco 
municípios associaram-se às 
Jornadas Gualdinianas, que agora 
prosseguem em Braga, Coimbra, 
Tomar e Vila Verde e terminam em 
Amares.

COMEMORAÇÕES DOS 900 
ANOS DE D. GUALDIM PAIS 
ARRANCARAM EM BARCELOS

Barcelos deu início às 

comemorações do 9.º 

Centenário do Nascimento 

de D. Gualdim Pais nos 

dias 21 e 22 de setembro 

com várias iniciativas, 

que tiveram como ponto 

alto duas palestras e a 

apresentação de um livro 

sobre o homenageado 

no Auditório da Câmara 

Municipal. 
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O programa de turismo náutico teve como objetivo 
interligar as visitas ao rio com a interpretação turística 
do património associado ao Cávado. Foi também dado 
a conhecer aos agentes locais do setor do alojamento 
o trabalho que tem sido desenvolvido pelo Município 
na limpeza do rio, bem como na criação de condições 
de fruição para a implementação de ações de turismo 
fluvial com a componente de interpretação ambiental 
e turística do Cávado, tendo por base o vastíssimo 
património aquífero e natural.
Com este conjunto de ações, o Município tem em vista 
potenciar a fruição sustentada do rio como mais uma 
das alavancas do turismo local e regional.

AÇÕES DE 
TURISMO 
NÁUTICO 
REGISTARAM  
BOA ADESÃO

O Município de Barcelos 

realizou, entre março e 

setembro, seis passeios 

de barco no Rio Cávado, 

dirigidos a profissionais 

do ramo da hotelaria e 

também à população em 

geral. As ações tiveram 

uma grande adesão, 

sendo que os participantes 

tiveram a oportunidade de 

contemplar em toda a sua 

plenitude a beleza de zonas 

como a Barragem da Penide 

e as Lagoas de Caíde.  
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O Município apostou num stand de 54 metros 
quadrados, com quatro frentes, subordinado às artes 
certificadas e aos títulos de cidade criativa da UNESCO 
e Prémio Nacional de Artesanato, uma imagem 
objetiva focada nas várias artes representativas do 
concelho, nomeadamente o figurado, a olaria, bordado 
de crivo de S. Miguel da Carreira, as artes da madeira, 
bordados e tecelagem, ferro e derivados, cestaria e 
contemporâneo.
O stand comportou peças de mais de 35 artesãos 
locais, com atividades nos mais diversos domínios, e 
estiveram presentes no evento apoiados pelo Município 
e Instituto de Emprego e Formação profissional cerca 
de 15 artesãos de diversas áreas e produções locais.

BARCELOS 
REFORÇOU 
PRESENÇA 

NA FEIRA 
INTERNACIONAL 
DE ARTESANATO

O Município de Barcelos, através do pelouro 

do Turismo e Artesanato, esteve presente, 

pela 13.ª vez consecutiva, na maior feira 

de artesanato da Península Ibérica, a Feira 

Internacional de Artesanato – FIA, em 

Lisboa, de 23 de junho a 1 de julho.
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O ciclo inicia com os Três Tristes Tigres no dia 4 de 
outubro, às 22h, no Teatro Gil Vicente. Ainda em 
outubro, dia 20, atua a banda barcelense Tresor&Bosxh 
e os brasileiros Boogarins, no Círculo Católico de 
Operários de Barcelos, às 22h.
Em novembro, há dois concertos: no dia 3, às 22h00, 
os Lavoisier atuam  nos Claustros dos Paços do 
Concelho, e no dia 18, às  17h30, os  Harmonies tocam 
no  Salão Nobre dos Paços do Concelho. 
Em dezembro, no dia 8, às 22h, o Teatro Gil Vicente 
recebe 'vou-te contar uma história sobre Barcelos', um 
tributo de jovens músicos barcelenses às bandas do 
concelho, acompanhados pela Academia de Música de 
Viatodos. A fechar o ciclo, Norberto Lobo atua no dia 
20 de dezembro, às 22h, na Galeria Municipal de Arte.
Além dos concertos, haverá showcases com os 
Boogarins (20 de outubro, Teatro Gil Vicente) e 
Norberto Lobo (20 de dezembro, Torre Medieval). No 
dia 2 de novembro, às 17h, acontece um workshop 
com os Lavoisier, na Escola Secundária Alcaides Faria.

TRICICLO TRAZ 
TRÊS MESES 
DE MÚSICA A 

BARCELOS
O triciclo chega a Barcelos em outubro. 

Ao longo de três meses, uma programação 

plural e educativa passa por vários espaços 

do centro histórico com a melhor música 

nacional e internacional, numa iniciativa do 

Município de Barcelos. Três Tristes Tigres, 

Boogarins e Norberto Lobo são os destaques 

deste ciclo de concertos itinerante que 

incorpora também workshops e showcases.
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O Concurso Galo Assado está de volta à mesa dos 
restaurantes do concelho. A 13.ª edição do evento 
promovido pelo Município de Barcelos realiza-se 
entre os dias 12 e 14 de outubro, juntando treze 
restaurantes. 
Os restaurantes participantes vão confecionar 
e servir a sua melhor sugestão de galo assado, 
procurando incluir no prato elementos 
relacionados com a cultura, as tradições e a 
identidade da cozinha barcelense. 
Participam nesta edição os restaurantes: Bagoeira 
(Barcelos); Babette (Barcelos); Casa dos Arcos 
(Barcelos); Chuva (Barcelinhos); Dom Carlos 
(Silva); Galliano (Barcelos); Muralha (Barcelos); 
Pedra Furada (Pedra Furada); Pérola da Avenida 
(Barcelos); Solar Real (Barcelos); Taberna "O 
Manhoso" (Tamel S. Veríssimo); Taberna do 
Armindo (Remelhe) e Vera Cruz (Barcelos).
Ainda no âmbito do Concurso, no dia 13 de 
outubro, realiza-se a IV tertúlia “Peregrinando”, no 
Posto de Turismo.

O mais antigo e importante evento de teatro do 
concelho está de volta. De 6 de outubro a 3 de 
novembro, o Teatro Gil Vicente vai receber sete 
espetáculos de companhias de teatro de Barcelos. 
A 31.ª edição do Festival de Teatro Popular de Barcelos 
conta com os seguintes espetáculos: “TPE – Tudo para 
Enterros”, pelo TPC – Teatro Popular de Carapeços 
(6 de outubro, 21h30), “Tire Dali a Menina”, pelos 
Pioneiros da Ucha (13 de outubro, 21h30), “Aristides, 
e Agora?”, pela Via 3 – Companhia de Teatro (19 de 
outubro, 21h30), “O cliente tem sempre razão”, pela 
Associação Amigos do Pato (20 de outubro, 21h30), 
“Trair pelos Dois”, pelo  Grupo de Teatro Amador 
da Pousa – O Branselho (27 de outubro, 21h30), “Só 
podia ser assim”, pela  Associação Só Podia Teatrices 
& Companhia (28 de outubro, 16h00), e “Pão Nosso”, 
pelo Teatro de Balugas (3 de novembro, 21h30). 
A entrada é livre. Organizado pela Capoeira – 
Companhia de Teatro de Barcelos e com o apoio do 
Município de Barcelos, o festival tem como principal 
objetivo a troca de experiências entre grupos, o 
desenvolvimento da arte teatral e a promoção de 
novos projetos teatrais.

FESTIVAL DE TEATRO POPULAR 
JUNTA SETE GRUPOS DO 
CONCELHO

GALO ASSADO À MESA  
DE 13 RESTAURANTES
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Realiza-se entre os dias 12 e 14 de outubro, no 
Estádio Cidade de Barcelos, a sétima edição da 
ExpoBarcelos – Exposição de Atividades Económicas, 
uma iniciativa que regressa depois do grande sucesso 
das edições anteriores. Este ano são esperados 90 
mil visitantes e mais de 300 empresas em exposição, 
com representação de diversos setores de atividade: 
para além da vertente agrícola e industrial, o evento 
contemplará o comercio local, indústria, têxtil, turismo, 
gastronomia, artesanato, entre outros.
Dentro dos grandes destaques desta edição está o 
tradicional concurso regional de Raça Holstein  Frísia 
AGRIBAR, e pela primeira vez o Concurso de Jovens 

EXPO BARCELOS  
É MARCA DE SUCESSO

Manejadores, para jovens entre os 
8 e os 12 anos, que irão apresentar 
animais em pista. Esta é também 
uma forma de envolver os jovens 
e dar a conhecer Barcelos como o 
maior concelho produtor de leite 
de Portugal continental.
Promovida pela empresa João 
Dantas Unipessoal, Lda. com o 
apoio da Câmara Municipal e da 
Cooperativa Agrícola de Barcelos, 
a Expo Barcelos é uma marca de 
sucesso já carimbada.




