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BARCELOS

GALA DO DESPORTO
RECONHECEU O MÉRITO
DOS ATLETAS DO
CONCELHO

APROVADO PROJETO
PARA CICLOVIA
URBANA COM 7.2
QUILÓMETROS

TRANSPORTE ESCOLAR
PASSA A SER GRATUITO
PARA TODOS OS
ALUNOS

BARCELOS BUS VAI
DUPLICAR AS LINHAS
E FUNCIONAR TODOS
OS DIAS

CIDADE SUSTENTÁVEL,
CIDADE DE FUTURO
O Município de Barcelos realizou a I Gala do Desporto,
prestando justa homenagem a todos os que através
desta atividade levam mais longe o nome do nosso
concelho. É também através do desporto, entre muitas
outras áreas, que potenciamos a marca Barcelos.
O desporto é um importante transmissor de
valores éticos e morais. Nesta I Gala do Desporto
homenageámos, a título póstumo, Jorge Coutinho
e João Trigueiros, dois grandes homens que muito
deram a duas importantes instituições do concelho,
respetivamente o Óquei de Barcelos e o Gil Vicente.
Pelo que fizeram em prol do bem comum e da sua
terra, são um exemplo que devemos recordar e seguir.
Noutro plano, Barcelos está a implementar
medidas de sustentabilidade inéditas na cidade e
no concelho, de grande impacto no ambiente e na
vida quotidiana dos barcelenses. Dentro do Plano
Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), a
Câmara Municipal está a desenvolver dois projetos
estruturantes, com investimento superior a 2.2
milhões de euros: a rede de ciclovias urbanas e a
melhoria das paragens e articulação entre os espaços,
a bicicleta e o transporte público.
Trata-se de dois projetos estruturantes que,
juntamente com a requalificação da Avenida dos
Combatentes da Grande Guerra, cujo projeto foi
aberto a consulta pública, preconizam uma revolução
na mobilidade no centro da cidade, na melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos e na relação e usufruto
do espaço público.
Tenho que destacar, ainda, o Programa de Apoio à
Redução do Tarifário dos Transportes Públicos que,
em 2019, atribuirá a Barcelos mais de 420 mil euros,

permitindo que todos os alunos do concelho entre
os 4 e os 18 anos de idade e os estudantes do ensino
superior até aos 23 anos tenham transporte público
gratuito. Com base neste programa vai ser duplicada
a oferta do Barcelos Bus e estendê-la aos fins de
semana e feriados, vai ser criado o passe social para
reformados com redução tarifária de 50%, bem como
bolsas de passes mensais para situações específicas.
Este conjunto de medidas, além de promover uma
maior sustentabilidade ambiental, tem um impacto
direto no orçamento de inúmeras famílias com filhos
em idade escolar.
A aposta no desenvolvimento da cidade e do concelho
faz-se com sustentabilidade e estes projetos mostram
que é possível alterar velhos paradigmas e encarar
com novas perspetivas o futuro da nossa terra.
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MUNICÍPIO INVESTE MAIS
DE 2.2 MILHÕES DE EUROS
NA MOBILIDADE URBANA
A Câmara Municipal de Barcelos aprovou
dois projetos, no valor global superior a dois
milhões de euros, para a construção de uma
rede de ciclovias urbanas e de melhoria das
condições operacionais e de rebatimento do
transporte público.

Os dois investimentos estão previstos no quadro de
compromissos relativo ao PEDU Barcelos 2020, no
âmbito do eixo PI 4.5 – Mobilidade Urbana, sendo
financiados quase na totalidade pelo FEDER – Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional.
A cidade de Barcelos tem sofrido uma pressão
considerável sobre o seu sistema de transportes,
sendo mais crítica a acessibilidade ao centro da
cidade de automóvel, pelo que o Município pretende
implementar uma ciclovia circular, tendo em vista
uma inversão dos hábitos de mobilidade, na procura
de um futuro mais sustentável.
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CICLOVIA CIRCULAR
COM 7,2 QUILÓMETROS
DE EXTENSÃO
A ciclovia circular de Barcelos
terá uma extensão de 7,2 km,
entre Vila Frescainha de S. Pedro
e a Estrada da Estação / Rua
da Olivença. Parte da estação
ferroviária, percorre a Rua da
Olivença em direção a norte,
cruzando a circular de Barcelos;
continua pela Rua Nossa Senhora
de Fátima até à Rotunda do
Professor, seguindo pela EN204 até
à Circular de Barcelos e entrando
aí nos terrenos do IPCA; passará
pela Rua Filipa Borges, Rua Casal
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de Nil e instalações da Santa Casa da Misericórdia
em direção à Ponte Medieval; de seguida, prossegue
pela Rua Fernando Magalhães e Avenida João Paulo
II, passando pelo cemitério até chegar à Estrada da
Estação, fechando o círculo.
O projeto visa, ainda, estreitar a ligação da cidade
ao IPCA, que está a desenvolver o projeto “U-Bike”,
através do qual disponibiliza bicicletas à comunidade
académica. Nesse sentido, prevê-se a implementação
de um corredor ciclável que ligue o politécnico ao
centro da cidade e, daí, à estação ferroviária.
O valor base da obra é de 1.019.452,96 euros,
acrescidos de IVA, tendo uma verba disponível do
FEDER de 797.040,22 euros.

MUNICÍPIO APOSTA EM MELHORES
CONDIÇÕES DE ACESSO AOS
TRANSPORTES PÚBLICOS
No âmbito da importante
aposta na mobilidade,
a Câmara aprovou, em
simultâneo com a ciclovia
urbana, o projeto de
melhoria das condições
operacionais e de
rebatimento do transporte
público nas principais
paragens.

Trata-se de um projeto de articulação entre as redes de modos suaves
nas paragens de transportes públicos, que tem como objetivo assegurar o
acesso a peões e ciclistas em segurança, bem como melhorar as condições
nas paragens de transporte público.
A ação compreende ainda a renovação das paragens do transporte público
coletivo rodoviário, a melhoria das condições de toque nas paragens, tanto
nas condições de acesso aos passageiros, como de forma de entrada em
circulação do veículo, minimizando os conflitos entre o transporte público
e o transporte individual.
Nas paragens que cruzem a rede ciclável deverão ser disponibilizados
lugares de estacionamento para bicicletas.
As obras têm um valor base de 1.229.537,44 euros, acrescidos de IVA,
sendo que o FEDER disponibiliza 1.140.700 euros.
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REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA
DOS COMBATENTES DA GRANDE
GUERRA ABERTA À PARTICIPAÇÃO
DOS BARCELENSES
Desde o dia 22 de março, está exposta no Balcão
Único dos Paços do Concelho a maqueta do projeto
de requalificação da Avenida dos Combatentes da
Grande Guerra. A população do concelho de Barcelos
tem, assim, a oportunidade de conhecer e dar a sua
contribuição para este projeto, que terá um forte
impacto na cidade, nomeadamente na circulação
viária, pedonal e ciclável.
O projeto poderá ser, igualmente, consultado no site do
Município de Barcelos (www.cm-barcelos.pt), através
do qual os cidadãos podem deixar as suas sugestões.
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A requalificação do espaço público constitui uma
das prioridades da Câmara Municipal, no contexto
das exigências de mobilidade dos cidadãos e da
valorização do próprio espaço público. Sendo a
Avenida dos Combatentes da Grande Guerra uma das
vias mais emblemáticas e estruturantes da cidade,
o Município de Barcelos convida a população a
pronunciar-se sobre a proposta apresentada, dando
sequência à vontade diversas vezes manifestada pelo
executivo municipal de abrir o projeto aos contributos
dos cidadãos.

INTERVENÇÃO EM
ÁREA DE 17.000 M2
O projeto de intervenção incide sobre uma área de aproximadamente
17.000 m2, desde a Avenida da Liberdade / Campo 5 de Outubro até ao
Largo dos Capuchinhos. A intervenção tem como objetivos revitalizar
e adaptar esta via estruturante à realidade evolutiva da cidade,
salvaguardando e valorizando o património histórico edificado; criar
um espaço atrativo que tire partido do seu privilegiado enquadramento
urbano e paisagístico; gerar novas dinâmicas que potenciem o comércio
e a vivência do espaço público; integrar e promover uma acessibilidade e
mobilidade urbana mais sustentáveis.
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BARCELOS BUS
ALARGA OFERTA
O Município de Barcelos
vai duplicar a atual oferta
de transporte público do
Barcelos Bus, que vai passar
a funcionar também aos
sábados à tarde, domingos e
feriados.
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A atual ligação da estação dos
caminhos de ferro ao IPCA, com
frequência de 40 minutos, e a
ligação do Estádio Cidade de
Barcelos a Barcelinhos, com
frequência de 60 minutos, serão
reforçadas. Nesse sentido, propõe-se a duplicação das linhas, numa
frequência de 20 minutos e 30 minutos, respetivamente.
Atualmente, as linhas não operam ao sábado à tarde, domingos e
feriados. É proposto que estes serviços operem nesses períodos, no
sentido de manter um contínuo de serviço. Acresce que estas linhas terão
receitas crescentes da venda de títulos de transporte, garantindo a sua
sustentabilidade futura.
Estas medidas, tal como a gratuitidade do transporte escolar, enquadramse no Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos,
distribuído pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do Cávado, que
contemplou o Município de Barcelos com 423.484,00€.
Das verbas alocadas a cada autoridade de transporte, uma parcela não
inferior a 60% destina-se a financiar ações de apoio à redução tarifária nos
transportes públicos coletivos, devendo o valor remanescente ser aplicado
no aumento da oferta de serviço e na extensão da rede.

Todos os estudantes do concelho de
Barcelos, desde os quatro aos 23 anos
de idade, terão garantido transporte
escolar gratuito. É uma medida levada a
cabo no âmbito da dotação do Programa
de Apoio à Redução do Tarifário dos
Transportes Públicos (PART) distribuído
pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do
Cávado e que contemplou o Município de
Barcelos com o valor de 423.484,00€.

TRANSPORTE
ESCOLAR
GRATUITO
PARA TODOS
OS CICLOS
DE ENSINO

Trata-se de um programa de financiamento das
autoridades de transporte para o desenvolvimento de
ações que promovam a redução tarifária nos sistemas
de transporte público coletivo, bem como o aumento
da oferta de serviço e a expansão da rede, com um
forte impacto na mobilidade da população.
Assim, a redução tarifária garante a gratuitidade do
transporte escolar aos alunos do secundário, para o
passe 4_18 e para o passe sub23, este último destinado
aos estudantes do ensino superior até aos 23 anos,
inclusive, e aos estudantes de ensino superior inscritos
nos cursos de Medicina e Arquitetura, até aos 24
anos de idade, conseguindo-se desta forma incluir os
estudantes do IPCA.
Será, ainda, criado um Passe Social para Reformados
com redução tarifária em 50%, sendo que o número
de passes a atribuir estará limitado pelo orçamento
destinado a esta medida, no valor global de 8.000,00 €.
O Município criará, também, uma bolsa de passes
mensais, para uso do transporte público por
famílias durante os meses de verão e na Semana da
Mobilidade. O número de passes a atribuir estará
limitado à dotação orçamental atribuída, no valor
global de 4.000,00 €.
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ARU DÁ ORIGEM A
TRÊS NOVAS ÁREAS

PEDIDOS DE
REGULARIZAÇÃO
DE ATIVIDADES
ECONÓMICAS
PROPICIAM
INVESTIMENTO
A Câmara Municipal de Barcelos vai proceder à
integração no PDM de 14 unidades produtivas
que foram submetidas ao Regime Excecional de
Regularização das Atividades Económicas (RERAE).
Com entrada em vigor, em janeiro de 2015, do DecretoLei n.º 165/2014, os estabelecimentos e explorações
que não disponham de título válido de insta lação ou
de título de exploração ou de exercício de atividade,
incluindo as situações de desconformidade com os
instrumentos de gestão territorial vinculativos dos
particulares ou com servidões administrativas e
restrições de utilidade pública e, também, a alteração
ou ampliação dos estabelecimentos ou instalações que
possuam título de exploração válido e eficaz, mas cuja
alteração ou ampliação não sejam compatíveis com
aqueles instrumentos de gestão, podem requerer a
regularização da sua situação.
Desde a entrada em vigor daquele diploma, foram
apresentados ao Município de Barcelos 58 pedidos
ao abrigo do RERAE, sendo que 14 deles implicam
alterações do Plano Diretor Municipal (PDM), pelo que o
executivo municipal aprovou a proposta de alteração do
PDM e a abertura de discussão pública, para esse efeito.
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A Câmara Municipal aprovou a alteração da
delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU)
Barcelos Nascente Dois. Verificou-se que aquela
ARU contém realidades dinâmicas diversas, com
caraterísticas morfológicas, tipológicas e de época
construtiva diferenciadas, pelo que se propõe uma
alteração à sua delimitação, por forma a facilitar a
implementação de novas estratégias para a totalidade
da área. Assim, é proposta a criação de três novas ARU
resultantes da divisão da ARU Barcelos Nascente Dois:
a ARU Barcelos Nascente 2, a ARU Barcelos Nascente 3,
a ARU Barcelinhos Nascente.
Não se verificará qualquer diminuição da área global
inicial, já que as novas ARU integrarão toda a área,
sendo que as expectativas dos investidores e dos
agentes para a ARU Barcelos Nascente Dois manter-seão intocáveis.
A criação destas ARU resultantes da ARU Barcelos
Nascente Dois, não invalida a criação de novas ARU
na área urbana que, a todo o momento, possam ser
equacionadas. As outras ARU em vigor mantêm-se
inalteradas na sua delimitação.

PROPRIETÁRIOS DEVEM
AVALIAR TERRENOS
NO ÂMBITO DA NOVA
LEI DE SOLOS
A Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, nova Lei dos Solos,
estipula que os proprietários de terrenos têm até junho
de 2020 para verificarem a classificação dos solos, uma
vez que o Município vai proceder à reclassificação do
solo, nos termos daquela Lei, nos casos em que o mesmo
se encontre qualificado de “urbanizável” no PDM.
A Câmara Municipal determinou que o Grupo de
Trabalho do PDM proceda à elaboração do Relatório
sobre o Estado do Ordenamento do Território (REOT),
tendo em vista a adaptação do PDM às novas regras
em matéria de classificação e qualificação do solo, no
âmbito da Lei dos Solos.
Os proprietários devem dirigir-se aos serviços
municipais no sentido de garantirem o direito a edificar
nos espaços urbanizáveis, desde que tais operações
cumpram os requisitos legais e regulamentares
aplicáveis no momento da sua apresentação.

PROTOCOLO TRANSFERE
50 MILHÕES PARA AS
FREGUESIAS EM DEZ ANOS
A Câmara Municipal de Barcelos deliberou,
em reunião ordinária de 8 de março, remeter
à Assembleia Municipal, para aprovação, o
contrato de cooperação entre o Município
e as 61 freguesias do concelho de Barcelos,
onde são estabelecidas as transferências
de competências que incluem uma
comparticipação financeira municipal no
valor anual de 5.332.784,00€, correspondente
a 200% do valor atribuído às freguesias pelo
Fundo de Financiamento das Freguesias.
Através deste instrumento de gestão

financeira, o Município de Barcelos transferiu, entre 2010 e
2019, 50 milhões de euros para as freguesias, valor que muito
tem contribuído para o desenvolvimento equilibrado do
concelho e para a autonomia e dignificação do trabalho das
juntas de freguesia.
O valor será pago trimestralmente às freguesias, mediante
a apresentação do relatório de execução do contrato de
cooperação do trimestre anterior. Com este mecanismo, as
freguesias desenvolvem ações e competências ao nível do
equipamento rural e urbano, da rede viária municipal, no
património, cultura, desporto, atividades recreativas e de lazer,
educação, proteção, entre outras.
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PROTOCOLO COM IHRU PARA
CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE CASAS A
MORADORES DO BAIRRO SALAZAR
O Presidente da Câmara Municipal, Miguel Costa
Gomes, assinou no dia 21 de fevereiro um acordo
de colaboração com o Instituto da Habitação e
Reabilitação Urbana (IHRU), I.P, representado pela
Presidente do Conselho Diretivo, Isabel Dias, que visa
a cedência de cinco frações no Bairro de Arcozelo
(propriedade do IHRU), pelo prazo de 24 meses, para
acolher algumas das famílias residentes no Edifício
Habitacional do Bairro/Fundação Salazar, enquanto
decorrem as obras de reabilitação deste imóvel.
O Presidente da Câmara refere que “já tem o visto do
Tribunal de Contas e vai avançar em breve”. Miguel
Costa Gomes destacou ainda que, “durante as obras,
uma grande parte das famílias daquele complexo vai
ser realojada em casas do IHRU e outras assumem o
seu realojamento junto de familiares e amigos. Vai ser
uma remodelação total dos apartamentos”, quer no
interior, quer no exterior, incluindo no espaço público.
Isabel Dias, Presidente do Conselho Directivo do IHRU,
congratulou-se pela assinatura do acordo e referiu
que a colaboração do instituto com as autarquias “é
fundamental para ajudar a resolver as necessidades

das populações” em matéria de habitação.
Os três blocos habitacionais que compõem o Bairro/
Fundação Salazer foram construídos no início da
década de 70 do século XX e têm oito frações cada um.
As obras vão decorrer por frações, de forma a melhor
organizar o processo de realojamento temporário dos
moradores. O investimento global é de 1.107.479,73€
e é comparticipado em 85 por cento por fundos
comunitários ao abrigo do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano.

CÂMARA MUNICIPAL VAI INVENTARIAR
PONTES, VIADUTOS, TÚNEIS E PASSAGENS
A Câmara Municipal vai inventariar pontes, viadutos, túneis,
passagens superiores, passagens inferiores e passagens
hidráulicas existentes no concelho de Barcelos, e que
estejam sob a sua responsabilidade direta, tendo em vista
a realização de intervenções que se venham a mostrar
necessárias à segurança de pessoas e bens. Para o efeito, o
executivo municipal aprovou a implementação do projeto
“Reconhecer”, desenvolvido pela Universidade Lusófona
(UL) e pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)
de Lisboa, através de protocolo envolvendo as três entidades.
Segundo o documento aprovado pelo executivo, é
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possível não só potenciar a definição de uma estratégia de
acompanhamento das condições das obras de arte mas,
também, facilitar a orçamentação da sua manutenção e
posicionar o Município de Barcelos como uma das autarquias
a implementar um plano de inventariação das obras de arte
sob a sua responsabilidade direta e, assim, promover uma
maior proteção permanente de vidas humanas.
A ação realiza-se durante nove meses e incide sobre
cem obras de arte, podendo esse número ser alargado.
Representa um investimento do Município no valor de
29.985,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

MUNICÍPIO INVESTE 1,5 MILHÕES
DE EUROS NA CONSTRUÇÃO DE ETAR
EM MACIEIRA
O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel
Costa Gomes, assinou, no dia 6 de março, o auto de
consignação da construção da ETAR em Macieira
de Rates. A assinatura contou com a presença de
um representante da empresa adjudicatária e do
Presidente da Junta de Freguesia de Macieira de Rates,
José Padrão.
A empreitada foi adjudicada pelo montante de
1.435.434,50€, (IVA incluído) ao “Agrupamento de
Pessoas Coletivas consubstanciado nas Empresas
DST – Domingos da Silva Teixeira, S.A., e DTE,
Instalações Especiais, S.A.”, é comparticipada pelo
Fundo de Coesão, através do Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no Uso do Recurso
(POSEUR, medida 12-2016-38) e tem como prazo de
execução 270 dias.
Após a assinatura do documento, o Presidente
da Câmara Municipal de Barcelos referiu que “a
construção da ETAR de Macieira é muito importante
para o Município” e “é um passo muito importante
para estabilizar a concessão e criar condições
sanitárias a todos os cidadãos que usufruem desta

PRESIDENTE DA CÂMARA VISITOU
OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA
EB1 EM MACIEIRA DE RATES
O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel
Costa Gomes, visitou no dia 6 de março as obras de
requalificação da EB1 de Paulinhos, em Macieira de
Rates, um projeto que configura um investimento
superior a 400 mil euros.
Esta intervenção visa melhorar as valências do edifício
existente, recuperando e melhorando as suas condições. O
conceito de intervenção proposto tem por base privilegiar
a traça arquitetónica do edifício principal, com exceção

estação de tratamento, esperando que o prazos sejam
cumpridos e que a parceria corra bem”.
A obra inclui estaleiro e trabalhos diversos,
movimento de terras, construção civil, rede de águas
residuais, redes de distribuição de água potável e de
processo e serviço, arranjos exteriores, via de acesso,
equipamentos eletromecânicos, instalações elétricas e
trabalhos finais.

do edifício adjacente a ser demolido para se proceder à
ampliação/criação de espaços de apoio.
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.
A EB1 de Paulinhos pertence ao conjunto de edifícios escolares
designados por “Plano dos Centenários”, construídos
segundo os projetos-tipo regionalizados de escolas primárias,
aprovados pela Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais em 1935 e elaborados pelos arquitetos Raul Lino
e Rogério de Azevedo, sendo posteriormente revistos e
remodelados pelo arquiteto Manuel Fernandes de Sá (técnico
responsável pela zona Norte do país).
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MINISTRO DA CIÊNCIA E
PRESIDENTE DA CÂMARA
INAUGURARAM NOVO EDIFÍCIO
DA ESCOLA SUPERIOR DE
TECNOLOGIA DO IPCA
O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Heitor, e o Presidente da
Câmara Municipal de Barcelos, Miguel
Costa Gomes, inauguraram, no dia 19
de dezembro, o novo edifício da Escola
Superior de Tecnologia do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA),
momento que marcou as celebrações do
24.º aniversário da instituição.

O governante destacou que “o regime fundacional,
que vai ser inaugurado ao nível do ensino politécnico
nesta instituição, não é um prémio, mas uma
responsabilidade e um grande desafio para esta
região”.
O Presidente da Câmara de Barcelos deixou a garantia
que o IPCA pode contar com “todo o empenho
e dedicação” do Município. Miguel Costa Gomes
sublinhou que o executivo “tudo fará para que a
Escola Superior de Design avance o mais rapidamente
possível”, uma vez que se trata de “uma obra muito
importante e que, de uma forma ou outra, avançará”.
Maria José Fernandes, Presidente do IPCA, agradeceu à Câmara de Barcelos
“todo o apoio que tem vindo a dar na criação de melhores condições de
acesso ao campus, no sentido de aproximar o Instituto Politécnico da cidade”,
bem como o “investimento totalmente suportado pelo Município” na Escola
Superior de Design.
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PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL VISITA
REGADIOS RECUPERADOS
EM VILA COVA

MOINHO DE BANHO
VAI SER DOADO AO
MUNICÍPIO
O Moinho de Banho, situado em frente às
Ruínas do Mosteiro de Banho, em Vila Cova,
vai ser doado ao Município de Barcelos pelo
seu proprietário.
Trata-se de uma construção de finais do século XVII e
era movido pelo regadio vindo do lugar de Samo e que
abastecia o antigo Mosteiro, extinto no século XV.
Com a construção, em 1995, da nova estrada que liga o
centro de Vila Cova à EN 103-1 (Barcelos/Esposende),
o logradouro ficou separado do moinho, quando este
já se encontrava em ruína. Dois anos depois, o atual
proprietário adquiriu o moinho, com o objetivo de
evitar a sua derrocada e proceder ao seu restauro,
integrando-o no conjunto patrimonial do Mosteiro.
Para voltar a ter as funcionalidades de outrora, era
necessário que água voltasse a passar no regadio
secular vindo do lugar de Samo, o que foi possível no
âmbito do projeto de recuperação levado a cabo pela
Junta de Agricultores.
Na visita ao local, o Presidente da Câmara, Miguel
Costa Gomes, agradeceu a doação ao Município como
um gesto de cidadania do proprietário, Mário Vale
Lima. “É dever cívico preservar [este] património
que não é de Vila Cova, é partilhado, é de todos, é
um bem público”, acrescentou. Mário Vale Lima, por
seu turno, afirmou que a doação ao Município de tão
importante património “é a forma mais transparente
que [encontrou] para ajudar a salvar o moinho”.

O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos,
Miguel Costa Gomes, visitou, na tarde de 22
de março, no âmbito do Dia Mundial da Água,
dois regadios reabilitados ao abrigo de projetos
designados Recuperação de Regadios Tradicionais,
comparticipados pelo Programa de Desenvolvimento
Regional (ProDer), no valor global de 214 mil euros.
O convite partiu da Junta de Agricultores, que está a
desenvolver a reabilitação destas antigas estruturas
de abastecimento de grande importância para a
comunidade local ao longo do tempo.
A visita começou no início do regadio do Outeiro.
Trata-se de um regadio historicamente recente,
mas de grande importância para a economia rural
da freguesia e que se encontra inativo há algumas
décadas. Tem uma extensão de 3.593 metros e uma
área de 50 hectares. Foi objeto de melhoramentos,
contando com uma comparticipação do ProDer no
valor de 120 mil euros.
O regadio de Samo e Banho percorre os lugares de
Samo e Banho, tem vários séculos de existência e estará
na origem do Mosteiro de Banho, fundado no século
XI, que o abastecia. Tem cerca de 2,5 quilómetros de
extensão, para uma área de 34 hectares, e foi objeto
de uma profunda reabilitação, que contou com uma
comparticipação do Proder de 94 mil euros.
O Presidente da Junta de Agricultores, Mário Vale
Lima, fez uma síntese histórica dos regadios e
destacou a sua importância na comunidade.
O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel
Costa Gomes, destacou a qualidade dos projetos
apresentados pela Junta de Agricultores, que mereceram
aprovação por parte das entidades competentes.
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CÂMARA MUNICIPAL E
RESULIMA APOSTAM
NA RECOLHA DE
BIORRESÍDUOS
A Câmara Municipal de Barcelos aprovou um acordo de colaboração com a Resulima para a
recolha, tratamento e valorização dos resíduos orgânicos, tendo em vista reduzir a deposição
destes materiais nos aterros.
A Resulima, empresa concessionária da exploração
e gestão do sistema multimunicipal de tratamento
de resíduos sólidos urbanos dos concelhos de Arcos
de Valdevez, Barcelos, Esposende, Ponte da Barca,
Ponte de Lima e Viana do Castelo, apresentou
uma candidatura ao Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos
(POSEUR), tendo em vista o desenvolvimento de um
projeto de valorização dos resíduos orgânicos que têm
vindo a ser depositados em aterro.
O acordo de colaboração atribui à Resulima as
responsabilidades de recolha e tratamento dos
resíduos, a campanha de informação junto da
população e a gestão das entregas dos materiais.

A Câmara Municipal tem como obrigações o apoio à
candidatura e a promoção do programa de recolha dos
resíduos.
A empresa vai adquirir duas viaturas de recolha para a
remoção hermética dos materiais e uma viatura para
lavar contentores; 327 contentores para colocação
na rua, com capacidade aproximada de 800 litros,
equipados com controlo de acesso e identificador; 33
contentores destinados ao pequeno comércio, com
capacidade aproximada de 80 litros, equipados com
controlo de acesso e identificador; 11.383 baldes com
capacidade até cinco litros, com controlo de acesso
ao contentor da rua, para separação dos resíduos
orgânicos nas habitações.

CÂMARA ABRE CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO
DE VIATURAS DE RECOLHA DE LIXO
A Câmara Municipal de Barcelos ratificou, em reunião
ordinária de 11 de janeiro, o despacho do Presidente da
Câmara referente ao lançamento do concurso público para
aquisição de oito viaturas de recolha de resíduos sólidos
urbanos, no valor de 1.558,450€, acrescido de IVA (23%).
Na mesma reunião, foram, também, ratificadas as
aprovações de três projetos de execução: o de reabilitação
do edifício dos Paços do Concelho, com estimativa
orçamental de 1.204.321,78€, acrescido de IVA (6%); o de
reabilitação do edifício da antiga Escola Gonçalo Pereira,
com um custo estimado de 948.000,09€, acrescido de
IVA (6%), destinado à instalação da Escola Superior de
Design do IPCA; o da reabilitação do Campo S. José (Largo
Camilo Castelo Branco), com uma estimativa orçamental de
1.013.548,24€, acrescido de IVA (6%).
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Por fim, foi ratificada a adjudicação da obra de reabilitação
do Mercado Municipal à empresa Alexandre Barbosa
Borges, S.A., pelo valor de 2.848.999,63€, acrescido de IVA
(6%), e com prazo de execução de 730 dias.
Estas quatro obras são comparticipadas pelo FEDER regional,
através do Programa Estratégico de Desenvolvimento Urbano
(PEDU) com um valor global de 4.363.701,39€.

CÂMARA E JUNTA ASSINAM
ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA
SALVAGUARDA DAS RUÍNAS DO
MOSTEIRO DE BANHO EM VILA COVA
A Câmara Municipal de
Barcelos e a União de
Freguesias de Vila Cova e
Feitos assinaram um acordo
de colaboração para a
salvaguarda, manutenção e
valorização do património
arqueológico conhecido
por ruínas do Mosteiro de
Banho.

Trata-se de um sítio arqueológico
constituído pelas ruínas da
abside da capela mor da igreja
românica do Mosteiro de Banho
e pelos seus terrenos adjacentes,
onde se presume existir os restos
arquitetónicos daquele antigo
espaço monástico, fundado no
século XV e reduzido a templo
paroquial naquela data. A paróquia
foi anexada à de Santa Maria de
Vila Cova durante as primeiras
décadas do século XIX.
O espaço monumental e o terreno
são propriedade do Município, que
pretende melhorar a manutenção
e vigilância do espaço em
colaboração com a Freguesia.
Segundo o acordo de colaboração,
que foi assinado no local, no dia

22 de março, a Junta realiza a
manutenção regular das Ruínas
do Mosteiro de Banho, através
da limpeza e regularização do
coberto vegetal e da recolha de
lixos existentes no espaço das
Ruínas e colabora na vigilância
da estação arqueológica. Por sua
vez, o Município promoverá um
projeto de requalificação para
tratamento urgente, estabilização
e consolidação da ruína existente,
para se garantirem as condições
mínimas de visita do local com
segurança, atribuindo, para o
efeito, um subsídio à Freguesia
no valor de cinco mil euros. O
Município coordenará, ainda, as
operações de limpeza das ruínas e
do terreno adjacente.
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FESTA DAS CRUZES;
ONZE DIAS DE FOLIA
O programa da Festa das Cruzes, que
decorrerá entre 25 de abril e 5 de maio, foi
apresentado pelo Presidente da Câmara
Municipal, Miguel Costa Gomes, dia 22
de março, no Jardim das Barrocas. Dulce
Pontes (30 de abril), Agir (26 de abril), Toy
(2 de maio), Blaya (30 de abril), Tito Paris
(27 de abril), Daniel Pereira de Cristo e Rão
Kyao (4 de maio) são alguns dos principais
destaques do cartaz musical da primeira
grande romaria do Minho.
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“É uma festa de Barcelos, para Barcelos e para o
mundo, onde o religioso e o profano se mesclam de
forma harmoniosa”, afirmou Miguel Costa Gomes.
O Prior de Barcelos, Monsenhor Abílio Cardoso,
anunciou que a figura de D. António Barroso marcará
presença na Procissão da Invenção da Santa Cruz e
que a Missa Solene do dia 3 de maio será presidida
pelo Bispo do Porto, D. Manuel Linda.
Pedro Ferreira, Provedor da Real Irmandade do Senhor
da Cruz, responsável pelos tapetes de Pétalas, apontou
como objetivo “trazer para dentro da igreja um pouco
da festividade que existe no exterior”.
O palco principal voltará a ser na Frente Ribeirinha e
uma das grandes novidades é o regresso do Fogo Preso

(2 de maio), espetáculo pirotécnico que se junta ao fogo
de artifício do dia 25 de Abril, ao Fogo da Ponte (27), ao
Espetáculo Piromusical (30) e ao Fogo do Rio (3 de maio).
A Batalha das Flores (1 de maio) e a Procissão das
Cruzes (3 de maio) serão pontos altos.
O “Bamos às Cruzes” volta a atrair sobretudo os jovens,
com muita música e bares na Alameda das Barrocas,
nos dias 26, 27 e 30 de abril e 2, 3 e 4 de maio. E este
ano como novidade copos de plástico reutilizáveis,
seguindo uma política de responsabilidade ambiental.
O objetivo é reduzir drasticamente a quantidade de
lixo produzido e contribuir para um recinto mais limpo.
O cartaz musical contempla os espetáculos de Cláudia
& Os Minhotos Marotos (26 de abril), a festa “Cruzes

Revenge 80’s, 90’s, 00’s” com o
convidado especial Melão (27 de
abril), Blaya (30 de abril), David
Antunes & The Midnight Band (2
de maio), Zé Amaro (3 de maio) e
Luciana Abreu (4 de maio).
Este ano, continua a parceria com
a CP, em que todos aqueles que
quiserem visitar Barcelos, nos dias
1 e 3 de maio, têm um desconto de
30% no comboio regional e interregional.
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EMBAIXADOR DA REPÚBLICA
CHECA RECEBIDO NA
CÂMARA MUNICIPAL
A Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Barcelos, Armandina Saleiro, recebeu,
no dia 13 de março, nos Paços do
Concelho, o embaixador da República
Checa, Petr Šelepa, para uma visita de
trabalho no âmbito do projeto da Rede
de Cidades Criativas da UNESCO, tendo
em conta que o município de Uherské
Hradište, da República Checa, quer
integrar aquela Rede.
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Uherské Hradište é um município com caraterísticas
semelhantes ao Município de Barcelos no que diz
respeito à preservação e desenvolvimento da riqueza
do património cultural existentes nos territórios. Nesse
contexto, o embaixador da República Checa, Petr
Šelepa, quis retomar a cooperação checo-portuguesa
ao nível municipal de forma a estreitar relações entre
os municípios de Barcelos e Uherské Hradište.

TRICICLO JÁ FIDELIZOU O PÚBLICO
O triciclo tem sido um absoluto sucesso. O ciclo de concertos itinerante, promovido pelo
Município de Barcelos, registou muitas lotações esgotadas, o que se traduz numa taxa de
ocupação média dos espaços na ordem dos 93%. Entre outubro de 2018 e fevereiro de 2019,
inclusive, realizaram-se no âmbito do triciclo mais de 10 espetáculos em diversos locais da
cidade, que atraíram no total 1683 pessoas.

NOVO TRIMESTRE COM LULA PENA
E SENSIBLE SOCCERS
O triciclo já tem cartaz para o trimestre de abril a
junho. Lula Pena (4 de abril, Teatro Gil Vicente),
Joana Guerra (18 de abril, Salão Nobre), Indignu (11 de
maio, Teatro Gil Vicente), Za! (24 de maio, Teatro Gil
Vicente), Sensible Soccers e Otrotorto (29 de junho,
Círculo Católico de Operários) são os artistas que
enriquecem a programação deste ciclo itinerante de
concertos, promovido pelo Município de Barcelos.
A componente de “serviço educativo” volta a estar
presente com “Rhythmen”, um espetáculo coordenado
pelo baterista barcelense Pedro Oliveira e que juntará
a comunidade artística local e a Escola de Dança de
Barcelos (8 de junho, Teatro Gil Vicente).
O triciclo vai contemplar, ainda, showcases surpresa
em diferentes locais da cidade.
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FESTIBA, TEATRO PARA TODOS
Ao longo do mês de março, o FESTIBA – Festival Internacional de Teatro
de Barcelos trouxe ao Teatro Gil Vicente nove peças de grupos de vários
pontos do país e uma participação de Itália.
O FESTIBA é uma iniciativa organizada pel’A Capoeira - Companhia de
Teatro de Barcelos e Município e rege-se não só pela participação de
grupos internacionais, mas também pela apresentação de dramaturgias
estrangeiras, deixando sempre espaço para o que é português. Uma linha
de programação pensada para o público, com o objetivo de promover
o interesse pelo teatro nas suas mais diversas variantes e promover a
abertura e linguagens e culturais teatrais diferentes.
Da programação constaram os espetáculos “Donna Sola” (Teatro das
Beiras, dia 8), “Bzzzoira Moira” (Teatro e Marionetas Mandrágora, 10)
“Menina Júlia” (A Capoeira, 16), “Eu sou o meu avô” (No encalço das ideias,
17), “Concerto à la carte” (Companhia de Teatro de Braga, 23), “Pinóquio”
(A Capoeira, 24), “O Nariz” (A Capoeira, 27), “Novecento” (Teatro Fuori
Rotta, de Itália, 29) e “Pão Nosso” (Teatro de Balugas, vencedor do Festival
de Teatro Popular de Barcelos 2018, dia 31).

“LINHA TGV” TRAZ NOVO CICLO DE MÚSICA A BARCELOS
Barcelos tem um novo ciclo de
música. “Linha TGV” é uma iniciativa
da associação cultural barcelense
Macho Alfa e do Município de
Barcelos, que pretende identificar o
Teatro Gil Vicente como um espaço
aberto a novas tendências musicais
e estabelecê-lo como um importante
eixo do circuito musical português.
Com uma programação diversificada,
“Linha TGV” traz a Barcelos artistas
de diferentes famílias musicais de
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forma a obter uma visão alargada
da riqueza do universo musical
contemporâneo.
A iniciativa começou no dia 23 de
fevereiro, com os concertos do multiintrumentalista Marco Franco, no
Salão Nobre, e de Dada Garbeck, no
Teatro Gil Vicente.
A “Linha TGV” prossegue com os
espetáculos de Filho da Mãe (13 de
abril), Maria Beraldo (19 de abril) e
Sunset Rollercoaster (25 de junho).

MUSEU DE OLARIA HOMENAGEIA
FAMÍLIA MISTÉRIO
Dando continuidade ao
ciclo de exposições sobre
as famílias barristas mais
emblemáticas da região
oleira de Barcelos, o Museu
de Olaria alberga ao longo
de 2019 uma exposição
dedicada ao figurado da
Família Mistério.

A história da família Mistério,
na arte do figurado, começa no
início dos anos vinte do século
passado com Domingos Gonçalves
Lima, “Mistério” de alcunha, cuja
projeção se deveu, sobretudo,
à ironia e irreverência criativa
características das suas peças.
Mistério era um barrista muito
criativo e a sua esposa Virgínia
Coelho Esteves, uma das mais
importantes pintoras do figurado
barcelense, ajudava-o com a
pintura das suas criações.
Com uma numerosa família de
doze filhos, toda a prole passou
parte da infância e juventude na
oficina da família a trabalhar no
barro. Entre os doze, acabariam
por ficar os filhos Manuel e

Francisco, que continuam
ainda hoje a contribuir para o
engrandecimento do artesanato
barcelense, tentando preservar o
legado dos pais, mas procurando
também arriscar as suas próprias
criações.
Nesta exposição, que decorre
até 31 de dezembro de 2019,
encontram-se cristos, santos,
diabos, monstros, desfolhadas,
carros de bois, pombais, músicos,
apitos, galos, entre outras peças.
O Museu de Olaria está aberto de
terça a sexta-feira, das 10h00 às
17h30, e aos sábados, domingos
e feriados, das 10h00 às 12h30 e
das 14h00 às 17h30. A entrada é
gratuita.
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BARCELOS INICIA PROCESSO
DE ADESÃO À ACADEMIA
INTERNACIONAL DE CERÂMICA
O Museu de Olaria de Barcelos pretende
integrar a Academia Internacional de
Cerâmica, uma entidade associada da
UNESCO, que tem como objetivo estimular
a fraternidade e a comunicação entre
profissionais cerâmicos de todos os países,
desenvolvendo formas de cooperação
internacional destinadas a promover a
cerâmica e encorajando e suportando os
mais altos níveis de qualidade de produção,
dentro das diferentes culturas cerâmicas.
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No sentido de concretizar esta intenção, a Câmara
Municipal de Barcelos deliberou, em reunião ordinária
de 22 de fevereiro, remeter à Assembleia Municipal,
para apreciação e votação, o pedido de autorização
para a integração do Museu de Olaria de Barcelos na
Academia Internacional de Cerâmica.
A integração do Museu de Olaria nesta rede revelase de grande importância para a valorização,
dinamização e enriquecimento do património local.
Com efeito, a interação entre os membros valoriza o
conhecimento e a mudança cultural e as contribuições
coletivas resultam no enriquecimento de forma
significativa da cerâmica a um nível internacional.
A Academia está empenhada em realizar projetos
de grande escala para promover a cultura cerâmica,
bem como debater, trocar, refletir e compartilhar
conhecimentos. A influência da sua rede internacional
é expressa em escala global e local e presta especial
atenção à integração e especificidades.

IGREJA E CONVENTO
DA FRANQUEIRA
CLASSIFICADOS
COMO MONUMENTOS
DE INTERESSE
PÚBLICO
A Igreja e o Convento da Franqueira, nas freguesias
de Pereira e Gilmonde, em Barcelos, obtiveram a
classificação de monumento de interesse público,
através da publicação, a 19 de fevereiro, em Diário da
República, da Portaria n.º 152/2019, da Secretaria de
Estado da Cultura.

A portaria refere que, apesar das
obras de restauro e de adaptação
registadas nas últimas décadas, o
espaço conventual “conserva ainda
grande valor histórico e arquitetónico,
constituindo um bom testemunho
da evolução da Ordem Franciscana”
em Portugal. Construído no século
XVI, o atual edifício foi ampliado e
reformulado entre 1678 e 1708, tendo
sido restaurado na segunda metade
do século XX e, mais tarde, adaptado
a turismo de habitação. “A envolvente
do conjunto edificado, de grande
valor paisagístico, conserva ainda
diversas estruturas setecentistas do
antigo cenóbio, incluindo a imponente
fonte alusiva ao Senhora da Fonte da
Vida, diversos traçados e percursos
processionais e as sete capelas dos
Passos”, sublinha ainda aquela portaria.
O conjunto da Igreja e Convento da
Franqueira, a par da Ermida de Nossa
Senhora da Franqueira e dos vestígios
do antigo Castelo de Faria, erguidos nas
imediações, é “um evidente fator de
qualificação do território”.
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A Biblioteca Municipal
de Barcelos acolheu,
no dia 25 de fevereiro,
a Prova Regional –
Municípios da 13.ª
edição do Concurso
Nacional de Leitura.
As provas municipais
organizadas pela
Biblioteca Municipal
contaram com 60
alunos vencedores
dos agrupamentos de
escolas do concelho,
nas várias categorias,
do 1º Ciclo ao Ensino
Secundário.

Os alunos vencedores desta final
irão representar o Município
de Barcelos nas provas da
Comunidade Intermunicipal do
Cávado, que contará com todos os
municípios que integram o Vale do
Cávado, e que se realizam no dia
29 de abril, também em Barcelos.

BARCELOS ELEGE
REPRESENTANTES
NO CONCURSO
NACIONAL DE LEITURA
A final nacional é transmitida pela
RTP, no dia 25 de maio, em Braga.
O concurso consta de uma prova
escrita e de uma prova oral,
subdividindo-se esta em prova de
argumentação e prova de leitura,
sendo o júri constituído por Miguel
Borges (escritor), José Campinho

(professor) e Victor Pinho
(Bibliotecário Municipal).
O Concurso Nacional de Leitura
tem como cujo objetivo central
estimular o exercício da leitura
e desenvolver competências de
expressão escrita e oral.

GONÇALO M. TAVARES
NA SEMANA CONCELHIA
DA LEITURA
A Semana Concelhia da Leitura realizou-se entre 11 e 16 de março, na Biblioteca
Municipal e na rede de bibliotecas do concelho. O escritor Gonçalo M. Tavares
esteve no arranque da iniciativa para um encontro com os seus leitores, tendo-se
deslocado, também, às bibliotecas das escolas secundárias de Barcelinhos e
Alcaides de Faria.
Sessões de teatro, ateliês, escrita criativa e exposições integraram também
o programa da Semana Concelhia da Leitura, que encerrou com o concurso
“Pequenos Grandes Poetas”.
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CARNAVAL
POPULAR
VOLTOU A
TRAZER
MUITA
ANIMAÇÃO

O programa do Carnaval Popular
de Barcelos proporcionou cinco
dias - entre 1 e 5 de março - de
grande animação. A folia foi
uma constante e, pese embora o
cancelamento do desfile de terçafeira devido ao mau tempo, não
faltaram pontos altos.
No dia 1, cerca de 800 crianças
participaram no desfile de escolas
do concelho e, no fim de semana,
o centro da cidade foi animado
por cabeçudos e gigantones e
pelo concerto do grupo Trovas e
Cantigas. No dia 4, a atuação do
conjunto Sons do Minho levou
uma multidão à Avenida da
Liberdade, numa noite em que o
público pôde ainda presenciar o
muito participado Concurso de
Máscaras e Baile de Carnaval e

a festa se prolongou no Pavilhão
Municipal. No dia 5, a animação
culminou com a atuação dos
Nortucha.
Paralelamente, realizou-se a
Feira do Fumeiro, na Avenida da
Liberdade, que voltou a ser um
sucesso.
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BARCELOS É O CONCELHO COM
MAIOR NÚMERO DE PRODUÇÕES
ARTESANAIS CERTIFICADAS
O Presidente da Câmara Municipal de
Barcelos, Miguel Costa Gomes, e a Adere
Certifica, representada pela presidente
Teresa Costa, assinaram, no dia 23
de janeiro, um acordo de colaboração
que visa estabelecer a manutenção da
certificação dos processos de olaria e
figurado de Barcelos e a concessão da
certificação do bordado de crivo de S.
Miguel da Carreira.

[ 28 ]

Sentir Barcelos

O acordo estabelece os termos e condições de
certificação dos produtos artesanais Olaria e Figurado
de Barcelos e Bordado de Crivo S. Miguel da Carreira
pela Adere Certifica, enquanto organismo de
certificação, sendo Barcelos o primeiro concelho do
país com três produções artesanais certificadas.
O Presidente da Câmara Municipal sublinha a
importância deste protocolo, que permite “continuar
uma parceria positiva na perspetiva daquilo que é
a evolução e da importância que o Município dá a
produtos certificados”.
Miguel Costa Gomes referiu ainda que “já temos a
olaria e o figurado e agora assumimos o bordado de
crivo que tem para nós um significado importante e
que se insere na política do Município de proteger os
artesãos e a criatividade”.

BARCELOS
CELEBROU
O DIA DO
ARTESÃO

O Presidente referiu, ainda,
que o facto de Barcelos ter
sido considerada Cidade
Criativa da UNESCO “traz-nos
responsabilidades acrescidas para
aquilo que é a certificação e a
importância dos produtos”.
A presidente da Adere Certifica
adiantou que estão já identificadas
quatro unidades produtivas
de bordados de crivo, as quais
vão ser alvo de visitas técnicas
para verificar o cumprimento
do caderno de especificações já
oficialmente aprovado.

O Município de Barcelos comemorou,
no dia 19 março, o Dia do Artesão, com
a realização de uma conferência na
Biblioteca Municipal, subordinada ao
tema “Novos Caminhos e Desafios para
as Artes e Ofícios tradicionais”.
O Vereador do Turismo e Artesanato, José Beleza,
abriu a sessão, a qual contou com intervenções
de responsáveis da área que abordaram as
perspectivas e desafios na ótica da certificação,
as potencialidades da rede mundial das cidades
criativas para a internacionalização e as vantagens
do associativismo no fortalecimento da promoção
do artesanato.
A iniciativa visou a valorização das artes e
ofícios tradicionais do território de Barcelos e
a definição de um conjunto estratégias para a
sustentabilidade futura deste património.

Sentir Barcelos

[ 29 ]

“7 PRAZERES DA
GASTRONOMIA”
DINAMIZAM
ECONOMIA
LOCAL
O Município de Barcelos
promove, mais uma vez,
a iniciativa “7 Prazeres da
Gastronomia” com o objetivo
de divulgar as especialidades
tradicionais da região e
dinamizar a economia local no
âmbito da restauração.

O Vereador do Turismo e
Artesanato, José Beleza,
sublinha que esta iniciativa
pretende “promover os
produtos de excelência da
gastronomia de Barcelos,
envolvendo, além da Câmara
Municipal, os restaurantes,
a hotelaria, os produtos
vinícolas, o artesanato e
tudo o que mexe com a
economia do concelho”. Além disso, estes fins de
semana, acrescenta o vereador, procuram “combater a
sazonalidade” nas épocas baixas do turismo.
No âmbito dos “7 Prazeres da Gastronomia”, já se

realizaram o Fim de Semana
da Lampreia e a Semana
Gastronómica do Galo, sendo que
o programa contempla, ainda, o
Fim de Semana do Bacalhau (14 a
16 de junho), o Fim de Semana dos
Petiscos (6 e 7 de julho), o Concurso
Galo Assado (11 a 13 de outubro),
o Fim de Semana do Pica no Chão
(9 e 10 de novembro) e o concurso
de pastelaria Barcelos Doce (30 de
novembro e 1 de dezembro).
Para mais informações contacte o
253 811 882 ou através do e-mail
turismo@cm-barcelos.pt.

CARTA GASTRONÓMICA DE BARCELOS
EM DESENVOLVIMENTO
O Município de Barcelos está a desenvolver
trabalhos de investigação com a finalidade de
elaborar a carta gastronómica do concelho. A
iniciativa, nascida no âmbito do programa “7
Prazeres da Gastronomia”, visa compilar o vasto
receituário tradicional de Barcelos em face da
diversidade e riqueza gastronómica, incluindo a
doçaria tradicional, e da sua posição relevante no
contexto da região minhota.
O conjunto dos trabalhos visa registar e
validar as receitas tradicionais que englobam

[ 30 ]

Sentir Barcelos

o programa “7 Prazeres da Gastronomia”,
recuperar algumas receitas com pouca expressão
mas que outrora tiveram uma preponderância
relevante, bem como descobrir o receituário
pouco conhecido e que esteja fora do contexto
gastronómico atual.
O estudo contempla uma parte de investigação e
de conhecimento do terreno, no sentido de, junto
das populações e dos agentes da restauração,
colher o máximo de informação que permita
estabilizar o cardápio gastronómico de Barcelos.

GALA DO DESPORTO
RECONHECEU MÉRITO
DOS ATLETAS BARCELENSES
A I Gala do Desporto de Barcelos realizou-se, dia 7 de abril, no Pavilhão Municipal, e
o recinto encheu para aplaudir os 51 atletas
que mais se destacaram na última época nas
mais diversas modalidades e os vencedores
dos prémios atribuídos pelo júri e público.

O Presidente da Câmara Municipal, Miguel Costa
Gomes, realçou a importância de reconhecer “o esforço
dos atletas” que, através do seu bom desempenho,
levam mais longe o nome de Barcelos. “É por uma boa
causa que a Câmara Municipal decidiu fazer esta I Gala
do Desporto, reconhecendo o desporto como uma
atividade importante e fundamental e os nossos atletas
por levarem tão longe o nome de Barcelos”, afirmou o
Presidente da Câmara Municipal.
O ultramaratonista barcelense Carlos Sá foi o padrinho da I Gala do Desporto.
O galardão atribuído aos premiados tem a figura do Galo de Barcelos, o símbolo maior do concelho,
e foi concebido por Nuno Martins, professor do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.
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JORGE COUTINHO E JOÃO TRIGUEIROS
HOMENAGEADOS
O júri da I Gala do Desporto de Barcelos elegeu o
futebolista Paulinho, do Sporting Clube de Braga,
como Atleta do Ano (foto na primeira página).
Beatriz Rios, atleta dos Amigos da Montanha, ganhou o
prémio de Atleta Revelação (foto 1).
Pedro Sousa, presidente da Moto Galos, foi distinguido
como Dirigente do Ano (foto 2).
O prémio para treinador do ano foi atribuído a
José Querido, treinador de hóquei em patins (foto
3, representado pela filha). Marlene Vieira foi
considerada a Árbitro do Ano (foto 4).
O prémio Evento do Ano, decidido através do voto do
público, foi entregue aos XX Jogos do Rio, organizados
pelos Amigos da Montanha (foto 5).

O Prémio Reconhecimento foi atribuído, a título
póstumo, a dois importantes exemplos do dirigismo
desportivo no concelho de Barcelos: Jorge Coutinho
(Óquei de Barcelos) e João Trigueiros (Gil Vicente),
fotos 6 e 7, respetivamente. Os familiares dos
homenageados receberam os respetivos Galos de Ouro,
a distinção máxima da Gala do Desporto de Barcelos,
num dos momentos mais emocionantes da noite.
O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos,
Miguel Costa Gomes, sublinhou que esta foi “uma
homenagem justa a dois homens que tanto deram às
instituições que representaram e à sua terra”
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PROMOVER O
SUCESSO ESCOLAR
ATRAVÉS DO
DESPORTO
O Presidente da Câmara Municipal de
Barcelos, Miguel Costa Gomes, assinou,
no dia 7 de fevereiro, um acordo de
colaboração para a implementação do
projeto “A Diferença está no Desporto”,
inserido no Plano Integrado e Inovador de
Combate ao Insucesso Escolar do Cávado,
com os parceiros Try-all Sports, Lda.,
CHN- Clube Hípico do Norte- Atividades
Terapêutico-desportivas e Basquete Clube
de Barcelos.

Este projeto tem como objetivo desenvolver
competências pessoais e sociais junto dos alunos
com dificuldades de aprendizagem, problemas
de comportamento e de natureza psicoeducativa,
e implementar uma abordagem experimental de
promoção do sucesso escolar através do desporto.
As atividades consistem em hipoterapia, minibasquete
e trial bike, e destinam-se a alunos do ensino básico
em situação ou em risco de abandono e insucesso
escolar e a alunos com necessidades educativas
especiais.
O Município de Barcelos candidatou-se à medida 10.1
do quadro comunitário Portugal 2020, relacionada
com o combate ao insucesso e abandono escolar. No
âmbito da referida candidatura, foi elaborado o Plano,
que contempla um conjunto de projetos a serem dinamizados, em pleno, pelo
Município durante o presente ano letivo.
O projeto “A Diferença está no desporto” é financiado em 85% pelo Portugal
2020 e tem um valor total de 257 mil euros.

TRANSPORTE GRATUITO PARA CRIANÇAS E JOVENS
DO PROJETO “A DIFERENÇA ESTÁ NO DESPORTO”
A Câmara Municipal aprovou, em reunião ordinária de
22 de fevereiro, um conjunto de acordos de colaboração
entre o Município de Barcelos e oito instituições/juntas/
uniões de freguesia que visam disponibilizar o transporte
gratuito de crianças e jovens, entre a escola que frequentam
e o Centro Hípico Irmão Pedro Coelho, onde poderão
usufruir de atividades físicas e terapêuticas, entre as quais
a hipoterapia, no âmbito do projeto “A diferença está no
desporto”.
Nesse acordo de colaboração entre o Município de Barcelos
e o Centro Social de Cultura e Recreio da Silva, a União
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das Freguesias de Viatodos, Grimancelos, Minhotães, e
Monte Fralães, a Junta de Freguesia da Lama, a União das
Freguesias de Creixomil e Mariz, a União das Freguesias de
Barcelos, Vila Boa e Vila Frescainha (S. Martinho e S. Pedro),
a Junta de Freguesia de Carvalhal, a Associação de Pais
e Encarregados de Educação da Escola de Carapeços e a
Junta de Freguesia de Martim, a autarquia disponibiliza-se
a criar as condições que proporcionem esse transporte de
modo gratuito a alunos do ensino básico em situação ou
em risco de abandono e insucesso escolar e a alunos com
necessidades educativas especiais.

PROJETO DE
INCLUSÃO SOCIAL
GALO@RTIS
ENVOLVE 13
INSTITUIÇÕES
O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel
Costa Gomes, assinou, no dia 24 de janeiro, um Termo
de Responsabilidade e um Acordo de Consórcio no
âmbito do Projeto Galo@rtis (Escolhas 7.ª Geração),
que envolve 13 instituições do concelho.
O Galo@rtis é um Projeto Escolhas 7.ª Geração cujo
objetivo é promover a inclusão social de crianças e
jovens provenientes de contextos socioeconómicos
mais vulneráveis, tendo em vista a igualdade de
oportunidades, o reforço da coesão social, o diálogo
intercultural e uma maior participação cívica e
comunitária.
O Presidente da Câmara referiu que “esta é uma aposta
clara quer na educação, quer na preocupação social
daqueles que tem dificuldades e é importante olhar

para esta comunidade mais desfavorecida no sentido
de ajudar, de incluir e de dar oportunidade”.
Este projeto está inserido num quadro comunitário
com uma vigência de dois anos e tem uma
comparticipação financeira de 300.000,00€, sendo
que a comparticipação financeira nacional é de 15%,
assegurada pela Câmara.
A Câmara Municipal de Barcelos é a entidade
promotora deste projeto, o Centro Social, Cultural e
Recreativo Abel Varzim a entidade gestora e envolve a
participação de 12 parceiros, sendo eles: Agrupamento
de Centros de Saúde do Cávado III, IEFP, Juntas de
Freguesia de Paradela, Fornelos, Cristelo, Barqueiros,
Gilmonde, GNR, Agrupamento de Escolas de Barcelos,
IPCA, CPCJ e APAC.

MUNICÍPIO ATRIBUI CERCA DE 90 MIL EUROS
EM BOLSAS DE ESTUDO
O Município de Barcelos volta, este ano letivo, a atribuir bolsas
de estudo a estudantes do concelho, num montante que na
primeira fase de candidaturas ascende aos 88,523,19€.
As bolsas destinam-se a apoiar os estudantes residentes
no concelho há mais de dois anos, matriculados em
cursos que confiram grau académico de licenciatura,
mestrado integrado ou curso técnico superior profissional
com aproveitamento escolar no último ano letivo
que frequentaram, com uma média igual ou superior
a 13 valores e que solicitaram bolsa de estudo no
estabelecimento de ensino superior que frequentam,
desde que não possuam um rendimento mensal per

capita superior a 85% do Indexante aos Apoios Sociais
(IAS). O valor da bolsa é variável (por escalões), tendo
como montante máximo a atribuir 300,00€ mensais e é
complementar à bolsa de estudo do estabelecimento de
ensino superior que frequentam.
Este apoio visa apoiar os estudantes com escassos recursos
económicos e tem como objetivo minimizar as dificuldades
económicas das famílias.
A segunda fase de atribuição das bolsas de estudo destinase aos estudantes cujos processos aguardam a entrega da
notificação de atribuição da bolsa de estudo pela Direção
Geral do Ensino Superior (DGES).
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Salva de Morteiros

LARGO DA PORTA NOVA

25 ABRIL quinta
08h30

Alvorada Festiva

09h30

Arruada Zés P’reiras Os Castiços da Silva

10h30

Folclore de Rua

15h30

Associação Etnográfica de Santa Maria de Gilmonde
Rancho Folclórico S. Tiago de Carapeços
Rancho Folclórico de Santa Eulália de Oliveira
Grupo de Danças e Cantares de Aldreu
RUAS DA CIDADE

23h00

Arraial Bamos às Cruzes

00h00

Fogo da Ponte com as margens do Rio Cávado
iluminadas por milhares de “lumes vivos”

21h30

Com a participação do Grupo de Câmara
da Banda Musical de Oliveira
AVENIDA DA LIBERDADE

Álvaro Cortez - Percussão com
Orquestra Calouste Gulbenkian
Sob direção de Dimitris Spouras
FRENTE RIBEIRINHA

00h00

Fogo de Artifício

JARDIM DAS BARROCAS

26 ABRIL sexta
17h30

Inauguração dos Arcos de Romaria

18h00

Inauguração dos Tapetes de Pétalas Naturais

19h00

08h30

Alvorada Festiva

09h30

Arruada Zés P’reiras Companheiros da Alegria

10h30

Folclore de Rua

22h00

Espetáculo AGIR

23h00

Arraial Bamos às Cruzes

08h30

Alvorada Festiva

08h30

Etapa Caminho Português de Santiago

16h00

18h00

Rusgas ao Senhor da Cruz

21h30

Espetáculo Mamex

BARCELOS (PAÇO DOS CONDES) - TAMEL S. FINS
(ALBERGUE MUNICIPAL “A RECOLETA”)

Arruada Zés P’reiras Nacionais
Folclore de Rua

Associação Folclórica de S. Miguel da Carreira
Grupo Cultural e Etnográfico de Aldreu
Rancho Folclórico e Etnográfico “A Telheira de Barqueiros”
RUAS DA CIDADE

Inauguração da exposição coletiva de fotografia
“Era uma vez a história de um Peregrino e de um
Galo que cantou – A Lenda do Galo”
Conferência – Caminho Português de Santiago
THEATRO GIL VICENTE

AVENIDA DA LIBERDADE

Volta a Portugal em Coreto

19h30

Comemoração do Dia Mundial da Dança

23h00

Arraial Bamos às Cruzes

00h00

Fogo do Ar

Arts Academy Barcelos
Escola de Dança de Barcelos
Nico Dance Studio
Academia João Capela
Flash Li Dance
AVENIDA DA LIBERDADE

22h00

Espetáculo Dulce Pontes

23h00

Arraial Bamos às Cruzes

00h00

Espetáculo Piromusical

00h30

Arraial Bamos às Cruzes

Alvorada Festiva

09h30

Arruada Zés P’reiras de Fragoso
Arruada Zés P’reiras de Barcelinhos

10h00

Receção às Bandas Filarmónicas
no Largo do Município
Desfile até à Av. da Liberdade
LARGO DO MUNICÍPIO

10h30

Missa Solenizada no Templo do
Senhor do Bom Jesus da Cruz

10h00

Missa Solene no Templo do
Senhor do Bom Jesus da Cruz

14h30

Concerto pela Banda Musical de Oliveira

17h30

Grandiosa Procissão da Invenção da Santa Cruz

22h00

Espetáculo Coro de Câmara de Barcelos

23h00

Arraial Bamos às Cruzes

00h00

Fogo do Rio

18h00

Espetáculo Amigos Leais de Lijó

AVENIDA DA LIBERDADE

CORETO – CAMPO 5 OUTUBRO

Concerto de Bandas Filarmónicas

Banda Musical de Oliveira – Barcelos
Banda de Loivos – Chaves
AVENIDA DA LIBERDADE

AVENIDA DA LIBERDADE

FRENTE RIBEIRINHA

JARDIM DAS BARROCAS

FRENTE RIBEIRINHA

4 MAIO sábado
10h00

III Capítulo da Confraria O Galo de Barcelos

10h30

Folclore de Rua

22h00

Espetáculo Daniel Pereira Cristo convida
Manuel de Oliveira e Rão Kyao

AUDITÓRIO MUNICIPAL

Grupo Etnográfico de Danças e Cantares da Associação
Desportiva, Recreativa e Cultural de Gilmonde
Grupo Folclórico da Casa do Povo de Rio Covo Stª Eugénia
Grupo Folclórico de S. Lourenço de Alvelos
Rancho Folclórico do Centro Social de Aguiar
RUAS DA CIDADE

FRENTE RIBEIRINHA

23h00

Arraial Bamos às Cruzes
JARDIM DAS BARROCAS

5 MAIO domingo
09h30

Arruada Zés P’reiras Estrelas do Norte

10h30

Folclore de Rua

15h00

III Festival Folclore das Cruzes

Banda Musical de Oliveira – Barcelos
Banda de Loivos – Chaves
AVENIDA DA LIBERDADE

Batalha das Flores

Cerimónia do Hastear da Bandeira

PAÇOS DO CONCELHO

12h00

Concerto de Bandas Filarmónicas

15h00

21h30

Alvorada Festiva

09h00

LARGO DA PORTA NOVA

1 MAIO quarta

Fogo Preso
LARGO DA PORTA NOVA

Dia Consagrado ao Senhor do Bom Jesus da Cruz

JARDIM DAS BARROCAS

08h30

JARDIM DAS BARROCAS

08h30

FRENTE RIBEIRINHA

Espetáculo Blaya
JARDIM DAS BARROCAS

FRENTE RIBEIRINHA

3 MAIO sexta

CENTRO DA CIDADE

30 ABRIL terça

THEATRO GIL VICENTE

18h30

AVENIDA DA LIBERDADE

15h00

XIV Festival Folclore Luso-Galaico

Grupo Folclórico de Barcelinhos – Barcelos
A. C. Os Muíños de Oliveira – Ponteareas
Grupo Regional de Moreira da Maia – Maia
Grupo de Baile Retrouso – Vigo
Grupo Etnográfico Santiago da Cruz – Famalicão
AVENIDA DA LIBERDADE

LARGO DA PORTA NOVA

29 ABRIL segunda

JARDIM DAS BARROCAS

Barcelos no Caminho de Santiago

10h30

15h00

FRENTE RIBEIRINHA

27 ABRIL sábado

09h30

Bolo das Cruzes

TEMPLO DO SENHOR DO BOM JESUS DA CRUZ

Coro masculino e Orquestra de Cordas da ACAB
TEMPLO DO SENHOR DO BOM JESUS DA CRUZ

Rancho Folclórico S. Martinho de Courel
Grupo Folclórico Juvenil de Galegos Santa Maria
Rancho Folclórico Nossa Senhora da Abadia
Grupo de Danças e Cantares “As Gamelinhas de Palme”
RUAS DA CIDADE

11h00

AVENIDA DA LIBERDADE

Missa Miguel Ângelo Pereira - Missa para coro a
3 vozes e orquestra em honra do Senhor da Cruz

Espetáculo Toy

28 ABRIL domingo

Cerimónia Oficial das Comemorações do 45.º
Aniversário do 25 de Abril
Espetáculo Academia de Música de Viatodos

2 MAIO quinta
22h00

JARDIM DAS BARROCAS

PONTE PEREGRINOS DE SANTIAGO

AUDITÓRIO MUNICIPAL DE BARCELOS

18h00

Espetáculo Tito Paris

FRENTE RIBEIRINHA

21h30
00h00

25 ABRIL — 5 MAIO

00h00

22h00

Grupo Folclórico de Santa Maria de Moure
Grupo Folclórico de Tregosa
Grupo Folclórico da Casa do Povo de Martim
RUAS DA CIDADE

Grupo Danças e Cantares de Barcelos – Barcelos
Rancho Folclórico e Etnográfico da Casa do Povo de
Pontével – Cartaxo
Rancho Folclórico Os Minhotos da Ribeira da Lage –
Oeiras
Rancho Folclórico do Vimeiro – Alcobaça
Grupo Folclórico da Corredoura – Guimarães
AVENIDA DA LIBERDADE

Espetáculo João Fernandes e amigos
AVENIDA DA LIBERDADE

Salva de Morteiros

LARGO DA PORTA NOVA

Barcelos

Programa

