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EDITORIAL

A PALAVRA DO PRESIDENTE

Câmara Municipal aprova 
projeto do passadiço pedonal 
na margem direita do Rio 
Cávado

Já foi aprovado, em reunião do 
Executivo, o Projeto de Execu-
ção do “Passadiço Pedonal ao 
longo da Margem direita do 
Rio Cávado, entre a Frente Ri-
beirinha de Barcelos e a Zona 
da Quinta do Brigadeiro”. A 
empreitada vai a concurso pú-
blico com o valor base de cerca 
de 3,6 milhões de euros, acres-
cidos de IVA, e o prazo de exe-
cução dos trabalhos está esti-
mado em 13 meses. 
Paralelamente à aprovação do 
projeto, estão também reunidas 
as condições para se proceder à 
elaboração das peças do proce-
dimento de contratação pública 
da empreitada.
A obra do “Passadiço Pedonal 
ao longo da margem direita do 
Rio Cávado, entre a Frente Ri-
beirinha de Barcelos e a zona da 
Quinta do Brigadeiro – 1.ª Fase”, 
consiste na criação de uma via 
pedonal, em plena cidade de Bar-
celos, numa extensão de 1.353 
metros. Os trabalhos a realizar 
vão desenvolver-se quase todos 
em terrenos de domínio público, 

com apenas uma parcela perten-
ça de particulares, sendo que a 
mesma já tem escritura de cons-
tituição de servidão administra-
tiva a favor do Município.
Antes desta aprovação por parte 
do Executivo Municipal, o proje-
to teve de colher pareceres posi-
tivos da DRCN – Direção Regio-
nal da Cultura do Norte, da APA 
– Agência Portuguesa do Am-
biente, da CCDRN – Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimen-
to do Norte, e da REN – Rede Elé-
trica Nacional. Esta intervenção 
tem como objetivo permitir e 
incentivar a mobilidade urba-
na ambiental e energeticamente 
mais sustentável. Visa também 
promover as atividades sociais 
e económicas, através da cria-
ção de espaços privilegiados ân-
coras de desenvolvimento local 
e regional.
Este passadiço pedonal vai futu-
ramente articular-se com vários 
troços da rede de ciclovias, ten-
do como foco principal o núcleo 
central da cidade de Barcelos.

Acabamos de assinalar os 
primeiros 100 dias de go-
vernação do novo executi-
vo municipal, saído das úl-
timas eleições autárquicas. 
Se bem se recordam, no dis-
curso da tomada de posse 
sublinhei a importância de 
a Câmara Municipal voltar 
a ter um papel determinan-
te de alavanca do desenvol-
vimento do concelho e, ao 
mesmo tempo, promotora 
de políticas de apoio social 
e de bem-estar da popula-
ção. Essa é, de facto, a nossa 
missão. 
Quis a coincidência dos tem-
pos que a passagem dos pri-
meiros 100 dias de gover-
nação culminassem com a 
1ª publicação do Jornal de 
Notícias do Município “Câ-
mara Aberta”, cujo nome 
simboliza justamente aqui-
lo que pretendemos: estar-
mos sempre próximos das 
pessoas e prestar-lhes in-
formação do trabalho que 
executamos, para poderem 
aferir, avaliar, até fiscali-
zar o nosso desempenho, 
enquanto decisores muni-
cipais. É assim que enten-
demos o exercício do poder 
e será assim que agiremos 
durante a vigência do nosso 
mandato. 
Neste jornal (a ser publica-
do de dois em dois meses) 
poderá constatar, grosso 
modo, a atividade que de-
senvolvemos, embora, cla-
ro está, o seu conteúdo seja 
apenas um resumo noticio-
so da imensidão do traba-
lho diário feito desde que 
este Executivo tomou pos-
se. Esse resumo de ativida-
des, tanto dos decisores co-
mo dos serviços, pode ser 
(será certamente), de cer-
ta forma, injusto para al-
guns dos vereadores que 
me acompanham, princi-
palmente para os que, por 
inerência dos seus pelou-
ros, se dedicam mais ao que 
se costuma chamar “traba-
lho de gabinete”: um traba-
lho longe dos holofotes e da 
opinião pública, mas que, 

de facto, é essencial, pro-
fundo e profícuo para que 
tenhamos uma Câmara as-
sertiva, proativa, dinâmica 
e eficiente. 
Nesta 1ª edição do jornal 
“Câmara Aberta”, vão to-
mar conhecimento do re-
sumo financeiro do Orça-
mento a vigorar no corren-
te ano, e perceberão que co-
meçamos a cumprir parte 
do nosso programa eleito-
ral, ao baixarmos o IMI e a 
Derrama. Não é ainda aqui-
lo que queríamos, mas é um 
sinal que queremos deixar 
do que certamente irá ocor-
rer ao longo do mandato. 
Incidimos também a nossa 
estratégia no que designa-
mos “Diplomacia Munici-
pal”, reunindo com deputa-
dos e com o Ministro das In-
fraestruturas e Habitação. 
Solicitamos aos deputados 
eleitos pelo nosso distrito 
para que sejam um grupo 
de pressão de modo a que 
a construção do novo Hos-
pital de Barcelos seja uma 
realidade. Sensibilizamos 
e elucidamos o Ministro das 
Infraestruturas para o quão 
importante são na atração 
de investimento e melhoria 
da mobilidade no nosso ter-
ritório as ligações aos Nós 
da A3 e da A11, assim como 
da necessidade da supres-
são das passagens de nível 
que tanto constrangem a 
mobilidade rodoviária. 
Aproveitando um trabalho 
que já vinha do Executivo 
anterior, tivemos o privilé-
gio de assinar um contrato 
com o IHRU, que vai per-
mitir dar melhores condi-
ções de habitabilidade a 
agregados familiares que 
atualmente vivem em con-
dições indignas, materiali-
zando assim o designado 1º 
Direito.
Havíamos prometido um 
olhar atento ao Rio e ao La-
zer. Pois ele aí está, com a 
aprovação do projeto “Pas-
sadiço Pedonal ao longo da 
margem direita do Rio Cáva-
do (1ª fase), a que se seguirá 

o lançamento do respetivo 
concurso público. De igual 
modo, está pronta para ser 
colocada a concurso a em-
preitada da “Construção de 
Campos de Treinos, no Com-
plexo Desportivo Cidade de 
Barcelos”, uma obra há tan-
to tempo anunciada e que 
agora veremos avançar.  
Tínhamos prometido uma 
política de Educação e Coe-
são Social, ora aí está a de-
correr o programa Cidade 
Educadora, que procedeu a 
uma 1ª auscultação públi-
ca relativa ao que, em Bar-
celos, não pode ficar para 
trás, e cujos resultados po-
dem analisar nesta edição. 
Na relação com as fregue-
sias, liquidamos o que ha-
via a pagamento de 2021 e 
iniciamos a atribuição de 
um conjunto de subsídios 
que em valores globais já 
ultrapassa um milhão de 
euros. 
No âmbito da dinamização 
do tecido comercial citadi-
no, da animação e recreio 
da população, e da afirma-
ção de Barcelos no contex-
to regional e nacional, ape-
sar da pandemia, consegui-
mos promover um progra-
ma de animação de Natal 
que teve sucesso e ótimas 
repercussões.
Ao nível interno, procede-
mos à reorganização dos 
serviços, fazendo aprovar 
um novo quadro orgânico 
municipal, otimizando di-
reções, chefias e serviços. 
Também concluímos um 
acordo coletivo de trabalho 
que se arrastava há anos, 
estando agora em vigor um 
documento que estabelece 
com rigor os direitos e deve-
res do Município (enquanto 
entidade empregadora) e 
dos seus trabalhadores. 
Sabemos que temos uma 
longa e árdua tarefa pela 
frente. Mas conforta-nos 
que sabemos o caminho e 
temos a noção exata do nos-
so destino. 
Bem hajam e tenham um ex-
celente 2022. 

BALCÃO ÚNICO

O Balcão Único de Barcelos visa  facilitar o atendimento dos munícipes 
congregando no mesmo espaço os seguintes  serviços de apoio e atendimento :

- Atendimento Geral
- Fiscalização Municipal
- Apoio ao Consumidor
- Urbanismo
- Balcão da Inclusão

Horário de funcionamento | Segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h00 
                                                                                       (sem interrupção para almoço)
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ORÇAMENTO MUNICIPAL ASCENDE A 86 MILHÕES 

18 Milhões para a Educação, 
Habitação, Ação Social e Cultura

Câmara Municipal aprova 
projeto do passadiço pedonal 
na margem direita do Rio 
Cávado

A Câmara Municipal de Bar-
celos tem para gerir durante 
o ano de 2022 um orçamento a 
rondar os 86 milhões de euros. 
Segundo se pode ler na pro-
posta aprovada pela Assem-
bleia Municipal, na elabora-
ção do Plano houve uma gran-
de “preocupação de melhorar 
o nível de detalhe das despesas 
e dos projetos de investimen-
to”, tendo-se pautado por um 
exercício de “prudência” na es-
timativa dos valores da receita 
e da despesa. 
O Executivo Municipal sublinha 
que “o Orçamento é um instru-
mento de estratégia e de gestão 
política, no qual são vertidas as 
principais linhas de orientação, 
de desenvolvimento e de afirma-
ção do concelho”. No documento, 
sublinha-se que o Plano é “rea-
lista e fiável, mas simultanea-
mente ambicioso, auspicioso e 
impulsionador”. 
Para concretizar as propostas 

apresentadas, a autarquia de 
Barcelos prevê uma receita cor-
rente a rondar os 71 milhões de 
euros, enquanto a despesa cor-
rente atingirá os 48 milhões. Os 
números mostram que a receita 
corrente tem um peso relativo de 
82,5%, enquanto a despesa cor-
rente fica abaixo dos 56%.
Quanto à receita de capital, há 
uma previsão de 15 milhões; en-
quanto a despesa de capital (in-
vestimento) rondará os 38 mi-
lhões. Segundo a Autarquia, a 
elaboração do orçamento para 
2022 teve “a tónica dominante no 
investimento no concelho”, um 
objetivo conseguido através da 
poupança corrente que se cifra-
rá em 23 milhões de euros, “va-
lor muito significativo” e que é 
muito importante.

Plano e Orçamento pa-
ra 2022: estratégia de 
desenvolvimento
Os resultados das últimas 

eleições autárquicas ditaram 
uma nova maioria sustentada 
num projeto político e estraté-
gico inequívoco: Desenvolver 
Barcelos; Dignificar o Conce-
lho. Esta nova governação as-
sume o compromisso de trans-
formar Barcelos num território 
digno para se viver, trabalhar 
e investir, dando especial aten-
ção à transparência e ao rigor, 
na utilização dos dinheiros 
públicos.
No programa apresentado aos 
eleitores está estabelecido um 
compromisso cuja execução 
aponta para uma década. Natu-
ralmente que há medidas mais 
prementes do que outras, tan-
to mais que Barcelos não pode 
perder o comboio dos projetos 
financiados no âmbito do Por-
tugal 2020 e do PRR, ou ainda de 
financiamento municipal, pelo 
que haverá toda a atenção para 
executar as de maior urgência.

PROMESSA CUMPRIDA 

Câmara baixa IMI e Derrama
Este ano os barcelenses vão pa-
gar menos IMI, isto porque a 
Câmara Municipal decidiu re-
duzir em 3% aquele imposto. 
A ideia é continuar esta redu-
ção gradual nos próximos anos 
para que este imposto pese me-
nos nos orçamentos familia-
res. A medida de redução do 
valor do IMI em 3% está inscri-
ta no Plano e Orçamento para 
2022 aprovado pelo Executivo 
e pela Assembleia Municipais. 
Com esta medida, se comparar-
mos com a taxa máxima, o Mu-
nicípio abdica de cerca de 3 mi-
lhões de euros. O Presidente en-
tende que este corte de impostos 
“é um sinal inequívoco de que a 
Câmara pretende garantir mais 
rendimento disponível às famí-
lias e às empresas”. Mário Cons-
tantino assegura que esta medi-
da coloca Barcelos “num pata-
mar igual ao de Braga e muito 
idêntico ao de Guimarães e de 
Famalicão, tornando-se assim 

o concelho “mais competitivo, 
fiscal e economicamente, fa-
ce aos municípios da zona do 
quadrilátero”.
Além da baixa do IMI, o Orça-
mento para 2022 trouxe outra 
boa novidade para as empresas – 
o custo da derrama também vai 
baixar. A Câmara assume que se 
trata de uma redução “simbóli-
ca”, mas a intenção é a de dar si-
nais e garantias de que faz sen-
tido investir em Barcelos. A der-
rama baixa cerca de 4%, o que 
faz com que Barcelos seja o mu-
nicípio do quadrilátero urbano 
com a mais baixa taxa de derra-
ma (1,14). Além disto, as empre-
sas com rendimento coletável 
até 150 mil euros ficam isentas 
deste encargo.
Nas restantes taxas municipais 
cobradas nas diferentes ativida-
des económicas, (impostos indi-
retos) não haverá quaisquer au-
mentos, mantendo-se as mesmas 
que já vigoram desde 2010.

O Vereador da Proteção Civil, 
António Ribeiro, visitou as equi-
pas de sapadores florestais do 
concelho de Barcelos, alocadas à 
Associação Florestal do Cávado, 
ao abrigo do Protocolo celebra-
do entre o Município e a referida 
associação. Acompanhado pelo 
presidente da Associação Flo-
restal do Cávado, Carlos Cação, o 
vereador aproveitou para visitar 
as duas equipas, uma na parte 
Norte do concelho (União de Fre-
guesias de Quintiães e Aguiar) 
e outra na parte Sul (Monte de 
Airó) e confirmar os resultados 
positivos alcançados pela Equi-
pa de Sapadores Florestais.
António Ribeiro agradeceu 
o trabalho  dos  sapadores 

Vereador da Proteção Civil 
visitou sapadores florestais 

salientando: “o vosso trabalho 
constitui uma mais-valia para 
a proteção do Concelho, no im-
pacto que a vossa intervenção 
tem ao longo do ano para a pre-
venção de fogos e para a valori-
zação do território”. O vereador 
lembrou, ainda, que a “preven-
ção dos incêndios é responsabi-
lidade de todos” e reforçou que 
“é importante o apelo à popula-
ção para sinalizar situações de 
incumprimento da limpeza de 
terrenos”.
No plano de atividades para o 
ano 2022, está prevista a execu-
ção de faixas e mosaicos de ges-
tão de combustíveis, num total 
de 78 hectares.

BARCELOS CULTURA

MUSEU DE OLARIA | EXPOSIÇÕES

Memórias nascidas no barro  | Fernando Morgado 
Até 3 de abril |  na Sala da Capela

Exposição de Olaria Norte de Portugal
Até 31 de dezembro 2022 |  Exposição Permanente
Terça-feira a sexta-feira - 10h00 às 17h30
Sábados, domingos e feriados | 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

TORRE MEDIEVAL | EXPOSIÇÃO

Louça Tradicional de Barcelos em Ponto Pequeno 
pela cerâmica Domingos Duarte Coelho Vasconcelos 
Até final de março 
2ª a 6ª feira | 9h30 às 17h30
Sábados, domingos e feriados | 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 17h30

CASA DA AZENHA | EXPOSIÇÃO

Caminhos de Santiago em Barcelos
Até final do mês de março
Terça a sexta-feira: 09h00 às 17h00
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O Presidente da Câmara Muni-
cipal de Barcelos, Mário Cons-
tantino, acompanhado pelos 
vereadores da maioria, reu-
niu, nos Paços do Concelho, 
com os deputados da Assem-
bleia da República eleitos pelo 
círculo de Braga, com o objeti-
vo de sensibilizar os represen-
tantes do distrito para a inclu-
são em sede de Orçamento de 
Estado das obras de constru-
ção do novo Hospital de Bar-
celos e da construção de dois 
nós de ligação às autoestradas 
que atravessam o concelho 
barcelense.
Na reunião marcaram presença 
os deputados José Mendes (PS), 
André Coelho Lima, Carlos Reis 

e Jorge Paulo Oliveira (PSD), e Jo-
sé Maria Cardoso (BE). O Presi-
dente do Conselho de Adminis-
tração do Hospital de Barcelos, 
Joaquim Barbosa, também es-
teve presente neste encontro de 
trabalho.
Mário Constantino abordou a 
questão do novo Hospital pa-
ra Barcelos “reivindicação bem 
identificada há anos, e até vali-
dada pelo poder Local e Central”, 
lembrando que “em 2008, o Mi-
nistério da Saúde e o Município 
de Barcelos celebraram o Acordo 
Estratégico de Colaboração para 
o lançamento do novo Hospital 
de Barcelos”. Constantino in-
formou os deputados que “já es-
tão reunidas todas as condições 

para que o Hospital seja uma 
realidade, faltando apenas o Or-
çamento de Estado e o Governo 
quererem avançar”. O edil su-
blinhou ser urgente que “o Esta-
do Central dê cumprimento aos 
seus compromissos assumidos 
há mais de uma década”, e soli-
citou aos deputados “o máximo 
empenho nesta causa e força ex-
tra, pois é decisivo para a comu-
nidade de Barcelos e Esposende 
ter um novo Hospital”.

Acessibilidades são muito im-
portantes para o desenvolvi-
mento do concelho
No mesmo encontro com os de-
putados, o presidente da Câma-
ra abordou também a questão 

das acessibilidades no concelho, 
mais precisamente os nós da A3 e 
A7, “decisivos para a competitivi-
dade da região”. O edil terminou 
este encontro com os deputados 
fazendo um apelo muito direto 
para que se empenhem e “lutem 
pela inclusão do financiamento 
das obras referidas, em sede de 
Orçamento de Estado”.
Os deputados agradeceram a 
reunião, tendo o Deputado An-
dré Coelho Lima referido que “é 
assim que se deve trabalhar, es-
tabelecendo uma ponte de con-
tacto direto na Assembleia da 
República”.

DIPLOMACIA MUNICIPAL 

Câmara de Barcelos sensibiliza deputados 
para novo Hospital e ligação às autoestradas

Barcelos 
preside ao CIAB
O autarca de Barcelos, Mário 
Constantino, foi eleito presi-
dente do Conselho de Admi-
nistração do Tribunal Arbi-
tral de Consumo – CIAB – nas 
eleições dos novos órgãos so-
ciais daquela estrutura, para o 
quadriénio 2021/2025, um fac-
to que acontece pela primeira 
vez na história do CIAB: a pre-
sidência da entidade é assegu-
rada diretamente por um pre-
sidente de Câmara.
O ato eleitoral, realizado em Bra-
ga, ditou também que da Admi-
nistração façam parte: o Muni-
cípio de Braga, representado 
pelo Dr. António Carlos Vieira 
Barroso, o Município de Viana 
do Castelo, representado pela 
Drª Carlota Gonçalves Borges, o 
Município de Esposende, repre-
sentado pelo Dr. António Sérgio 
Moreira Mano; o Município de 
Melgaço, representado pelo Dr. 
José Adriano Esteves Lima; e o 
Município de Valença, represen-
tado pelo Dr. Arlindo Amorim de 
Sousa. Além destes municípios, 
também estão representados na 
Administração, o Município da 
Póvoa de Lanhoso, representa-
do por Paulo Jorge Coimbra Fer-
nandes do Gago e o Município de 
Paredes de Coura, representado 
pelo Dr. Tiago Manuel Pereira 
da Cunha, na qualidade de su-
plentes da Administração. A Ad-
ministração fica completa com 
a representante da DECO- Asso-
ciação Portuguesa para a Defe-
sa do Consumidor, Drª Glória da 
Conceição Arieira Felgueiras. 

O que é o CIAB

O Tribunal Arbitral de Consu-
mo – CIAB é a entidade compe-
tente na região para a resolução 
dos conflitos de consumo (que 
são aqueles que decorrem da 
aquisição de bens ou da presta-
ção de serviços destinados a uso 
não profissional e fornecidos por 
pessoa singular ou coletiva, que 
exerça com caráter profissional 
uma atividade económica que 
vise a obtenção de benefícios). 
Atua em 19 municípios do dis-
trito de Braga (Amares, Braga, 
Barcelos, Esposende, Póvoa de 
Lanhoso, Terras de Bouro, Viei-
ra do Minho e Vila Verde), do dis-
trito de Viana do Castelo (a tota-
lidade do distrito) e do distrito 
de Vila Real (Montalegre). Tem 
competência para arbitrar con-
flitos que não excedam os 30.000 
euros. O recurso a esta institui-
ção é gratuito.

O CIAB – Centro de Informação, 
Mediação e Arbitragem de Con-
sumo passou a integrar a RACE 
– Rede Extrajudicial de Apoio a 
Clientes Bancários que estejam 
em risco de incumprimento de 
créditos pessoais e à habitação. 

RACE  - SERVIÇO DE APOIO A PESSOAS EM 
RISCO DE INCUMPRIMENTO DE CRÉDITO BANCÁRIO 

O objetivo é ajudar essas pessoas 
para que “as propostas negocia-
das com os Bancos sejam de fac-
to, em função das circunstân-
cias, as melhores propostas pa-
ra os clientes bancários”.
Além do apoio aos clientes em 

risco, as “entidades que inte-
gram a RACE podem também 
informar e prestar formação fi-
nanceira aos consumidores, com 
o objetivo de contribuir para a 
melhoria dos seus conhecimen-
tos financeiros”.

Se prevê que possa vir a ter difi-
culdades no pagamento dos seus 
créditos bancários, contacte os 
serviços do CIAB, podendo obter 
informações nos serviços do Mu-
nicípio de Barcelos. 
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O Presidente da Câmara Muni-
cipal de Barcelos reuniu com o 
Ministro das Infraestruturas 
e da Habitação, no sentido de 
o informar e sensibilizar para 
a necessidade de realização de 
um conjunto de obras estrutu-
rantes para o desenvolvimen-
to do Concelho. 
Mário Constantino, o vice-pre-
sidente, Domingos Pereira, e a 
vereadora, Mariana Carvalho 
estiveram em reunião de traba-
lho (via videoconferência) para 
dar conta ao Ministro Pedro Nu-
nes Santos de assuntos premen-
tes para a população barcelense 
mas cuja resolução depende tam-
bém da tutela governamental. 
No final da reunião, o Presidente 
da Câmara sublinhou que “esta 
iniciativa vai ao encontro do que 
a coligação Mais Barcelos tinha 
prometido no programa eleitoral 

– a chamada Diplomacia Munici-
pal”. O autarca adiantou que “o 
Executivo camarário tem com-
petências próprias limitadas, 
mas tem meios de pressão e de 
negociação com o governo cen-
tral e com a sociedade civil pa-
ra dar resposta a necessidades, 
anseios e exigências das suas po-
pulações”. De resto, Mário Cons-
tantino, assim como os vereado-
res que o acompanharam nesta 
reunião, mostraram satisfação 
com o acolhimento que o minis-
tro deu às pretensões apresenta-
das, a esmagadora maioria delas 
relativas a obras rodoviárias. 
No encontro de trabalho, a au-
tarquia de Barcelos apresentou 
um conjunto de reivindicações 
que passam pela supressão das 
passagens de nível na zona urba-
na e nas freguesias da Silva; Ca-
rapeços, Rio Côvo Santa Eulália 

e em Gamil. 
Foram também discutidos os 
problemas e os constrangimen-
tos que causam à economia local 
e às populações, a não existência 
de ligações à A3 nas freguesias 
de Igreja Nova/Alheira e a falta 
de ligação na A7 na freguesia de 
Balazar com uma variante até 
Negreiros/Macieira de Rates. Do 
mesmo modo, o presidente da 
Câmara apelou à execução de 
um nó de ligação à A28 na fre-
guesia de Fragoso. 
Recorde-se que, logo no início do 
seu mandato, o presidente da Câ-
mara tinha chamado até Barce-
los os deputados da Assembleia 
da República eleitos pelo distri-
to de Braga para os sensibilizar 
no sentido de que exercessem 
“pressão” e “influência” parla-
mentar, fazendo ouvir a voz de 
Barcelos no parlamento.

DIPLOMACIA MUNICIPAL 

Reunião com o Ministro das
Infraestruturas e da Habitação

A Câmara Municipal de Barce-
los assinou um acordo de co-
laboração com o Instituto da 
Habitação e da Reabilitação 
Urbana para solucionar carên-
cias de habitação a cerca de 500 
pessoas, num conjunto de 180 
agregados familiares que não 
têm capacidade financeira pa-
ra suportar o custo do acesso 
a uma habitação adequada. O 
investimento previsto ronda 
os 17 milhões de euros, a con-
cretizar em seis anos.
O acordo agora assinado pelo 
Presidente da Câmara, Mário 
Constantino, e pela Presidente 
do Conselho Diretivo do IHRU, 
Isabel Dias, foi homologado pela 
Secretária de Estado da Habita-
ção, Marina Gonçalves.
No decorrer da cerimónia, o 
presidente Mário Constantino 
fez questão de sublinhar “o tra-
balho desenvolvido em todo es-
te processo pela vereadora, Ar-

mandina Saleiro, no anterior 
executivo”, bem como agrade-
ceu à Secretária de Estado da 
Habitação, Marina Gonçalves, e 
à Presidente do Conselho Dire-
tivo do Instituto da Habitação e 
da Reabilitação Urbana, pela as-
sinatura deste acordo.
A governante presente na 

Na sua primeira reunião do 
ano, a Câmara Municipal de-
liberou atribuir mais de 840 
mil euros destinados à execu-
ção de obras em diversas fre-
guesias do concelho. A decisão 
abrange 19 Juntas e Uniões de 
Freguesia. 
De entre os subsídios apro-
vados, as verbas destinam-se 
maioritariamente à melhoria 
da rede viária (meio milhão); 

ACORDO COM O INSTITUTO DA HABITAÇÃO  

17 milhões de euros para 
habitação social em Barcelos

cerimónia realçou a impor-
tância do momento “histórico” 
para o Município de Barcelos, 
que assim “dá um passo funda-
mental para satisfazer o direito 
constitucional que é o direito à 
habitação”.
O protocolo define que o Municí-
pio de Barcelos “em função das 
necessidades habitacionais das 
pessoas e dos agregados vai pro-
mover a reabilitação de frações 
ou de prédios habitacionais; 
aquisição de terrenos destina-
dos à construção de prédio ou 
de empreendimento habitacio-
nal; e a construção de prédios 
ou empreendimentos habitacio-
nais”. Para concretizar este pro-
jeto, está previsto um investi-
mento de 16,762 milhões de eu-
ros, dos quais cerca de metade é 
comparticipada pelo IHRU, I.P., 
e a outra metade é disponibili-
zada a título de empréstimo. Os 
financiamentos a conceder pelo 

IHRU, I.P. são concretizados re-
lativamente a cada solução habi-
tacional a promover através da 
celebração de contratos de com-
participação e de empréstimo.
Este acordo tem a duração máxi-
ma de seis anos a contar da data 
da sua celebração.

CÂMARA ATRIBUIU 840 MIL EUROS ÀS FREGUESIAS
à beneficiação/recuperação de 
parques desportivos e edifícios 
escolares (112 mil euros); a obras 
em cemitérios e capelas mortuá-
rias (118 mil euros); à conclusão 
da requalificação de uma antiga 
escola primária para albergue 
de peregrinos (45 mil euros); e a 
trabalhos arqueológicos (30 mil 
euros).
No setor do parque escolar, o 
Município decidiu avançar com 

a adjudicação de obras de remo-
ção de coberturas em fibroci-
mento nas escolas de Alvito, Lijó 
e Manhente, à empresa «Francis-
co Ribeiro Braga & Cia, Lda.», pe-
lo valor de 194.873,34 €, acresci-
do de IVA, o que perfaz um valor 
total de 206.565,74 €.
No que respeita à empreitada de 
reabilitação do Mercado Muni-
cipal de Barcelos, foi estabele-
cido um contrato adicional no 

montante de 106.815,60 €, acres-
cido de IVA, destinado a traba-
lhos complementares.
Do mesmo modo, foram aprova-
dos os trabalhos complementa-
res da empreitada “Bem Estar 
Saúde Animal – Canil e Gatil”, 
após revisão do projeto de arqui-
tetura e das especialidades de 
redes hidráulicas, no montante 
de 38.200,39 € + IVA.
O  Executivo   camarário  

deliberou também atribuir 
apoios a refeições escolares a 
alunos carenciados, subsidiar o 
Agrupamento de Escolas Alcai-
des de Faria, no valor de 1.500,00 
€ para o concurso de pintura 
mural.

SITE DO MUNICÍPIO
www.cm-barcelos.pt
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É um achado arqueológico de 
grande importância, aquele que 
as obras de intervenção junto à 
igreja paroquial de Tamel S. Fins 
colocou a descoberto. Trata-se de 
um conjunto de vestígios medie-
vais, entre os quais os do cemi-
tério mais antigo da localidade, 
tendo sido descobertas sessenta 
sepulturas. 
Além das sepulturas, foi deteta-
do um canal de drenagem do ter-
reno, possivelmente do século 
XVIII ou até XIX, porque aquela 
zona era muito atreita à concen-
tração de água. Embora a maio-
ria das sepulturas seja da época 
medieval, é provável que uma 
das sepulturas, construída com 
caixa em tegula (telha de gran-
des dimensões), seja da fase pa-
leocristã, pelo que a cronologia 
dos primeiros enterramentos no 
local possa recuar até aos mea-
dos do século VI d. C. ou a perío-
dos bem mais antigos, como o fi-
nal da Romanização.
Face à importância desta inter-
venção arqueológica, o presiden-
te da Câmara acompanhado pela 
vereadora da Cultura visitaram 

o local, tomando conta da evolu-
ção dos trabalhos. Os autarcas, 
acompanhados por técnicos do 
Município e da Direção Regio-
nal de Cultura do Norte, procu-
raram inteirar-se da magnitude 
da intervenção que ali está a ser 
feita. Na visita pôde constatar-se 
que a intervenção está bastante 
avançada e já colocou a desco-
berto um contexto arqueológico 
quase exclusivamente cemite-
rial/necrópole, tendo-se identi-
ficado, até ao momento, sessenta 
sepulturas. 
Os vestígios encontrados são 
passíveis de serem salvaguarda-
dos sob a forma de um ponto de 
interpretação arqueológico/pa-
trimonial a criar no local, arti-
culando os elementos arquitetó-
nicos e funerários, e conjugando 
os dados arqueológicos apura-
dos na intervenção, traduzindo-
-se a importância das paróquias 
medievais na origem e fixação 
do povoamento, e na construção 
e desenvolvimento da paisagem 
humana que hoje se conhece no 
concelho e na região minhota.

TAMEL SÃO PEDRO FINS 

Achado arqueológico

O edifício da Escola Gonçalo 
Pereira entrou em obras mas 
vai continuar a ter como fun-
ção albergar estudantes e a 
servir o ensino, só que, agora, 
em vez de crianças vai acolher 
estudantes do ensino superior, 
que ali poderão estudar na Es-
cola Superior de Design, do 
Instituto Politécnico do Cáva-
do e do Ave.  
Durante décadas, gerações e ge-
rações de barcelenses recebe-
ram nesta escola as primeiras 
aulas das suas vidas, completan-
do ali aquilo a que antigamen-
te se chamava a quarta classe e 
posteriormente o sexto ano. É, 
por isso, um edifício que está no 
imaginário e que faz parte da 
memória coletiva de milhares 
de barcelenses. 
A empreitada tem um custo esti-
mado de mais de 1,3 milhões de 

euros e deverá ficar concluída no 
prazo de um ano. 
Apesar de ter sido construído 
na década de 30 do século pas-
sado, o equipamento encontra-
-se genericamente em boas con-
dições estruturais. No desenho 
da proposta arquitetónica, hou-
ve a preocupação de conservar 
a imagem pública e coletiva do 
edifício, procurando manter a 
traça original do edificado, no-
meadamente com a recuperação 
da claraboia existente, da facha-
da, dos vãos e do desenho antigo 
da porta principal.
Sendo assim, os trabalhos vão 
incidir essencialmente sobre a 
adaptação e criação de novos es-
paços capazes de responder às 
necessidades educativas de estu-
dantes e professores de Design. 
Na subcave ficarão localizados 
quatro espaços de oficinas, uma 

EQUIPAMENTO DE ENSINO SUPERIOR 

Escola Gonçalo Pereira vai acolher 
Escola Superior de Design

sala de arquivo e duas zonas téc-
nicas. Na ala oeste, irá manter-
-se o acesso ao exterior de for-
ma a garantir uma área de car-
gas e descargas. Quanto ao rés 
do chão, está destinado para os 
acessos principais ao edifício, 
com espaço para serviços ad-
ministrativos, sala de reuniões, 
gabinetes, uma sala multiusos, 
uma copa de apoio, bar e canti-
na. Já no piso um, além das salas, 
destaca-se a criação de áreas ex-
positivas, com ênfase para uma 
parede que será substituída por 
um vidro, duplicando a profun-
didade do hall e atribuindo ao 
espaço um caráter inovador e 
arrojado, perfeitamente enqua-
drado com a Escola Superior de 
Design. 
Em todo o edifício, as instalações 
sanitárias também serão alvo de 
intervenção.
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“As associações de cariz social 
são, cada vez mais, parceiros 
essenciais para a coesão so-
cial. As respostas que dão com 
as creches e lares de idosos 
são de primordial importân-
cia nas políticas de proteção 
aos mais frágeis, pelo que po-
dem contar sempre com o Mu-
nicípio para ser parceiro nes-
tas realizações. Em nome dos 
barcelenses, o nosso agradeci-
mento pela concretização des-
ta excelente obra social”. 

 Foi desta forma que o autarca 
Mário Constantino – acompa-
nhado por toda a vereação - se 
dirigiu à presidente da Associa-
ção Social de Pereira, Rute Sou-
sa, aquando da inauguração das 
instalações das valências de Ber-
çário e Creche, na freguesia de 
Pereira. 
Rute Sousa mostrou “orgulho e 
satisfação” por inaugurar uma 
obra depois de “dois anos de 
muito trabalho, de muita preo-
cupação”, sublinhando que va-
leu a pena, porque “é gratifi-
cante olhar para trás e perceber 
que em dois anos conseguimos 

idealizar, projetar, edificar e 
inaugurar uma resposta social 
tão importante para a comuni-
dade de Pereira e das freguesias 
próximas”. 
A presidente da instituição 
acrescentou que a Associação 
Social de Pereira “não surgiu 
apenas para ser uma simples 
IPSS, mas antes para ser uma 
IPSS de referência em Barcelos, 
pela qualidade de serviço, pelas 
repostas sociais de necessidade 
e acima de tudo pela dedicação 
ao próximo. Por seu lado, o presi-
dente da Junta, José Carlos Costa, 
visivelmente feliz por ver mais 
uma obra na freguesia, agra-
deceu a todos os que ajudaram 
a concretizar este projeto, não 
esquecendo a ex-vereadora Ar-
mandina Saleiro.
Após a bênção da obra pelo pa-
dre Tiago Martins de Barros, 
foi feito um brinde pela passa-
gem do segundo aniversário da 
Associação.
Ampliação e requalificação 
do edifício custaram 150 mil 
euros
Situadas no edifício da Sede da 
Junta de Freguesia, as obras 

do Berçário e Creche demora-
ram, desde a ideia inicial até à 
sua concretização, cerca de dois 
anos a ficar prontas. Os traba-
lhos, cofinanciados pela Junta 
de Freguesia através do Municí-
pio, custaram à volta de 150 mil 
euros.
O berçário e a creche já acolhem 
vinte e duas crianças (da fre-
guesia de Pereira e freguesias 
vizinhas), mas o equipamento 
social tem capacidade para 42 
meninos. 
A diretora da instituição avan-
çou que já está em negociação 
com Segurança Social para que 
haja participação financeira do 
Estado no copagamento destes 
serviços. 
A Associação Social de Pereira 
tem cariz social, cultural e re-
creativo. Criada a 12 de dezem-
bro de 2019, surgiu da falta de re-
postas sociais que satisfizessem 
as necessidades da população de 
Pereira e freguesias circundan-
tes. Pretende ser uma instituição 
de referência, contribuindo pa-
ra a promoção integral de toda a 
comunidade. 

OBRA CUSTOU 150 MIL EUROS

Associação Social de Pereira 
inaugurou Berçário e Creche

“Agradeço ao Sr. Presidente e a 
toda a Câmara a celeridade e o 
empenho que tiveram para re-
solverem o nosso problema”. Foi 
desta forma que a presidente da 
Junta da Freguesia da Lama rea-
giu, após ter assinado o protocolo 
que regulariza o pagamento de 
verbas no valor de 165 mil euros, 
que o Município de Barcelos de-
veria ter transferido nos últimos 
quatro anos para a autarquia da 
Lama. Na resposta, o edil Má-
rio Constantino sublinhou que 
“compete ao Município traba-
lhar conjuntamente com as fre-
guesias”, pelo que apenas estava 
“a reparar uma situação injusta 

e que nunca deveria ter aconte-
cido”. Recorde-se que a freguesia 
da Lama viveu a situação inédita 
de nunca ter conseguido consti-
tuir o órgão Junta de Freguesia 
após as eleições de 2017.
Para regularizar a situação e re-
por a equidade na transferên-
cia de verbas, visto a freguesia 

O presidente da Câmara Muni-
cipal entregou, no decorrer de 
uma reunião do executivo mu-
nicipal, do mês passado, as cha-
ves do gabinete aos vereadores 
da oposição eleitos pelo Partido 
Socialista. 
Segundo o Mário Constantino, 
esta decisão visa cumprir a le-
gislação, dignificar o estatu-
to da oposição e proporcionar 
boas condições de trabalho aos 

da Lama encontrar-se abran-
gida pelo âmbito do «Protoco-
lo 200%», relativos aos anos de 
2018, 2019 e 2020, tal como todas 
as outras freguesias do conce-
lho, o Município fez aprovar on-
tem (17) em reunião do Executi-
vo, juntamente com as restantes 
Freguesias do Concelho as trans-
ferências de 50.944,00 €, corres-
pondente a 200% do respetivo 
valor do FFF para o ano de 2018; 
54.210,00 €, correspondente a 
200% do respetivo valor do FFF 
para o ano de 2019, acrescido do 
excedente previsto no n.º 8 do ar-
tigo 38.º do RFALEI; e 59.864,00 
€, correspondente a 200% do res-

petivo valor do FFF para o ano 
de 2020, acrescido do excedente 
previsto no n.º 8 do artigo 38.º do 
RFALEI.
Somadas as tranches em atra-
so, as mesmas perfazem a quan-
tia global de 165.018,00 €, agora 
regularizadas. 

MUNICÍPIO REGULARIZOU VERBAS EM 
ATRASO DESDE HÁ 4 ANOS 

Câmara transferiu 165 mil 
euros para a Junta da Lama

vereadores eleitos. 
Recorde-se que, logo na primei-
ra reunião pós eleições autár-
quicas, e na qual foi aprovado 
o Regimento, o edil informou os 
vereadores da oposição de que 
lhes fora atribuído um espaço 
situado nos Paços do Concelho. 
Além das instalações físicas, o 
Gabinete disporá de meios tec-
nológicos e de pessoal de apoio 
técnico/administrativo. 

Presidente entrega 
gabinete à oposição

www.museuolaria.pt
Telefone | 253824741
E-mail | museuolaria@cm-barcelos.pt
Morada | Rua Cónego Joaquim Gaiolas  | 4750-306 Barcelos
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ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS ELEITOS A 26 DE SETEMBRO DE 2021

Posse e Instalação da Câmara Municipal

O novo Executivo Municipal to-
mou posse no dia 18 de outubro 
de 2021, no Auditório dos Paços 
do Concelho. Na sequência dos 
resultados das eleições autár-
quicas, aquele órgão é com-
posto por seis membros eleitos 
pela coligação Mais Barcelos 
(Mário Constantino Lopes, Do-
mingos Pereira, Mariana Car-
valho, Carlos Reis, António Ri-
beiro e Elisa Braga); e por cin-
co elementos eleitos pelo PS, 
(Horácio Barra, Isabel Olivei-
ra, Alexandre Maciel, Arman-
dina Saleiro e Anabela Real).   
Como primeiro elemento da lis-
ta mais votada, Mário Constanti-
no Lopes da Coligação Mais Bar-
celos assumiu a presidência do 
Município. 
Para memória futura, aqui fi-
cam alguns excertos do seu dis-
curso de tomada de posse: “Que-
ro tornar Barcelos um concelho 
ativo, inovador, empreendedor 
e, simultaneamente, solidário, 
justo, amigo, onde se dê especial 
atenção às pessoas e às suas reais 

necessidades. (…) 
Quero um concelho sustentável 
e devidamente sustentado, uma 
Câmara aberta ao mundo e à mu-
dança, responsável, inclusiva e 
integradora, através do cresci-
mento participado e articulado 
com toda a comunidade e com o 

envolvimento de todos os traba-
lhadores do município. (…) 
Acredito que a Câmara de-
ve ter um papel determinante 
para alavancar o desenvolvi-
mento e o progresso do conce-
lho e, ao mesmo tempo, benefi-
ciar do empreendedorismo, do 

investimento dos empresários 
e do desenvolvimento que estes 
podem trazer ao território. (…)
É urgente que Barcelos volte a 
ser falado por bons motivos. Pa-
ra isso quero ser Presidente de 
Câmara liderante, com ideias 
novas, que imprima dinâmicas 

de atração de investimento, que 
promova parcerias com os em-
presários, com as Juntas de Fre-
guesia, com os Estabelecimentos 
de Ensino Superior, com as Cole-
tividades, com as Associações, 
mas, essencialmente, que faça 
os Barcelenses participarem de 
forma ativa na gestão camará-
ria. (…) 
Uma Câmara aberta às pessoas 
não pode ser mais um chavão, 
uma frase de propaganda. Uma 
Câmara aberta às pessoas tem de 
ser uma imposição, uma práti-
ca. Para isso serão adotadas me-
didas e formas expeditas de co-
municação dos munícipes com a 
autarquia, e vice- versa, dando 
conta do que está a ser feito em 
cada momento, justificando as 
opções políticas e estratégicas e 
prestando contas de como e em 
que é que está a ser gasto o di-
nheiro público”

(Excertos do discurso da toma-
da de posse do Presidente da 
Câmara)
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No mesmo dia 18 de Outubro to-
mou posse e foi instalada a As-
sembleia Municipal. Presidida 
por Fernando Santos Pereira, e 
tendo como secretários, Augusto 
Dias e Guilhermina Guimarães, 
a maior Assembleia do país é 
constituída por 62 membros elei-
tos pelo colégio eleitoral do Mu-
nicípio e pelos 61 presidentes de 
junta e uniões de freguesias do 
concelho. 

Na tomada de posse, o novo pre-
sidente sublinhou:
 “É com humildade que assu-
mo perante esta Assembleia o 
compromisso de enfrentar, com 
responsabilidade e energia, as 
difíceis tarefas que temos pela 
frente. (…) Grande é a tormenta 
do tempo em que vivemos, mas 
grande é também a vontade de 
estar à altura das ambições e 
da confiança dos Barcelenses. É 
esse o desafio de todos nós, en-
quanto autarcas. (…) 
Precisamos, urgentemente, de 
fazer a afirmação do peso insti-
tucional do nosso concelho, não 
pisando ninguém, mas exigin-
do respeito. (…) Barcelos não se 
coíbe na contribuição para o bo-
lo orçamental nacional, mas é 
chegada a hora de haver igual 
proporção naquilo a que se tem 

direito a receber, e não conti-
nuar a ser constantemente esca-
moteado ou mesmo discrimina-
do. (…) 
Vamos conseguir, com a ajuda 
de todos, cuidar da geração que 
construiu este concelho e inves-
tir na geração que irá construir 
o nosso futuro.” 
(Excertos do discurso da toma-
da de posse do Presidente da 
Assembleia) 

POSSE E INSTALAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PRESIDENTE
Mário Constantino Araújo 

Leite da Silva Lopes

• Obras Municipais
• Ambiente
• Desporto
• Freguesias

VEREADORA
Mariana Teixeira 

Baptista de Carvalho

• Educação
• Juventude
• Modernização 
  Administrativa e Inovação
• Recursos Humanos

VEREADOR
António Jorge da Silva Ribeiro

• Ação Social
• Associativismo
• Mobilidade e Trânsito 
• Proteção Civil
• Saúde

VEREADORA
Maria Elisa Azevedo 

Leite Braga

• Cultura
• Turismo
• Artesanato

VEREADOR
Carlos Eduardo Vasconcelos 
Fernandes Ribeiro dos Reis

• Planeamento e Gestão 
  Urbanística
• Fiscalização
• Contraordenações

VEREADOR
Domingos Ribeiro Pereira

• Atividades Económicas
• Contratação Pública
• Gestão Financeira
• Património

VEREADORES COM PELOUROS ATRIBUÍDOS

A Assembleia Municipal tem um 
novo espaço na internet que pre-
tende trazer maior “proximida-
de aos eleitores”, como referiu 
Fernando Pereira na apresenta-
ção pública. 
O site www.am-barcelos.pt 
tem vários conteúdos disponí-
veis a qualquer utilizador, des-
de a composição do órgão, às 
competências da Assembleia, 
o regimento e atas e o calendá-
rio das sessões. Além disso, os 
munícipes podem, em que qual-
quer momento, dirigir uma 
mensagem a este órgão político 
municipal.
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Primeira ação da nova Câmara foi 
reunir com presidentes de Junta

Câmara pagou a última 
tranche do ano do Protocolo 
200% para as freguesias 

“Conto com a colaboração de to-
dos os Srs. Presidentes de Junta 
para atingirmos os nossos ob-
jetivos: desenvolver de forma 
equilibrada o nosso concelho”. 
Esta foi a mensagem que Mário 
Constantino transmitiu aos au-
tarcas locais, naquela que foi a 
1ª ação pública do Executivo. O 
encontro, realizado nos Paços 
do Concelho, serviu para apre-
sentar aos autarcas a constitui-
ção da nova maioria camarária. 
O Presidente do Município fez 
questão de salientar a importân-
cia do trabalho dos Presidentes 

de Junta nas respetivas fregue-
sias, e reafirmou o compromisso 
do seu programa: apoiar as au-
tarquias locais. 
Mário Constantino apresentou 
algumas novidades que pauta-
rão os próximos quatro anos, 
dando o exemplo da criação do 
Gabinete de Apoio às Juntas de 
Freguesia, como “a forma mais 
expedita de dar resposta às so-
licitações dos autarcas”. O edil 
explicou que a criação do Ga-
binete de Apoio “foi uma suges-
tão, uma excelente ideia” que 
acolheu de imediato, já que “as 

Juntas têm cada vez mais res-
ponsabilidades técnicas e jurí-
dicas”. Assim, o Município terá 
uma estrutura de apoio técnico 
– dotada de engenheiros, arqui-
tetos, e administrativos -, capaz 
de dar respostas rápidas e efeti-
vas às solicitações dos presiden-
tes de Junta.
Mário Constantino confessou 
ainda que é uma honra liderar 
os destinos do concelho e reafir-
mou que conta “com a colabora-
ção de todos para atingir o ob-
jetivo de desenvolver de forma 
equilibrada o nosso concelho”
 Tal como o Presidente, também 
os vereadores Domingos Perei-
ra, Mariana Carvalho, Carlos 
Eduardo Reis, António Ribeiro 
e Elisa Braga tiveram ocasião de 
se apresentarem aos presiden-
tes de Junta e informarem dos 
pelouros que vão dirigir. 

O Município já tem praticamen-
te liquidadas as transferências 
relativas ao último trimestre 
(quarto) do contrato de coope-
ração entre a Câmara e as fre-
guesias do concelho, conhecido 
como Protocolo 200%. A última 
parcela envolve verbas de mais 
de um milhão de euros atribuí-
dos por este contrato às fregue-
sias, sendo que, ao abrigo deste 
protocolo, ao longo de 2021, fo-
ram efetuadas transferências 
a rondar os quatro milhões de 
euros. 
Estas verbas atribuídas pelo 
Município de Barcelos corres-
pondem à duplicação das atri-
buídas pelo Orçamento de Es-
tado às freguesias, através do 

F.F.F - Fundo de Financiamen-
to das Freguesias. Estas trans-
ferências destinam-se a que 
as Juntas de Freguesia possam 
cumprir as suas atribuições no 
limite das suas competências ou 
das competências delegadas pe-
la Câmara Municipal, bem como 
pretendem corrigir as assime-
trias existentes nas localidades. 
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A Fábrica Barcelense fez cem 
anos. Para comemorar a data da 
criação dessa emblemática em-
presa, a Câmara Municipal orga-
nizou umas Jornadas e uma Ex-
posição Documental e de Equi-
pamentos, que decorreram na 
Biblioteca Municipal, durante o 
mês de dezembro. 
As jornadas contaram com a par-
ticipação de José Manuel Lopes 
Cordeiro, Coordenador Científi-
co do Museu da Indústria Têxtil 
da Bacia do Ave, que abordou o 
tema “Indústria têxtil dos va-
les do Cávado e Ave”, e de Mário 
Costa, professor e coordenador 
do livro “O Turismo em Barce-
los”, que dissertou sobre “Um ro-
teiro da indústria em Barcelos”. 

As freguesias de  Abade de Nei-
va, União de Freguesias de Dur-
rães e Tregosa, União de Fregue-
sias de Sequeade e Bastuço (S. 
João e Sto. Estevão) e Aldreu já 
têm em funcionamento os cha-
mados “Espaço do Cidadão”, ser-
viços que resultam de parcerias 
entre a Câmara Municipal e a 
AMA – Agência para a Moderni-
zação Administrativa.  
Instalados nos edifícios das se-
des de Junta, estes serviços fun-
cionam ao estilo de balcão único, 
proporcionando o acesso a múl-
tiplas valências e serviços públi-
cos digitais por meio de atendi-
mento técnico assistido, como, 
por exemplo, tratar da carta de 
condução, solicitar nova senha 
ou uma caderneta predial junto 
da Autoridade Tributária, apre-
sentar despesas à ADSE, tratar 
de assuntos relativos a emprego 
e formação profissional, alterar 
a morada do Cartão de Cidadão, 
solicitar o Cartão Europeu de 
Seguro de Doença ou realizar os 
serviços e-fatura, entre muitos 
outros.
Além de proporcionar um maior 
conforto e comodidade aos uten-
tes, permitindo tratar de vários 
assuntos num mesmo espaço, o 
objetivo é aproximar o Estado 
das pessoas, potenciando a in-
clusão, mas também a redução 
de custos e a eficiência através 
da partilha de recursos, plata-
formas e infraestruturas. 
Estes novos espaços dispõem 
de oferta de atendimento com-
plementar à prestação digital 
de serviços públicos. Além dis-
so, uma das dimensões funda-
mentais do projeto dos Espaços 

HOMENAGEM AO FUNDADOR 

Município assinalou centenário 
da fábrica  “A Barcelense”

Freguesias ganham 
“Espaço do Cidadão”

Por seu lado, Gaspar Sousa Couti-
nho, diretor-geral da Barcelcom 
Têxteis, S.A., atual proprietária 
da Fábrica Barcelense, falou so-
bre “A intemporalidade e a ges-
tão de uma empresa familiar”, 
e Cristina Calheiros, da Univer-
sidade Católica, e Aprígio Gui-
marães, da Universidade Nova 
de Lisboa, aprofundaram o te-
ma “Desafio da Descarboniza-
ção nas cidades e contributo das 
empresas”.
O encerramento das Jornadas 
coincidiu com a inauguração de 
uma exposição documental e de 
equipamentos alusiva ao cente-
nário da Fábrica.
Durante a comemoração do cen-
tenário, houve tempo para a 

deposição de uma coroa de flo-
res, junto ao monumento a João 
Duarte, que contou com a parti-
cipação de familiares e amigos 
do fundador da empresa, e dos 
vereadores António Ribeiro e 
Elisa Braga, em representação 
do Município. 
Recorde-se que a fundação da 
Barcelense remonta a 5 de mar-
ço de 1921, quando João Duarte, 
com um grupo de amigos de Bar-
celos e do Porto, constituiu a so-
ciedade por quotas que fundaria 
a empresa, abrindo-se uma nova 
época na história da indústria, 
em Barcelos, pois a existente li-
mitava-se à serração de madei-
ras e à cerâmica.

Cidadão é a da promoção da li-
teracia digital da população, ga-
rantida através do modo muito 
específico de atendimento – o 
atendimento digital assistido – 
com o qual se procura, de forma 
pedagógica, capacitar o cidadão 
a interagir digitalmente com a 
Administração Pública.

A Câmara Municipal recebeu os 
Bombeiros Voluntários de Bar-
celos (BVB) para a apresenta-
ção de cumprimentos, no âm-
bito das comemorações do 139.º 
aniversário desta associação 
humanitária.
Nessa sessão, o Presidente da Di-
reção da Associação Humanitá-
ria de Bombeiros Voluntários de 
Barcelos agradeceu a receção do 
Executivo municipal, afirmando 
que é uma honra para a Associa-
ção ser recebida na casa de todos 
os barcelenses. Eduardo Jorge 

Reis falou do trabalho realizado 
e das necessidades da instituição 
a que preside, apelando ao Mu-
nicípio para continuar a apoiar 
as instituições humanitárias do 
concelho, no sentido de manter a 
qualidade do serviço prestado às 
populações e cativar os mais no-
vos para o exercício do volunta-
riado, o que, de resto, tem vindo 
a acontecer naquela instituição.
Em resposta, o Presidente da 
Câmara Municipal de Barce-
los afirmou que os apoios mu-
nicipais às três corporações de 

bombeiros do concelho são para 
manter, estando a ser analisada 
a possibilidade de os aumentar 
dentro das capacidades finan-
ceiras municipais.
Durante a comemoração des-
te aniversário, foram atribuí-
das medalhas de ouro pelos 35 
anos de serviço voluntário a três 
bombeiros. 

Receção aos Bombeiros Voluntários de Barcelos em dia 
de aniversário

Presidente da Câmara Muni-
cipal de Barcelos reafirmou 
apoio às três corporações de 
bombeiros. 
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Apesar dos constrangimentos 
da pandemia, a programação de 
Natal promovida pelo Município 
de Barcelos teve balanço positi-
vo e mereceu mesmo o destaque 
de dois programas televisivos do 
canal público RTP: “Aqui Portu-
gal” e “Praça da Alegria”. 
Com efeito, Barcelos vestiu-se de 
luz e de cor para celebrar a época 
natalícia, sendo as iluminações 
de rua um dos pontos mais for-
tes da programação, arrastando 
milhares de pessoas até ao cen-
tro da cidade, onde se faziam 
fotografar junto dos motivos 
natalícios.
Ao todo, foram realizadas cerca 
de meia centena de iniciativas 
que se desenvolveram, durante 
todo o mês de dezembro, na rua 
e nos diversos equipamentos 
municipais. Entre as muitas ou-
tras propostas, destacaram-se os 
workshops de artes e ofícios com 
artesãos, os programas educati-
vos e as exposições, assim como 
a degustação de doçaria especial 
de Natal. 

Os barcelenses e os visitantes 
puderam também participar no 
mercado de prendas, no desfile 
de pais Natal Motard e na char-
rete de Natal. Puderam ainda as-
sistir aos encontros de coros, pe-
ças de teatro, contos natalícios, 
saraus musicais, recitais, músi-
ca filarmónica e tertúlias. 

Natal inclusivo – cultura para 
todos 
No âmbito do Programa Cultura 
para Todos numa Cidade Educa-
dora Inclusiva, projeto promo-
vido pelo Município de Barce-
los, em parceria com a AMAR 
21, desenvolveu-se a  ação Em-
power 21, que deu a degustar 
doces confecionados jovens com 

necessidades especiais. Na oca-
sião, a vereadora da Cultura, 
Elisa Braga, visitou a iniciati-
va e deu os parabéns aos jovens 
doceiros. 

Concurso Barcelos Doce 2021 
Rosa Cintilante, A Colonial e Ca-
sa das Natas foram os vencedo-
res do Concurso Barcelos Doce 
2021, organizado pelos serviços 
de Turismo do Município de Bar-
celos, iniciativa que encerrou a  
série do programa “7 Prazeres 
da Gastronomia”. Após apre-
ciação de um júri composto por 
três especialistas, o primeiro lu-
gar na categoria de Pão de Ló foi 
atribuído à pastelaria Rosa Cin-
tilante; enquanto na categoria 
de Bolo-rei o vencedor foi a pas-
telaria a Colonial. Já na categoria 
Troncos de Natal saiu vencedor a 
Casa das Natas. 

BALANÇO MUITO POSITIVO, COM A PARTICIPAÇÃO DE MILHARES DE PESSOAS  

A Magia do Natal de Barcelos esteve em 
destaque na RTP  

PÃO DE LÓ
1º lugar: Rosa Cintilante
2º lugar: Doce da Consolação
3º lugar: Mercado do Pão

BOLO-REI
1º lugar: A Colonial 
2º lugar: Flor de Durrães
3º lugar: Doce da Consolação

TRONCO DE NATAL
1º lugar: Casa das Natas
2º lugar: Doce da Consolação
3º Lugar: A Colonial

CONCURSO BARCELOS DOCE

O Município de Barcelos e o Sin-
dicato Nacional dos Trabalha-
dores da Administração Local e 
Regional - STAL assinaram um 
acordo coletivo de trabalho que 
vai regular por um período de 
2 anos (renováveis) as relações 
profissionais entre as partes. 
O dirigente distrital e nacional 
Manuel Sousa deu “os parabéns 
ao Executivo pela rapidez com 
que decidiu sobre este assunto e 
fechou o acordo coletivo que até 
agora tinha sido protelado du-
rante vários anos”. O presidente 
da Câmara fechou a sessão, na 
qual estiveram os dirigentes e 
delegados sindicais que traba-
lham no Município, afirmando 
que “é muito importante ter re-
gras bem claras sobre os direitos 
e deveres dos funcionários e que 
assim como exige empenho e de-
dicação aos trabalhadores tam-
bém é de toda a justiça propor-
cionar-lhes garantias e direitos 
para quer possam desempenhar 
bem as suas funções”. 
O acordo coletivo estabelece, 
entre outros, a organização do 
tempo de trabalho, bem como os 
horários laborais e as respetivas 
modalidades, e estabelece tam-
bém os limites do trabalho suple-
mentar. Um dos benefícios para 
os trabalhadores é que quando 
ocorra o falecimento de um fa-
miliar do trabalhador da linha 
colateral em 3.º grau (tio, tia, so-
brinho ou sobrinha) o trabalha-
dor tenha direito ao dia do fune-
ral, sem perda de remuneração.
O documento estabelece tam-
bém as normas das dispensas e 
das faltas justificadas, bem co-
mo a identificação dos dias de 
feriado. Regula ainda as regras 
da segurança e saúde no traba-
lho, bem como define os parâ-
metros em que se realizam os 
procedimentos da medicina no 
trabalho. 
Ficaram também vincados os 
direitos à informação, à for-
mação, e à representação dos 
trabalhadores.

Câmara assina 
acordo coletivo 
de trabalho  
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“Dar prioridade às pessoas e 
garantir o bom ambiente na 
Câmara Municipal” foi este o 
objetivo do Executivo munici-
pal ao promover uma reunião 
com todos os funcionários mu-
nicipais, logo no início do man-
dato. “Conto convosco, com a 
vossa eficiência e determina-
ção! Se cada um de nós ajudar, 
tudo será mais fácil e mais rá-
pido”, disse o Presidente Mário 
Constantino, acrescentando 
que o lema do Executivo Muni-
cipal é “trabalhar, trabalhar, 
trabalhar”.
“Quero um concelho sustentável 
e devidamente sustentado, uma 
Câmara aberta ao mundo e à mu-
dança, responsável, inclusiva e 
integradora, através do cresci-
mento participado e articulado 
com toda a Comunidade e com o 
envolvimento de todos os traba-
lhadores do município. Acredito 
que a Câmara deve ter um papel 
determinante para alavancar o 
desenvolvimento e o progresso 
do concelho e, ao mesmo tem-
po, beneficiar da iniciativa, do 
empreendedorismo, do investi-
mento dos empresários e do de-
senvolvimento que estes podem 
trazer ao território”, declarou o 
Presidente da Câmara Municipal 
de Barcelos, Mário Constantino.
Mostrando a intenção de garan-
tir o bom ambiente entre to-
dos os que, diariamente, são o 
rosto de Barcelos, o presidente 

relembrou que o empenho, a de-
dicação e a lealdade são compro-
missos fulcrais para que se pos-
sa ter um bom desempenho.
Neste encontro estiveram tam-
bém presentes os Vereadores 
que acompanham Mário Cons-
tantino no objetivo de “transfor-
mar e desenvolver”. 
Durante a reunião, os funcioná-
rios foram informados dos pe-
louros que cada vereador tem à 
sua responsabilidade. O Presi-
dente Mário Constantino tem a 
seu cargo Ambiente, Obras Mu-
nicipais, Desporto, Freguesias e 
ainda Resíduos Sólidos e Jardins. 
Já o vice-presidente Domingos 
Pereira assume os pelouros das 
Atividades Económicas, Gestão 
Financeira, Contratação Pública 
e Património. Por seu lado, a ve-
readora Mariana Carvalho  tem 
à sua responsabilidade os Recur-
sos Humanos, Educação, Juven-
tude, Inovação e Modernização 
Administrativa, sendo que o Pla-
neamento e Gestão Urbanística e 
a Fiscalização estão sob a alçada 
de Carlos Eduardo Reis. O verea-
dor António Ribeiro assume as 
pastas da Saúde, Ação Social, As-
sociativismo, Trânsito e Mobili-
dade e ainda Proteção Civil; e a 
vereadora Elisa Braga dirige os 
pelouros da Cultura, Turismo e 
Artesanato. 

O setor da Educação foi o tema 
mais abordado nas participa-
ções dos barcelenses no desa-
fio lançado pelo Município no 
âmbito do programa  “A Cidade 
Educadora não deixa ninguém 
para trás”. Recorde-se que, a 
propósito do Dia Internacional 
da Cidade Educadora, a Câma-
ra Municipal promoveu uma 
auscultação nos seus meios de 
comunicação eletrónica: site 
e facebook, disponibilizando 
uma caixa de mensagens pa-
ra receber as sugestões dos 
munícipes sobre: “o que não 
pode ser deixado para trás, em 
Barcelos”.
De um total de cerca de 100 par-
ticipações, mais de 25% incidi-
ram sobre a “Educação”, nomea-

damente sobre a qualidade dos 
equipamentos, a qualidade das 
refeições escolares, as ativida-
des extracurriculares bem co-
mo a necessidade de recursos 
humanos e atividades gratuitas 
durante os períodos de férias 
escolares. 
Outros dos temas que mereceu 
mais atenção e sugestões foi a 
“Mobilidade”. Com efeito 22% 
das observações e preocupações 
dos participantes relacionam-se 
com as acessibilidades à Cidade, 
concretamente transportes pú-
blicos nas freguesias, supressão 
das passagens de nível, e conclu-
são da Circular Interna de Bar-
celos. Os barcelenses solicitam 

melhorias na mobilidade de au-
tomóveis mas também para ci-
clistas e peões, através da elimi-
nação das barreiras arquitetóni-
cas e de adequada fiscalização 
da ocupação indevida da via pú-
blica com obras, estacionamen-
to e trotinetes. Ainda neste pon-
to, há sugestão para a criação de 
parques de estacionamento e re-
paração dos desníveis das zonas 
pedonais.
No setor do Ambiente, 19% das 
participações elegem este tema 
como o que Barcelos não pode 
deixar para trás. Entre suges-
tões e opiniões, sobressaem a 
criação de espaços verdes - um 
verdadeiro parque natural ur-
bano – a plantação de árvores 
nas zonas habitacionais e a mi-

tigação da construção em áreas 
já densamente urbanizadas. 
A Ecovia do Cávado complemen-
tada por passadiços enquanto 
espaços de passeio e atrativida-
de ao rio, a criação mais zonas 
de lazer, como por exemplo ba-
res com esplanada, na zona ri-
beirinha e a recuperação dos 
açudes no Cávado são igualmen-
te propostas apresentadas pelos 
barcelenses, que sugerem tam-
bém a criação de uma praia flu-
vial e a união das margens do rio 
na cidade, através de uma ponte 
pedonal. 
Também a Cultura mere-
ceu a atenção das pessoas 
(14%) que quiseram colaborar 

espontaneamente nesta auscul-
tação. As sugestões passam pe-
la proposta de criação de uma 
grande sala de espetáculos ca-
paz e de uma casa das artes e 
Ofícios, pela divulgação do pa-
trimónio da região, artesana-
to, usos e costumes, tradições e 
gastronomia, pela promoção de 
mais atividades para crianças e 
jovens, pela possibilidade de in-
tegrar as atividades sociais e cul-
turais com a promoção e o desen-
volvimento dos cidadãos, de for-
ma a privilegiar a sua formação 
e há quem solicite uma Progra-
mação mais abrangente no TGV 
– Theatro Gil Vicente. 
Com menor percentagem, mas 
mesmo assim a merecer obser-
vações dos barcelenses, houve 
9% de participações relativas às 
problemáticas da Deficiência, so-
bretudo no que respeita ao apoio 
aos jovens com espetro do autis-
mo e cuidadores. Registaram-se 
apelos a uma melhor sinalética 
e eliminação de barreiras ar-
quitetónicas, solicitação de lin-
guagem gestual nas sessões da 
Assembleia Municipal e tradu-
ção para Braille ou para leitura 
acústica das atas de ambos os ór-
gãos municipais.
Com 5 % de participações, houve 
barcelenses a pedirem mais con-
dições para o Desporto, como a 
construção de mais equipamen-
tos, mais apoios e, uma das pro-
postas, curiosamente, sugere a 
implementação da disciplina do 
hóquei em patins como desporto 
obrigatório na região. 
Residualmente há ainda aborda-
gens ao urbanismo no sentido de 
se acabar com as barracas e com 
os edifícios degradados na zona 
histórica da cidade; há também 
chamadas de atenção para a me-
lhoria da qualidade de atendi-
mento público nos serviços mu-
nicipais, um pedido de alarga-
mento do horário da Biblioteca, 
a criação de uma Pousada da Ju-
ventude e sugestões de apoios às 
micro e pequenas empresas, nos 
processos de licenciamento e le-
galização das mesmas. 

O QUE É QUE NÃO PODE SER DEIXADO PARA TRÁS 

Barcelenses preocupados com 
Educação, Mobilidade e Ambiente

PRESIDENTE PEDE EMPENHO E DEDICAÇÃO 

Executivo reuniu com 
funcionários
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Deliberações do Executivo Camarário
Reunião de 25 de outubro de 2021
1. Proposta de Regimento. 
2. Fixação do número de vereadores em regime de tempo inteiro.
3. Delegação de competências da Câmara Municipal no Senhor Presidente.
4. Designação de trabalhadores para secretariarem as reuniões da Câmara Municipal. Para 
conhecimento.
5. Ratificação do despacho, que autorizou o serviço de transporte de doente para o IPO.
6. Aprovação da Ata em Minuta.
Nota: As deliberações 1 e 2 foram aprovadas por maioria, com abstenção do PS; a deliberação 
3 foi aprovada por maioria, com votos contra do PS. 
A deliberação 5 foi aprovada por unanimidade.
Reunião de 8 de novembro de 2021
1. Aprovação de ata da reunião de 25 de outubro de 2021.
2. Delegação de competências da Câmara Municipal no Senhor Presidente:  
- Assegurar o funcionamento do serviço municipal de metrologia (Decreto-Lei n.º 291/90, de 
20 de setembro);
- Apreciar e decidir sobre os pedidos de isenção de taxas, nos termos previstos nos Regulamen-
tos Municipais;
- Decidir sobre o exercício da atividade de comércio a retalho não sedentário exercido por fei-
rantes e vendedores ambulantes, como como o exercício da atividade de comércio por grosso 
exercida de forma não sedentária e ainda as condições de realização da feira grossista;
- Decidir sobre o exercício de comércio a retalho no mercado municipal;
- Decidir sobre o pedido de compensação, nos termos do artigo 31.º do Regulamento de Taxas pe-
la Realização de Infraestruturas Urbanísticas e Obras de Edificação do Município de Barcelos.
3. Nomeação dos representantes do Município de Barcelos nos Conselhos Gerais dos Agrupa-
mentos de Escolas e Escolas Secundárias do concelho:
Agrupamento de Escolas de Alcaides de Faria
Mariana Teixeira Batista de Carvalho (Câmara Municipal de Barcelos)
Ricardo Bruno Ferreira de Vasconcelos (Presidente da Junta de Freguesia de Galegos São 
Martinho)
Ricardo Xavier Gomes Vilas Boas (Presidente da Junta de Freguesia de Manhente)
Agrupamento de Escolas de Barcelos
Mariana Teixeira Batista de Carvalho  (Câmara Municipal de Barcelos)
Miguel Ângelo Silva Pereira (Presidente da União de Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e 
Faria)
Manuel Simões Correia (Presidente da União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa, Vila Frescai-
nha S. Martinho e Vila Frescaínha S. Pedro)
Agrupamento de Escolas Braga Oeste
Mariana Teixeira Batista de Carvalho (Câmara Municipal de Barcelos)
António Augusto Martins de Carvalho (Presidente da Junta de Freguesia de Martim)
Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho
Mariana Teixeira Batista de Carvalho (Câmara Municipal de Barcelos)
Nuno Evandro Serra Oliveira (Presidente da União das Freguesias de Chorente, Góios, Courel, 
Gueral e Pedra Furada)
José Manuel Padrão Ferreira (Presidente da Junta de Freguesia de Macieira)
Agrupamento de Escolas de Fragoso:
Mariana Teixeira Batista de Carvalho (Câmara Municipal de Barcelos)
Paulo Jorge Dantas Fagundes (Presidente da Junta de Freguesia de Balugães)
José Maria Cruz Batista (Presidente da Junta de Freguesia de Fragoso)
Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes
Mariana Teixeira Batista de Carvalho (Câmara Municipal de Barcelos)
Tânia Cristina Macedo Ferreira (Presidente da Junta de Freguesia de Tamel S. Veríssimo)
José Monteiro da Silva (Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo)
Agrupamento de Escolas Vale do Tamel
Mariana Teixeira Batista de Carvalho (Câmara Municipal de Barcelos)
Filipe Senra de Oliveira (Presidente da Junta de Freguesia de Lijó)
Luís Filipe Cerdeira da Silva (Presidente da União das Freguesias de Campo e Tamel S. Pedro 
Fins)
Agrupamento de Escolas Vale D’Este
Mariana Teixeira Batista de Carvalho (Câmara Municipal de Barcelos)
Rui Manuel Dias Faria (Presidente da União das Freguesias de Carreira e Fonte Coberta)
David Alberto Lemos de Sousa (Presidente da União das Freguesias de Viatodos, Grimancelos, 
Minhotães e Monte Fralães)
Agrupamento de Escolas de Vila Cova
Mariana Teixeira Batista de Carvalho (Câmara Municipal de Barcelos)
Armando Ricardo Pereira Costa (Presidente da Junta de Freguesia de Perelhal)
João Alberto Novais Alves (Presidente da União de Freguesias de Vila Cova e Feitos)
Escola Secundária de Barcelinhos
Mariana Teixeira Batista de Carvalho (Câmara Municipal de Barcelos)
Jorge César Fernandes da Silva (Presidente da União de Freguesias de Gamil e Midões)
José Rui da Costa Alves Peixoto (Presidente da Junta de Freguesia de Barcelinhos)
4. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
5. Ação Social Escolar. Alunos do Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico. Refeições escolares.
6. Aplicação do mecanismo de cálculo da compensação financeira, previsto no artigo 30º, 
do RTRIUOEMB, aos casos de compensação por não cedência/dispensa de parcelas para 
“infraestruturas”.
7. Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de Barcelos, o GASC e a Asso-
ciação Médicos do Mundo – “Projeto Sou +”.
8. 1.ª Revisão de preços provisória (Cabimento: CAB-17A/2017). “Reabilitação do Edifício Habi-
tacional do Bairro Fundação Salazar”.
– A aprovação da 1.ª Revisão de preços provisória, devendo o Município ressarcir o adjudicatá-
rio no valor de 22.243,67 €, com o IVA incluído.
9. 1.ª Revisão de preços provisória (Cabimento: CAB-17B/2017). “Reabilitação do Edifício Habi-
tacional do Bairro Fundação Salazar”.
– A aprovação da 1.ª Revisão de preços provisória, devendo o Município ressarcir o adjudicatá-
rio no valor de 38.325,86 €, com o IVA incluído.
10. Associação de Caçadores da Serra de Airó. Pedido de apoio técnico para o levantamento topo-
gráfico de um terreno localizado na União de Freguesias de Areias de Vilar e Encourados, com o 
intuito da Associação apresentar uma candidatura a fundos comunitários, para a implantação 
de uma estrutura/pavilhão no local.
11. Nomeação do Representante do Município na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 
Barcelos (CPCJ).
- A nomeação da Senhora Dr.ª Fernanda Adelina de Sousa Vieira, como membro representan-
te deste Município na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo do concelho de 
Barcelos.
12. Processo n.º DCP871/2021 – Reabilitação da EM 505 – Barcelinhos, Alvelos, Remelhe e Car-
valhas. Alteração da composição do júri do procedimento.
13. Ratificação de Despachos do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Constantino 
Lopes, que aprovaram / autorizaram o seguinte:  
- Autorizou a cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, bem como a isenção de taxas à 
AAIPCA – Associação Académica do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave;
- Autorizou a isenção de taxas ao IPCA – Instituto Politécnico do Cávado e do Ave;  - Aprovou o 
8.º ato de imposição de serviços essenciais de transporte;
- A declaração que autorizou o Futebol Clube Os Académicos a realizar os jogos da Taça de Por-
tugal Feminino Sub-19 de Futsal, organizado pela Associação de Futebol de Braga, para a época 
desportiva 2021/2022, no Pavilhão Municipal de Barcelos;
- Aprovou a ata da reunião n.º 01 do júri do procedimento “qualificação pedonal entre a Ponte 

Medieval, Largo Guilherme Gomes Fernandes e Rua Miguel Ângelo”;
- Autorizou a disponibilização de contentores RSU/ Kits de reciclagem à AAIPCA – Associação 
Académica do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave;
- Autorizou a cedência de 100 grades de proteção, material para vedação do espaço à AAIPCA 
– Associação Académica do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.;  - Autorizou a cedência e 
transporte de tendas à Associação Cultural e Recreativa da Feira da Isabelinha.
14. Ratificação do Presidente da Câmara Municipal, Mário Constantino Lopes. Comparticipação 
Financeira ao Centro Social de Cultura e Recreio da Silva, no valor de 1.810,33 €.
15. Ratificação de Despachos do Sr. Vice-Presidente Dr. Domingos Pereira que aprovaram/ au-
torizaram o seguinte:
- A cedência do Salão Nobre à “ACAB – Associação Cantonal e Atonal de Barcelos – Academia 
Sons e Arte”.
- A cedência da antiga Escola Primária 1.º de Maio à Associação Tertúlia Barcelense.
- A cedência de 15 cadeiras e 15 mesas ao GASC – Grupo de Acção Social Cristã.
16. Ratificação do Presidente cessante da Câmara Municipal, Miguel Jorge da Costa Gomes. 
Comparticipação Financeira. COVID 19 à ARCA – Associação Recreativa e Cultural de Arcozelo, 
no valor de 880,00 € e à Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Barcelos., no valor 
de 1.700,00 €.
17. Ratificação de Despachos do Presidente cessante da Câmara Municipal, Miguel Jorge da 
Costa Gomes.
- Aprovou o programa de atividades e custos associados da Semana Europeia da Mobilidade 
2021.
- Autorizou a realização de trabalhos complementares, a prorrogação de prazo e a realização 
do contrato adicional, no âmbito da empreitada “Reabilitação do Campo S. José (Largo Camilo 
Castelo Branco)”.
- Autorizou a alteração do alvará de loteamento da obra “Reabilitação – Operação de Loteamen-
to - Lagoa, Manhente – Projeto Municipal AU173”.
- Aprovou a revisão de preços provisória, no âmbito da empreitada de “Requalificação da Es-
cola Básica EB1/JI de Carapeços”.
18. Ratificação de Despacho da Vereadora cessante Armandina Saleiro. Isenção de pagamento 
de refeições escolares.
19. Ratificação de Despachos da Vereadora cessante Armandina Saleiro. Atribuição de passe 
escolar.
20. Ratificação dos Despachos do Vereador cessante António Francisco dos Santos Rocha, que 
aprovaram/ autorizaram o seguinte:
- Transporte de peças e da Senhora Maria de Jesus Barbosa para a Feira de Artesanato de Vila 
Franca de Xira.
- Transporte de peças e da Senhora Laurinda Pias para a Feira de Artesanato de Vila Franca 
de Xira.
21. Extra Minuta - Ratificação – Presidente da Câmara Municipal, Mário Constantino Lopes. 
“DCP 1265/2021 – Execução da Rede de Ciclovias Urbanas e Melhoria das Condições Operacio-
nais e de Rebatimento do Transporte Público”. Ata da reunião n.º 1 do Júri do Procedimento.
22. Aprovação da Ata em Minuta.
NOTA: As deliberações 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 foram aprovadas por 
unanimidade. As deliberações 2, 6 foram aprovadas por maioria com votos contra do PS. A de-
liberação nº 11  foi aprovada por maioria com abstenção do PS. A deliberação nº 7 foi aprovada 
por unanimidade com pedido de ausência da votação do Sr. Presidente da Câmara e da Verea-
dora Mariana Carvalho, por eventual conflito de interesses.
Reunião de 22 de novembro de 2021
1. Aprovação de ata da reunião de 8 de novembro de 2021.
2. Conceder apoio para refeições escolares  a alunos do Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico.
3. Apreciar e remeter à Assembleia Municipal a isenção de taxas de pagamento devidas pelas 
meras comunicações prévias de espetáculos de natureza artística, cuja receita reverta para o 
município, no período de 1 de novembro de 2021 até 31 de outubro de 2025.
4. Aquisição de serviço de transporte para o IPO do Porto. 
5. Isenção do custo das mensalidades devidas para a prática da atividade de piscina para a época 
desportiva 2021/2022, dos alunos com medidas adicionais e que beneficiam do Centro de Apoio 
à Aprendizagem, do Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho. 
6. Isenção do custo das mensalidades devidas para a utilização das Piscinas Municipais, na 
época desportiva 2021/2022, por parte da Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadapta-
das (APACI). 
7. Indemnizar os operadores afetados pela obra pública de «Requalificação do Mercado 
Municipal». 
8. Recrutamento de 19 técnicos operacionais com relação jurídica de emprego por tempo 
indeterminado. 
9. Declarar a caducidade da adjudicação da empreitada de Remoção de Coberturas em Fibro-
cimento nas Escolas de Alvito, Lijó e Manhente, pelo facto da empresa adjudicatária não ter 
apresentado a documentação necessária nem a caução exigida.
10. Minuta da Adenda ao Acordo de Colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a 
Associação de Pais e Amigos nas Crianças Inadaptadas - APACI. 
11. Ratificação de Despachos do Senhor Presidente da Câmara Municipal.
12. Ratificação – Presidente da Câmara Municipal, Dr. Mário Constantino Lopes. “DCP 871/2021 
– Reabilitação da EM 505 – Barcelinhos, Alvelos, Remelhe e Carvalhal”. 
13. Ratificação – Presidente da Câmara Municipal, Dr. Mário Constantino Lopes. “Processo n.º 
CP/AU0174/DOPM – Reabilitação do Campo S. José (Largo Camilo Castelo Branco”. 
14.Ratificação de Despachos do Sr. Vice-Presidente Dr. Domingos Pereira.
15. Ratificação de Despachos da Sra. Vereadora Doutora Mariana Carvalho. Atribuição de pas-
se escolar.
16.Ratificação de Despachos da Sra. Vereadora Doutora Mariana Carvalho.
17.Ratificação de Despacho da Sra. Vereadora Elisa Braga.
18.Autorizações provisórias serviço público de transporte de passageiros rodoviário. 
19. Aprovação da Ata em Minuta.
Nota: Todas as propostas foram aprovadas por unanimidade.
Reunião de 6 de dezembro de 2021
1. Aprovar ata da reunião de Câmara de 22 de novembro de 2021.
 2. Delegar de competências da Câmara Municipal no seu Presidente, com possibilidade de sub-
delegação em qualquer dos vereadores, a competência prevista no artigo 84.º, n.º 2, do «Regu-
lamento de Atividades Diversas» do Município de Barcelos.  
3. Apoiar Arrendamento Habitacional a 5 novos beneficiários e reavaliação do mesmo apoio a 
35 beneficiários.
4. Reapreciar a concessão e consequente renovação do Apoio ao Arrendamento Habitacional 
por óbito do beneficiário inicial.
5. Reapreciar a concessão e consequente renovação do Apoio ao Arrendamento Habitacional 
por óbito do beneficiário inicial.
 6. Aprovar adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelos para transporte de  utente.
7. Apoiar o transporte em ambulância de um munícipe, entre Vilar de Figos e o Instituto Por-
tuguês de Oncologia no Porto.
8. Apoiar o transporte em ambulância de um munícipe, entre Rio Covo Santa Eugénia, o Centro 
Hospitalar do Porto e o Hospital de Braga.
9. Comparticipar o pagamento do passe escolar para 8 jovens que frequentam a APACI entre 
as suas residências e a Central de Camionagem de Barcelos, sendo que o apoio será concedido 
entre o dia 3 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022 e o pagamento será feito mediante a 
apresentação do comprovativo da despesa do transporte.
10. Atribuir apoios no âmbito Ação Social Escolar  a 24 alunos do Pré-escolar e 1.º Ciclo do En-
sino Básico para comparticipação de Refeições escolares.
11. Comparticipar financeiramente a Associação Perelhal Solidário, no valor de 10.000,00 € 
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para aquisição de uma viatura.
12. Atribuir subsídio à Associação Carapeços Solidário, no valor de 2.944,62 € para comparti-
cipar a aquisição de ar condicionado.
13. Atribuir subsídio à Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos, no valor de 1.000,00 € para 
a oferta de um Cabaz de Natal, tendo em vista apoiar as famílias mais carenciadas.
14. Ceder de 12 grades de proteção ao Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria.
15. Reconhecer Interesse Público Municipal, com vista à ampliação de um edifício destinado a 
indústria (tipo 3), na freguesia de Lijó.
16. Aprovar as Normas de Participação dos Concursos/Projetos no âmbito do Plano de Ativida-
des de Educação Ambiental 2021/2022.
17. Recrutar de 3 técnicos superiores com relação jurídica de emprego por tempo indetermina-
do, tendo em vista o preenchimento de 3 postos de trabalho previstos e não ocupados no Mapa 
de Pessoal do Município de Barcelos da categoria/carreira de Técnico Superior (Licenciatura 
na área da Terapia da Fala).
Contratar a candidata aprovada e colocada na quarta (4ª) posição, segundo a lista de ordena-
ção final devidamente homologada a 05 de novembro de 2021, por tempo indeterminado, de 1 
posto de trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior, para exercer funções no Gabinete 
de Educação, devendo ser chamado o candidato da lista e na ordenação seguinte, em caso de 
recusa ou de desistência da candidata.
18. Ceder as instalações da EB1/JI da Pousa à Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
EB1/JI da Pousa, para a realização de uma formação profissional financiada com o tema “Com-
potas, Conservas, Licores e Plantas Aromáticas”, num total de 50 horas, em horário pós-laboral.
19. Alterar da composição do júri do procedimento relativo ao processo n.º DCP753/21/AU170A 
– Qualificação pedonal entre a Ponte Medieval, Largo Guilherme Gomes Fernandes e Rua Mi-
guel Ângelo.
20. Ratificar o despacho do Presidente da Câmara, Mário Constantino Lopes, relativo ao “Pro-
cesso n.º CP/RD026/DOPM – Construção de Campos de Treinos no Complexo Desportivo Cidade 
de Barcelos”.
21. Ratificar o despacho do Presidente da Câmara Municipal, Mário Constantino Lopes, rela-
tivo ao “processo n.º CP/AU0174/DOPM – Reabilitação do Campo S. José (Largo Camilo Castelo 
Branco)”.
22. Ratificar os Despachos do Presidente da Câmara Municipal relativos ao Acordo de Colabo-
ração entre Município de Barcelos e Centro Social da Paróquia de Arcozelo; e a gratuitidade do 
Barcelos Bus durante o mês de dezembro.
23. Ratificar os Despachos do Vice-Presidente, Domingos Pereira, relativos à cedência da sala de 
espetáculos do Theatro Gil Vicente à Associação de Pais da Escola de Abade de Neiva; Cedência 
do Auditório Municipal à associação SOPRO – Solidariedade e Promoção; Cedência de vários 
espaços do Estádio Cidade de Barcelos aos Amigos da Montanha; Cedência da sala multiusos 
da Casa da Juventude à Academia de Xadrez de Barcelos; Cedência de 2 galos à Viver Maciei-
ra – Associação Ambiental, Cultural e Desportiva de Macieira de Rates; Cedência de 3 tendas à 
ESAF – Escola Secundária Alcaides Faria.
24. Ratificar o Despacho da Vereadora, Mariana Carvalho, que autoriza a utilização das insta-
lações da EB1/JI de Remelhe pela respetiva Associação de Pais.
25. Ratificar os Despachos da Vereadora, Elisa Braga: Oferta de 5 give-aways com lenda e pe-
queno Galo de Barcelos à Caixa Geral de Depósitos; – Oferta de 2 galos e 2 publicações “Tomo 
I – Santa Casa da Misericórdia de Barcelos” à Caixa Geral de Depósitos;
– Oferta de 1 publicação “Rosa Ramalho”, 1 publicação “Família do Figurado” e 1 publicação 
“Tomo I – Santa Casa da Misericórdia de Barcelos” à Caixa Geral de Depósitos.
26. Aprovar, termos propostos na informação técnica, o projeto de «Reabilitação da Escola Bá-
sica de Abade de Neiva, cujo valor base da obra está orçado em 871.370,51 €, ao qual acresce 
IVA à taxa legal em vigor.
27. Aprovar a Ata em Minuta.
NOTA: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, com exceção da nº 2, que me-
receu votos contra dos vereadores eleitos pelo PS.
Reunião de 10 de dezembro de 2021
1. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal o Orçamento e Grandes Opções do Plano 
para o ano de 2022;
2. Aprovar os seguintes Impostos Diretos Municipais (IMI, Derrama e Participação no IRS) ano 
2022. 
1- IMI - taxa de 0,34% para prédios urbanos;
2- Redução do IMI que incide sobre os prédios urbanos destinados à habitação permanente em 
20€, 40€ e 70€, para famílias com um, com dois ou com três ou mais filhos, respetivamente.
3 - Participação de IRS: 5%
4 - Derrama: 1,14% sobre o lucro tributável sujeito e não isento, das entidades coletivas com um 
volume de negócio igual ou superior a 150.000 €.
3. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal o percentual de 0,25% relativo à Taxa Mu-
nicipal de Direitos de Passagem para vigorar no ano de 2022
4. a) Aprovar proposta nos termos do previsto na alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33º, do Anexo I, 
da Lei n.º 75/2013, de 12/09; , para efeitos de usufruto de benefícios fiscais previstos no artigo 
71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, a requerente com um imóvel situado na na área de Rea-
bilitação Urbana do Centro Histórico de Barcelos;
b) Submeter a presente proposta à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, nos termos 
do previsto na alínea e), do n.º 1, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
5. Autorizar o pagamento das verbas relativas ao Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências entre o Município de Barcelos e as Freguesias do Concelho de Barcelos, referentes 
ao quarto trimestre de 2021, correspondente a 25% do valor do Contrato e da adenda, ou seja, 
1.101.858,00 € [um milhão cento e um mil e oitocentos e cinquenta e oito euros], nos termos e 
condições previstos no Contrato e Adenda do Contrato.
6. Autorizar o pagamento do quarto trimestre (outubro/novembro/dezembro) de 2021 do va-
lor do Contrato, ou seja, 386.790,00 € [trezentos e oitenta e seis mil e setecentos e noventa eu-
ros], nos termos e condições previstos no Acordo de Transferência e correspondente Auto de 
Transferência
7. Confirmar a articulação do serviço público de transporte rodoviário de passageiros, ao abrigo 
do artigo 13.º do Anexo à Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, que aprova o Regime Jurídico do Serviço 
Público de Transporte de Passageiros;
1. Aprovar a informação do GTM, de 2 de dezembro de 2021, anexa à presente proposta, cujo 
teor aqui se dá por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. 
2. Aprovar a rede de serviço público de transporte (percursos e respetivas paragens) incluída 
no objeto dos Contratos de Serviço Público, promovidos pela CIM Cávado, em conformidade com 
anexo I e II da informação do GTM.
3. Aceitar a regra de articulação entre o serviço público de transporte de passageiros, contra-
tualizado pela CIM Cávado nos Contratos de Serviço Público e o serviço público de transporte 
deste Município, no sentido de que o serviço público de transporte de passageiros, contratua-
lizados pela CIM Cávado, envolve a tomada e largada de passageiros em todos os pontos de pa-
ragem dessa rede, sem qualquer limitação, incluindo nos pontos de paragem localizados no 
Município de Barcelos.
8. Designar como representante do Município de Barcelos na Resulima, Mário Constantino 
Araújo Leite da Silva Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Barcelos.
9. Submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea o), do nº 
1, do artigo 25.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proposta de reorganização dos 
serviços municipais - Nova Estrutura Orgânica.
10. Ratificar despacho do Presidente cessante da Câmara Municipal, Miguel Jorge da Costa 
Gomes.
11. Ratificar despachos do Presidente da Câmara Municipal, Mário Constantino Lopes.
12. Ratificar despachos do Presidente da Câmara Municipal, Mário Constantino Lopes.
Nota: Todas a deliberações foram aprovadas por unanimidade com exceção das nºs 1 e 9 que 
foram aprovadas por maioria, com abstenção dos vereadores do PS. A proposta nº 10 foi retirada 

da minuta.
Reunião de 20 de dezembro de 2021
1. Aprovação das atas das reuniões de 6 e 10 de dezembro de 2021.
2. Constituição da Equipa para a Igualdade na Vida Local
- António Jorge da Silva Ribeiro - Vereador;
- Anabela Paula da Silva Pimenta - Conselheira Interna para a Igualdade;
- Célia Adriana Magalhães Barbosa - Conselheira externa para a Igualdade,
- João Luís Lima da Silva - Diretor de Departamento;
- Paula Maria Vilas Boas Campinho - Chefe de Divisão;
- Cristiano Alberto Ferradeira Pereira de Faria - Diretor de Departamento;
- Idalina Maria Ferreira Jardim Brito - Chefe de Unidade;
- Maria Anita Carvalho dos Santos - Investigadora;
- Joana Filipa Macedo Miranda - Representante de ONG;
- André Agostinho Rodrigues Coutada - Representante GNR;
- Ricardo César Caramelo Almeida - Representante PSP;
- Joaquim Manuel Araújo Barbosa - Representante Hospital de Santa Maria Maior;
- Sandra da Conceição Gomes Antunes - Representante ACES.
3. Constituição da Comissão de Toponímia:
    - Dra. Elisa Braga;
    - Dra. Mariana Carvalho;
    - Dra. Maria Armandina Félix Vila-Chã Saleiro;
    - Dr. Victor Pinho;
    - Dr. Cláudio Brochado;
    - Dr. José Paulo Matias;
    - Dr. Nuno Evandro Oliveira.
4. Conceder apoio ao Arrendamento Habitacional a 16 requerentes.
5. Conceder apoio para Refeições escolares a mais 14 do Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico.
6. Aceitar candidatura de um requerente à Bolsa de Estudo 2021/2022.
7. Atribuir subsídio no valor de 7.483,09 € ao Centro de Solidariedade Social de S. Veríssimo para 
melhorar e implementar infraestruturas, designadamente a alteração do piso em gravilha/bri-
ta para latejo em granito, na área circundante do edifício onde está inserida a valência de ERPI.
8. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 38.634,44 € + IVA ao Centro de Soli-
dariedade Social de S. Veríssimo para a realização de obras, de forma a eliminar a humidade 
existente nas suas infraestruturas.
9. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 800,00 ao Teatro de Balugas – Asso-
ciação Cultural, para comparticipar as despesas com a gravação do espetáculo “A Furgoneta”, 
por necessidade de registarem o vídeo documental do trabalho para candidatura a projetos e 
festivais internacionais.
10. Ceder ao Boxer Club de Portugal 10 vasos com plantas e 6 contentores de lixo, no âmbito do 
campeonato nacional da raça canídea Boxer, que decorrerá nos dias 23 e 24 de abril de 2022.
11. Atribuir apoio para transporte de jovem entre a sua residência e a Fundação AMA, para 
todo o ano letivo 2021/2022.
12. Aprovar Minuta de Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de Barcelos, as Dire-
ções dos Agrupamentos de Escolas e as entidades gestoras das Atividades de Animação e Apoio 
à Família para o ano letivo de 2021/2022.
13. Aprovar acordos de Colaboração para transporte dos alunos no âmbito do Programa Tera-
pêutico de Hipoterapia no 1.º Ciclo do Ensino Básico.
14. Aprovar a rede de serviço público de transporte (percursos e respetivas paragens) incluída 
no objeto dos Contratos de Serviço Público, e aceitar a articulação entre o serviço público de 
transporte de passageiros contratualizado pelo Município e o serviço público de transporte 
intermunicipal da CIM Cávado.    
15. Aprovar a conta final da empreitada de “Reabilitação do Edifício Habitacional do Bairro 
Fundação Salazar”.
16. Fixar em 2,16 € o valor das refeições escolares, para efeitos de faturação e posterior reem-
bolso, dos alunos do ensino profissional
17. Ratificar os despachos Presidente da Câmara Municipal:
- ceder de 2 grades de proteção à Associação de Pais e Encarregados de Educação do Centro Es-
colar de Gilmonde;
- ceder 5 grades de proteção à Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos;
- ceder 60 galos de Barcelos aos Amigos da Montanha;
- atribuir um subsídio no valor de 1.000,00 € ao Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA);
- renovar adesão do Município ao projeto “Município Amigo do Desporto”;-
-  atribuir um apoio no valor de 15.000,00€ para o Projeto Bebé feliz e de 5.000,00 € para o Pro-
jeto Oficinas do Saber e Ser, da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Barcelos.
18. Ratificar os Despachos do Vice-Presidente:
- ceder 50 grades de proteção à Comissão de Festas em honra de São Pedro de Vila Frescainha 
São Pedro;
- ceder 8 grades de proteção à Junta de Freguesia de Várzea;
- ceder 503 galos para decorar árvore de natal no Pavilhão de Portugal na Expo Dubai.
- utilizar fogos de artifício e outros artefactos pirotécnicos à Comissão Fabriqueira Paroquial 
Santa Maria de Abade de Neiva.
- utilizar fogos de artifício e outros artefactos pirotécnicos à Comissão de Festas Santa Luzia;
- utilizar fogos de artifício e outros artefactos pirotécnicos à Fábrica da Igreja Paroquial de S. 
João de Vila Boa;
- ceder 50 galos à Junta de Freguesia de Balugães para oferta aos peregrinos do caminho de 
Santiago que pernoitam na Junta de Freguesia de Balugães;
- ceder 300 give-aways à organização do Congresso ASD;
- ceder o Pavilhão Municipal de Barcelos e isentar de custos à Associação Recreativa e Cultural 
de Arcozelo (ARCA);
- emprestar “instrumentos de avaliação psicológica” ao Centro Social, Cultural e Recreativo 
Abel Varzim, no âmbito do Projeto Galo@rtis;
- ceder um espaço no Centro Empresarial de Barcelos ao Instituto de Segurança Social, IP – Cen-
tro Distrital de Braga;
- ceder as Piscinas Municipais à Associação de Natação do Minho;
- ceder o auditório da Biblioteca Municipal de Barcelos e isenção de taxas;
-  ceder o espaço da antiga Padaria do João Luís ao Centro Zulmira Pereira Simões – IPSS Roriz;
- ceder o Pavilhão Municipal de Barcelos e isentar de custos a Associação de Patinagem do 
Minho;
- utilizar fogos de artifício e outros artefactos pirotécnicos ao Sr. António Manuel Carvalho 
Ribeiro;
- utilizar 3 galos para o Programa Aqui Portugal – RTP;
- atribuir um subsídio no valor de 600,00 € à Associação de Pais da EB1 da Freguesia da Lama.
19. Ratificar os despachos da Vereadora Doutora Mariana Carvalho- A frequência gratuita de 8 
alunos com autismo, do Agrupamento de Escolas de Vale de Tamel na piscina;
- ceder as instalações da EB1/JI de Perelhal à Associação Perelhal Solidário – IPPS;
- ceder as instalações da EB1/JI de Perelhal à Associação Juvenil de Perelhal;
- ceder as instalações do Centro Escolar Pré-escolar e 1.º Ciclo da Escola Básica e Secundária do 
Vale de Tamel à Associação de Pais dos Alunos da Escola Básica e Secundária do Vale de Tamel.
20. Ratificar o Despacho do Presidente cessante da Câmara Municipal, Miguel Jorge da Costa 
Gomes
21. Ratificar Despachos do Presidente da Câmara Municipal:
- transporte de cidadãs/utentes de Barcelos I para a consulta de aferição na LPCC
22. Aprovar a Ata em Minuta.
Nota: Todas as propostas foram aprovadas por unanimidade, com exceção da proposta número 
20 que foi rejeitada por unanimidade.
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VISITAS GUIADAS, CONVERSAS - PENSAR BARCELOS: URBANISMO; REVISÃO DO PDM; 
LEI DOS SOLOS; RIO CÁVADO; PRIORIDADES PARA BARCELOS

Executivo assinalou 100 dias de governação 
com ciclo de iniciativas sob o lema: Câmara Aberta 

16

Abrir os Paços do Concelho à 
comunidade, promover a par-
ticipação dos barcelenses, ou-
vir as vozes de associações e 
de especialistas, incentivar o 
interesse pela política e pela 
“coisa pública”, e promover a 
transparência, estes foram al-
guns dos objetivos das inicia-
tivas promovidas pelo Municí-
pio de Barcelos, para assinalar 
os primeiros cem dias de go-
vernação do Executivo cama-
rário eleito nas passadas elei-
ções de 26 de Setembro, e cuja 
tomada de posse aconteceu a 
18 de Outubro. 

Alunos do Secundário visita-
ram Paços do Concelho: “a po-
lítica não é uma seca”
O programa “Câmara Aberta” 
preparado para assinalar os pri-
meiros 100 dias de governação 
iniciou, dia 25, com a visita de 
cerca de 50 alunos, em represen-
tação de todas as escolas do en-
sino secundário do concelho, ao 
edifício dos Paços do Concelho. 

Sob o lema: “A política não é uma 
seca”, esta ação, supervisionada 
pela vereadora da Educação, Ma-
riana Carvalho, tinha subjacen-
te a ideia da abertura do Muni-
cípio aos cidadãos, no sentido da 
construção de uma sociedade 
mais educativa e participativa. 
A seleção de dois representantes 

de cada ano do ensino secun-
dário, num total de seis alunos 
e um professor de cada escola, 
foi feita pelos seus órgãos dire-
tivos. Na visita, os jovens toma-
ram contacto a ação da política 
municipal: Câmara e Assem-
bleia, sendo-lhes também expli-
cado a função e o trabalho efe-
tuado pelos serviços municipais. 
No final, houve tempo para uma 
conversa muito interessante en-
tre vereadores e alunos, tendo a 
sessão terminado com a tradicio-
nal fotografia de “família”. Esta 
ação faz parte do ciclo “A política 
não é uma seca”, a decorrer até 

junho, pretendendo-se alargar a 
iniciativa a todos os níveis de en-
sino e Agrupamentos de Escolas 
do concelho.

Há um rio que nos une e um de-
safio que nos mobiliza
“Pensar Barcelos a partir do Rio”. 
Este foi o ponto de partida para o 
encontro realizado dia 27 do mês 
passado, no auditório dos Paços 

do Concelho, e que resultou nu-
ma interessante interação entre 
representantes das associações 
que se dedicam a atividades no 
rio Cávado, autarcas das fregue-
sias com margens fluviais, re-
presentantes dos partidos políti-
cos, e os técnicos autores dos pro-
jetos que serão implementados 

ao longo do Cávado. No decorrer 
do encontro, foi exibido o vídeo 
relativo ao projeto multimuni-
cipal da futura Ecovia do Cáva-
do, a implementar na margem 
esquerda do rio, nos municípios 
de Esposende, Barcelos, Braga, 
Amares e Vila Verde, num total 
de 55 km. 
O projetista – arquiteto paisa-
gista Bruno Costa, também se 
debruçou sobre as característi-
cas do Passadiço do Cávado a de-
senvolver entre a atual frente ri-
beirinha de Barcelos e a zona da 
Quinta do Brigadeiro, obra que 
permitirá uma fruição especial 
da margem direita citadina do 
Rio Cávado. Este encontro ser-
viu também para o presidente 
da Câmara apresentar aos con-
vidados, o Arquiteto Vítor Moga-
douro, que vai liderar a elabora-
ção do Plano Estratégico para as 
margens do Rio. 

“O que é prioritário para 
Barcelos” 
À semelhança do que já tinha 
sucedido no âmbito da progra-
mação relativa à “Cidade Educa-
dora”, o Município chamou aos 
Paços do Concelho, no passado 
dia 28 de janeiro, representan-
tes das forças vivas de Barcelos, 
para que pudessem dar o seu 
contributo no sentido do desen-
volvimento sustentado do terri-
tório nas diversas áreas da vida 
social, económica, empresarial, 
cultural e desportiva. 
Foi um encontro muito profícuo, 
com uma animada troca de im-
pressões, durante o qual cada 
um dos intervenientes pode in-
dicar a principal prioridade que 

o Executivo deve ter na sua ação 
municipal. 

Apresentação da Proposta de 
Revisão do PDM e Lei  dos Solos
Numa sessão de trabalho coor-
denada pelo vereador do Urba-
nismo, Carlos Eduardo Reis, a 
Câmara Municipal promoveu, a 

25 de janeiro, uma sessão de es-
clarecimento relativa aos temas 
da “Alteração da Lei dos Solos” 
e da “Revisão do Plano Diretor 
Municipal de Barcelos”. 
O encontro realizou-se no au-
ditório do Auditório São Bento 
Menni e na mesa de trabalhos 
estavam também o Presidente, 
Mário Constantino, e Domin-
gos Pereira, Vice-Presidente do 
Município.
Para o efeito, o presidente da 
Assembleia Municipal, Fernan-
do Pereira, convidou os autar-
cas das freguesias do conce-
lho, bem como os membros da 
Assembleia. 
Neste encontro, a Diretora do 
Departamento de Planeamento 
e Gestão Urbanística, Adosinda 
Pereira, e duas técnicas da CC-
DRN - Irene Fontes e Gabriela Sil-
va, falaram sobre as regras que 
determinam a revisão do Plano 
Diretor Municipal, enquadran-
do o caso de Barcelos com a no-

va Lei de Bases Gerais da Política 
Pública de Solos, de Ordenamen-
to do Território e de Urbanismo.

“Pensar Barcelos: o ur-
banismo como fator de 
desenvolvimento”
Na certeza de que não exis-
te qualidade de vida nem 

sustentabilidade sem um bom 
urbanismo, a Câmara Munici-
pal promoveu o debate: o Urba-
nismo como fator de desenvolvi-
mento”. Numa sala com bastan-
tes participantes: arquitetos e 
engenheiros de todo o concelho, 
o vereador Carlos Reis explicou 
a estratégia que pretende imple-
mentar no seu pelouro, sobretu-
do focando a ação municipal na 
agilização e transparência pro-
cessual, de forma a responder da 
melhor forma aos munícipes.
Além disso, o autarca quis sobre-
tudo ouvir da parte dos interve-
nientes diretos presentes na sa-
la, opiniões e sugestões no sen-
tido de melhorar e uniformizar 
procedimentos e interpretações 
das normas. 
O encontro serviu também para 
que a Diretora do Departamen-
to do Urbanismo fizesse uma 
breve resenha da proposta de 
revisão do PDM – Plano Diretor 
Municipal.


