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EDITORIAL

A PALAVRA DO VICE-PRESIDENTE

Castelo de Faria passa para 
o domínio da Câmara
O Castelo de Faria passou a ser 
gerido pela Câmara de Barce-
los. A cerimónia de assinatu-
ra do auto de entrega do mo-
numento decorreu em Castelo 
Branco, e contou com a presen-
ça da ex-ministra da Moderni-
zação do Estado e da Adminis-
tração Pública, Alexandra Lei-
tão, e da ex-ministra da Cultu-
ra, Graça Fonseca. O Município 
de Barcelos foi representado 
pela vereadora da Cultura, Eli-
sa Braga.

As Ruínas do Castelo de Faria e a 
Estação Arqueológica Subjacen-
te, situadas na freguesia de Gil-
monde e Milhazes, foram clas-
sificadas como Monumento Na-
cional por Decreto-Lei nº 40684 
de 13-07-1956, e constituem uma 
das estações arqueológicas com 
maior projeção do Noroeste de 
Portugal, pela sua dimensão, 
significado histórico e diversi-
dade arqueológica.
A estação arqueológica com-
preende uma área de 38.513 m². 
O monumento é um conjunto 
notável de vestígios que datam 
desde a Pré-história até à Baixa 
Idade Média, passando pela Ida-
de do Ferro, pela Romanização, 
e pelo período Altimedieval, im-
plantados no outeiro noroeste do 
Monte da Franqueira. A ocupa-
ção sucessiva do outeiro ao lon-
go de milhares de anos foi moti-
vada por questões estratégicas, 
pelo excelente panorama visual 
que dali se desfruta sobre a ba-
cia inferior do Cávado e sobre o 
oceano Atlântico. O sítio foi alvo 
de intervenções arqueológicas, 
primeiro, promovidas de forma 
informal pelo Grupo Alcaides 
de Faria desde a década de 1930 
até 1950, tendo nessa altura sido 
identificadas e reconstruídas al-
gumas estruturas entendidas co-
mo medievais e pertencentes ao 
Castelo de Faria, tendo-se então 
reconstruído estruturas de épo-
cas diferentes; e numa segunda 

fase, as campanhas arqueoló-
gicas de 1978-1986, realizadas 
pela equipa de Arqueologia da 
Universidade do Porto, que in-
terveio no povoado da Idade do 
Ferro e no quadrante do período 
Romano.
No local, é possível observar os 
restos das muralhas e habitações 
do povoado da Idade do Ferro, de 
alguns edifícios do habitat Ro-
mano, mas o elemento mais mo-
numental é o alicerce da torre de 
menagem e a muralha do castelo 

medieval, associado a dois even-
tos significativos da história na-
cional: foi neste castelo que D. 
Afonso Henriques assinou, em 
1128, um conjunto de documen-
tos, afirmando-se como gover-
nante do Condado Portucalense, 
num processo que culminou na 
Batalha de São Mamede; e onde 
foi assassinado Nuno Gonçalves, 
o famoso Alcaide de Faria, pelo 
invasor castelhano, durante a 
Segunda Guerra Fernandina.

A lenda
Reza a lenda que, em 1373, rei-
nando D. Fernando, o exército 
castelhano invadiu Portugal pe-
lo Minho. As tropas portugue-
sas tentaram travar o avanço do 
inimigo, dando-lhe combate nos 
campos a norte de Barcelos. Du-
rante a batalha, os castelhanos 
aprisionaram o alcaide do Caste-
lo de Faria, Nuno Gonçalves e le-
varam-no ao castelo, para forçar 
a rendição dos portugueses. Nas 
portas do castelo, o alcaide gri-
tou ao filho que não entregasse 
o castelo. Os castelhanos mata-
ram Nuno Gonçalves diante do 
filho que mesmo assim, não en-
tregou o Castelo de Faria. Este 
ato heroico transformou-se nu-
ma página lendária da história 
de Portugal, imortalizando a 
valentia de Nuno Gonçalves e o 
espírito de valentia e coragem 
do povo português na defesa do 
reino.

Já muito perto de atin-
girmos as comemorações 
de meio século do 25 de 
Abril, não podia deixar 
de escrever umas breves 
palavras sobre este acon-
tecimento marcante na 
nossa história recente. 
Desde logo, porque foi o 
25 de Abril de 1974 que 
trouxe ao poder local a 
sua total autonomia ad-
ministrativa e financei-
ra, nos termos da Consti-
tuição da República e da 
lei.
E porque estamos num 
espaço de informação da 
responsabilidade muni-
cipal, nada mais impor-
tante do que falarmos da 
inegável virtude do 25 de 
Abril; em primeiro lugar, 
pela institucionalização 
de um Estado de Direito 
Democrático que assegu-
ra a todos os cidadãos, 
direitos, liberdades e ga-
rantias que todos deve-
mos manter e preservar.
Na vertente do poder lo-
cal - municípios e fregue-
sias - mesmo com as res-
petivas autonomias ad-
ministrativas e financei-
ras, importa termos uma 
atitude crítica e reflexi-
va sobre o funcionamen-
to dos seus órgãos autár-
quicos: o órgão executivo 
e o órgão deliberativo.
Passado quase meio sécu-
lo sobre o funcionamen-
to dos órgãos dos muni-
cípios, muito há a fazer, 
particularmente, no to-
cante às suas competên-
cias, muitas vezes sus-
cetíveis de não cumpri-
rem a sua função eletiva 
e de representação. Di-
to por outras palavras: 
órgãos distintos podem 
ter membros de outros 
órgãos com funções in-
compatíveis. Ou seja, a 
função da separação dos 
poderes não é muitas das 
vezes exercida, o que po-
de contrariar o exercício 
de um escrutínio demo-
crático e transparente.
Os órgãos deliberativos 
(assembleias municipais) 

integram eleitos direta-
mente em listas próprias; 
e por inerência também 
os presidentes de junta 
fazem parte deles. Ora, 
se um presidente de jun-
ta foi eleito para um ór-
gão executivo, passará 
a integrar por inerência 
um órgão deliberativo 
participando em todas as 
votações, mesmo aquelas 
que diretamente lhes di-
zem respeito. Não obs-
tante, esta acumulação 
de funções representa-
da em dois órgãos distin-
tos, embora reconhecida 
constitucionalmente, po-
de gerar conflitos de in-
teresses, com particular 
destaque nas discussões 
e votações dos orçamen-
tos. Desse modo, a inde-
pendência entre os dois 
órgãos é posta em cau-
sa. É como se primeiro-
-ministro de um governo 
fizesse parte da Assem-
bleia da República. A par-
ticipação dos presidentes 
de junta nas Assembleias 
Municipais poderia liber-
tar a sua participação nas 
votações sobre matérias 
que mais os subjugariam 
numa relação de depen-
dência do órgão executi-
vo. Para tal, poderiam ter 
presença no órgão, mas 
com uma função enquan-
to órgão consultivo.
Também nos executivos 
municipais, não faz qual-
quer sentido haver um 
presidente e vereadores 
que foram eleitos para 
gerir e governar, e outros 
vereadores que foram 
eleitos para obstruir a 
governação. O mesmo se-
rá dizer que num gover-
no do país teria ministros 
do partido vencedor para 
governar, e ministros da 
oposição para litigar ou 
obstruir a governação.
A lei eleitoral neste do-
mínio deveria mudar. Se-
rá necessária uma refor-
ma profunda no tocan-
te ao funcionamento dos 
órgãos dos municípios e 
das freguesias. Os órgãos 

executivos devem gover-
nar em função dos resul-
tados eleitorais e pres-
tarem contas perante o 
órgão deliberativo. Este 
órgão deve ser indepen-
dente, e a sua função ser 
efetivamente fiscaliza-
dora, condição essencial 
para o exercício de uma 
democracia plena. Que 
adianta apresentar uma 
moção de censura ao exe-
cutivo, ou não aprovar 
orçamentos até ao fim 
do mandato? Nada! Ima-
ginemos um qualquer 
executivo que cometa as 
maiores atrocidades po-
líticas; que importa isso 
se o órgão fiscalizador 
está completamente des-
provido de quaisquer po-
deres e competências pa-
ra exercer a sua função. 
Mesmo que sejam cometi-
das as maiores atrocida-
des políticas ou de qual-
quer outra natureza, os 
órgãos executivos têm 
sempre garantidos os 
mandatos até ao fim dos 
quatro anos!
Só uma vontade políti-
ca e com visão reformis-
ta pode levar por diante 
uma reforma ajustada 
aos nossos dias; às no-
vas exigências; à parti-
cipação cívica; ao escru-
tínio permanente; à de-
mocracia participativa; 
à transparência.
A reforma da Lei elei-
toral para os órgãos au-
tárquicos e para a As-
sembleia da República é 
recorrentemente discu-
tida em períodos eleito-
rais, mas sempre com o 
destino habitual. Meti-
da na gaveta por perío-
dos iguais à duração dos 
mandatos. É, pois, nes-
te relembrar Abril, que 
urge trazer para o deba-
te político uma reforma 
eleitoral que muito con-
tribuirá para a credibi-
lização da política e da 
participação cívica tão 
arredada desta nobre 
causa que, ainda hoje, 
muitos acreditam.

25 de Abril e as reformas eleitorais
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REUNIÃO JUNTOU AUTARCAS INTERESSADOS EM PROJETOS COMUNS 

Presidentes de Câmara de Barcelos e 
Esposende exigem novo hospital

A construção de um novo hos-
pital foi o tema central da reu-
nião que juntou à mesma me-
sa os Executivos da Câmara de 
Barcelos e de Esposende. Má-
rio Constantino Lopes e Benja-
mim Pereira encontraram-se 
nos Paços do Concelho de Bar-
celos, tendo em cima da mesa 
projetos comuns, cuja concre-
tização consideram muito im-
portantes para os dois muni-
cípios. No topo da lista, está 
a velha reivindicação de um 
novo hospital, equipamento 
a servir as populações destes 
dois concelhos do Baixo Cáva-
do. Além deste assunto, ambos 
os autarcas analisaram a pos-
sibilidade de definição de no-
vas zonas industriais e a dina-
mização/fruição das margens 
do rio Cávado. Existe mesmo 
a intenção da assinatura de 
um protocolo que estabele-
ça modos de atuação e metas 
conjuntas.
No intervalo da reunião, falan-
do à Comunicação Social, os edis 
explicaram que tendo “Bar-
celos e Esposende territórios 
contíguos, problemas comuns, 

potencialidades e oportunida-
des comuns, é importante en-
contrar um caminho que possa 
reforçar os projetos e as ideias 
dos dois concelhos”.
O autarca barcelense assegurou 
que “finalmente estão a criar-
-se as condições para que o no-
vo hospital seja uma realidade”, 
mas lamentou que entre 2010 e 
2018 nada tenha sido feito, con-
forme lhe foi comunicado no 
passado mês de novembro, nu-
ma reunião que teve com res-
ponsáveis da ARS Norte. “Nem 
por parte dos diferentes gover-
nos, nem do Município, não hou-
ve qualquer iniciativa no senti-
do de levar para a frente este 
projeto que é uma necessidade 
absoluta para este território”, 
assegurou Mário Constantino.
Além do hospital, essencial para 
a prestação de cuidados de saú-
de de qualidade às populações 
dos dois concelhos, as áreas in-
dustriais também são impor-
tantes no âmbito do desenvolvi-
mento económico. Neste capítu-
lo, ambos os presidentes concor-
dam que se pode vir a criar um 
grande parque industrial com 

capacidade internacional ca-
paz de atrair investimento para 
Barcelos e Esposende.
O Rio Cávado é outro tema co-
mum aos dois concelhos, pelo 
que existe intenção de juntar 
esforços para potenciar o apro-
veitamento do rio, tanto na com-
ponente ambiental como nas 
imensas possibilidades despor-
tivas e de recreio e lazer.

Programa e projeto do 
novo hospital estão a ser 
reformulados
Além das questões políticas, 
existem também questões 

técnicas a resolver para que a 
construção do novo hospital 
possa avançar. O programa fun-
cional do futuro equipamento (a 
última versão data de 2008) es-
tá a ser reformulado. Do mesmo 
modo, será também necessário 
reformular o projeto de arqui-
tetura. Atrasos à parte, o pre-
sidente da Câmara de Barcelos 
assegura que da parte do Muni-
cípio estão a ser desenvolvidos 
“todos os esforços para que o 
Plano de Pormenor da zona on-
de estão localizados os terrenos 
para o novo hospital esteja per-
feitamente adaptado com os pa-
receres favoráveis, quer da ARS 
Norte, quer das Infraestruturas 
de Portugal, para que depois a 
CCDRN dê o seu aval e as obras 
possam efetivamente avançar. 
Tudo faremos para chegar à 
realização da obra, mas prevejo 
que com estes atrasos isto pos-
sa demorar mais tempo do que 
nós queríamos. A nossa necessi-
dade e desejo é que a obra fosse 
iniciada já amanhã, no entanto, 
o projeto não está concluído, a 
obra ainda não está inserida no 
Orçamento de Estado”.

Mário Constantino deixou 
um aviso: “Da nossa par-
te, tudo faremos para que 
este tema esteja em cima da 
mesa. Muito em breve ire-
mos reunir com membros do 
Hospital de Barcelos, quer 
equipa médica, quer enfer-
meiros e técnicos, bem como 
com a Associação de uten-
tes, para engrossar o núme-
ro de vozes a pedir um novo 
hospital para Barcelos.”

BOLSAS DE ESTUDO 
70 mil euros para 
96 alunos
 

Bandeira Nacional nos 
velórios dos Antigos 
Combatentes

A Câmara Municipal de Barce-
los vai investir cerca de 70 mil 
euros, mais concretamente 68 
mil e 382 euros, na atribuição 
de bolsas de estudo destinadas 
a apoiar perto de uma centena 
de alunos, que estão a frequen-
tar o ensino superior, no de-
correr do ano letivo 2021-2022.
Com a atribuição destes apoios 
sociais, a Câmara Municipal de 
Barcelos quer dar um sinal cla-
ro de que a condição económica 
não pode ser fator de exclusão 
ou obstáculo no percurso acadé-
mico dos estudantes barcelen-
ses. Segundo o presidente Mário 
Constantino, “a atribuição de 
bolsas de estudo aos alunos de 
escassos recursos económicos é 
fundamental para criar coesão 
social e potenciar a igualdade 
de oportunidades”.
Recorde-se que um dos critérios 
para beneficiar de bolsa munici-
pal é que os estudantes tenham 
também obtido bolsas nos es-
tabelecimentos de ensino que 
frequentam.
No decorrer do mês de feverei-
ro, foram liquidadas as mensa-
lidades vencidas, seguindo-se o 
pagamento mensal, até ao final 
do ano letivo.

O Município de Barcelos pas-
sou a disponibilizar a Bandei-
ra Nacional para ser utilizada 
nos velórios de Antigos Comba-
tentes, em qualquer freguesia 
do concelho. Esta iniciativa de-
corre de um protocolo de cola-
boração celebrado entre o Mi-
nistério da Defesa Nacional e a 
Associação Nacional dos Muni-
cípios Portugueses, e visa asse-
gurar o direito consagrado no 
artigo 19.º, da Lei n.º 46/2020, 
de 20 de agosto, pela qual “os 
antigos combatentes, aquan-
do do seu falecimento, gozam 
do direito a ser velados com a 
bandeira nacional, mediante 
pedido expresso pelo próprio 
ou a pedido da viúva ou viúvo, 
de ascendentes ou descenden-
tes diretos.”
Os interessados devem solicitar 
a Bandeira Nacional no Balcão 
Único do Município, durante o 
horário normal de expediente. 
Aos sábados, domingos e feria-
dos, o pedido deve ser feito jun-
to do Segurança do edifício dos 
Paços do Concelho.
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Barcelos mobilizou-se em for-
ça para ocorrer à onda de refu-
giados provenientes da Ucrâ-
nia, na sequência da guerra 
que assola aquele país. O Mu-
nicípio empenhou-se, desde 
a primeira hora, nesta causa 
humanitária, e criou um Pla-
no de Apoio assente em três ei-
xos fundamentais: receção de 
emergência; acolhimento; aju-
da à integração das pessoas 
que tinham (e possam vir a ter) 
o nosso concelho como primei-
ro destino. 
Ao dia do fecho da edição deste 
jornal (fim do mês de março), o 
Município de Barcelos já tinha 
acolhido 180 pessoas, nas ins-
talações do Seminário da Sil-
va, expressamente arrendado 
para esse efeito. A maioria dos 

refugiados só ali permanece até 
ter a sua situação burocrática e 
legal resolvida, indo depois pa-
ra casas de familiares e amigos, 
tanto do concelho como do resto 
do país.  
O primeiro grupo organizado a 
chegar era composto por 67 pes-
soas, todas mulheres e crianças. 
O grupo viajou desde a Polónia 
até Barcelos, num autocarro pa-
trocinado pela empresa Valérius 
e, à chegada, tinha à sua espera 
todas as condições para se sentir 
em segurança e tranquilidade. 
O segundo era de 23 pessoas, tam-
bém elas acolhidas pelo Municí-
pio no Seminário da Silva. Viaja-
ram desde a Polónia, em três car-
rinhas, numa iniciativa supervi-
sionada pela jovem barcelense 
Joana Ramos. À semelhança do 

BARCELOS SOLIDÁRIO COM VÍTIMAS DA GUERRA NA UCRÂNIA  

Município arrendou instalações de Seminário 
para acolhimento de refugiados ucranianos

4

que já tinha acontecido, este gru-
po também foi acolhido no Semi-
nário da Silva, onde o Município 
estabeleceu uma base operacio-
nal que permite que quem chega 
seja recebido da melhor forma. 
O terceiro grupo, vindo em dois 
autocarros patrocinados pelas 
empresas Valérius e Sonix, era 
composto por 81 pessoas. En-
tretanto, em dois carros par-
ticulares, chegaram mais seis 
refugiados. 
Ao serem recebidas nas insta-
lações do Seminário, as pessoas 
foram distribuídas pelos respe-
tivos quartos, testadas contra a 
Covid-19, e receberam cuidados 
médicos e alimentação. Depois 
da primeira pernoita, providen-
ciaram-se as diligências neces-
sárias junto do SEF – Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras, Segu-
rança Social e Serviços de Saúde 
para que ficassem legais no nos-
so país. 

Barcelos solidário 
A sociedade barcelense tem-se 
desdobrado em ajudas. O Mu-
nicípio agradece o empenho 
de todos: instituições, associa-
ções, empresas e particulares, 
mas alerta para o facto de que 
as pessoas que chegam têm de 
ser acolhidas com um mínimo 
de condições. Com efeito, as pes-
soas que chegam provêm de um 
cenário de guerra, estão em si-
tuação de grande fragilidade 
psicológica, e devem ser acolhi-
das com garantia de sustentabi-
lidade de alojamento. O objetivo 
é que, após os procedimentos 
burocráticos e eventuais cuida-
dos de saúde, sejam integradas 
na vida social da melhor forma 
possível.

São mais pessoas abrangidas e 
é mais dinheiro para este pro-
jeto social. A Câmara Munici-
pal triplicou o valor das ver-
bas destinadas ao apoio à com-
pra de medicamentos para 
pessoas economicamente ca-
renciadas. De cinco mil euros, 
passa para 15 mil euros/ ano, e 
de 50 passa para 150 o número 
de pessoas passíveis de benefi-
ciar deste apoio social. 

Município triplica apoios  na compra de medicamentos para pessoas carenciadas
Este projeto continuará a ser 
posto em prática, através da 
renovação de um protocolo 
estabelecido entre o Municí-
pio e a Associação Dignitude, 
uma IPSSS sem fins lucrativos 
que é responsável pela ges-
tão do programa abem: Re-
de Solidária do Medicamento. 
A Câmara de Barcelos realça 
a “importância do apoio à di-
namização e intervenção da 

sociedade civil, enquanto es-
tratégia de desenvolvimento 
local”, e entende esta política 
de criação de sinergias na área 
da Ação Social como “fator de-
terminante no combate a situa-
ções de carência e de melhoria 
da qualidade de vida” dos seus 
munícipes, especialmente os 
mais desfavorecidos.
Esta medida de cariz social per-
mite pagar a medicação até 100 

euros por pessoa, após as mes-
mas se terem candidatado e se-
rem selecionadas pelos Servi-
ços da Ação Social, conforme 
as suas condições económicas. 
Entretanto, o acordo também 
foi atualizado no que respeita 
às condições de elegibilidade, 
passando a contar, para o cál-
culo de rendimento per capita, 
o número de pessoas que com-
põe o agregado familiar, bem 

como as despesas fixas da fa-
mília com valores máximos de 
referência, até 35%, alargando 
assim o número de potenciais 
beneficiários. As pessoas que 
julguem ter condições para be-
neficiar deste apoio devem diri-
gir-se aos Serviços de Ação So-
cial do Município, sito na Rua 
Dr. José António Pereira Peixo-
to Machado, nº 165, 4750-323, 
Barcelos.
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Já estão a decorrer os traba-
lhos da empreitada de “Recu-
peração e remodelação da Ca-
sa Conde Vilas Boas”, obra or-
çada em cerca de 2,8 milhões 
de euros. A empresa respon-
sável pela execução dos traba-
lhos é a “Costeira – Engenha-
ria e Construção, S.A., e tem 18 
meses para concluir a emprei-
tada. Na assinatura do auto de 
consignação, o presidente da 
Câmara, Mário Constantino, 
sublinhou que “esta empreita-
da marca o início de um con-
junto de obras com grande im-
portância para a cidade e para 
o concelho, a ser concretizadas 
durante o mandato”. 
No caso concreto da Casa Conde 
Vilas Boas, o presidente referiu o 
simbolismo desta “recuperação 
no contexto da preservação do 
Centro Histórico e da dinamiza-
ção cultural da Cidade”. 
Os trabalhos visam reabilitar in-
tegralmente este edifício, permi-
tindo criar um equipamento vo-
cacionado para a memória e para 

a realização de eventos que pos-
sam atrair dinâmicas de outras 
instituições. Simultaneamente, 
recupera-se também a qualida-
de paisagística do ambiente ur-
bano da margem direita do rio 
Cávado e da Ponte Medieval.
Na intervenção a desenvolver na 
Casa Conde Vilas Boas, está pre-
vista a preservação do enqua-
dramento original, com a con-
servação de alguns elementos 
arquitetónicos, nomeadamente 
de fachadas, e a recuperação e 
reprodução fiel de alguns ele-
mentos decorativos. 

Preservar o original e do-
tar o edifício de valências 
expositivas
No projeto houve a intenção de 
preservar o enquadramento ori-
ginal do conjunto, conservan-
do os elementos arquitetónicos 
com alto valor patrimonial. A 
recuperação quer preservar al-
guns elementos decorativos, pa-
ra que a originalidade do imó-
vel seja mantida. As tarefas de 

preservação e conservação te-
rão em conta a recuperação de 
fachadas, de partes do edificado 
e de alguns elementos artísticos 
que constituem o espólio. Consi-
dera-se que o objetivo primor-
dial seja a compatibilização da 
recuperação patrimonial com a 
execução do projeto proposto, 
por meio de uma intervenção 
completa e rigorosa.
A Casa Conde Vilas Boas, que re-
monta à época setecentista, tem 
adjacente uma área de jardim 
voltada para o Cávado. Está si-
tuada muito próximo do núcleo 
mais representativo do Centro 
Histórico e fica paredes meias 
com um significativo conjunto 
de equipamentos, entre eles o 
Paço dos Condes Duques, a Igre-
ja Matriz, os Paços do Concelho, 
o Theatro Gil Vicente, o Museu de 
Olaria e a Biblioteca Municipal. 
Está previsto que, depois de re-
cuperado, o edifício acolha espa-
ços expositivos, sala multiusos, 
loja, cafetaria, e um anfiteatro 
ao ar livre.

EMPREITADA TEM UM CUSTO DE 2,8 MILHÕES 

Obra de Recuperação da Casa 
Conde Vilas Boas já arrancou No âmbito das celebrações do 

«Ano Europeu da Juventude 
2022», e para dar continuidade 
à implementação de políticas 
de juventude, verdadeiramen-
te participadas, codesenhadas 
e coconstruídas com os seus jo-
vens e associações juvenis, o Mu-
nicípio de Barcelos assinou um 
protocolo de colaboração com a 
Federação das Associações Juve-
nis do Distrito de Braga.
No documento, que estabelece 
as bases da parceria entre am-
bas as partes, destacam-se, en-
tre outros, os seguintes pontos: 
colaborar nas ações a desenvol-
ver no âmbito do projeto «FAJ22 

Protocolo com a Federação 
das Associações Juvenis

Braga», nomeadamente a imple-
mentação de um plano de forma-
ção executiva descentralizado 
no território do distrito de Bra-
ga; estabelecer uma parceria e 
estratégia de cooperação coesa 
entre os intervenientes diretos 
e indiretos do distrito de Bra-
ga; capacitar os agentes de for-
mação dos jovens e juventude 
de cada município do distrito de 
Braga de ferramentas e metodo-
logias prioritárias no panorama 
nacional e europeu; potenciali-
zar os jovens e juventude de co-
nhecimento útil para o desenvol-
vimento pessoal, interpessoal e 
profissional.
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Dá asas à tua criatividade… A Ca-
sa da Juventude de Barcelos está 
a lançar uma campanha inova-
dora junto dos jovens barcelen-
ses. Focada em marcar presen-
ça cada vez mais ativa na vida 
dos jovens, a Casa da Juventude 
quer construir a sua “casa” nas 
redes sociais e mostrar-se próxi-
ma da linguagem digital atual. 
Para isso, procura um novo no-
me: algo que a defina de um mo-
do mais inovador, moderno e ju-
venil! Responde ao desafio nas 

Casa da Juventude desafia 
imaginação dos jovens

contas provisórias criadas nas 
redes sociais e nas visitas às es-
colas do nosso Município. Atre-
ve-te a enviar as tuas propostas! 
#YouthPower.

Escolas visitadas: 
Escola EB2/3 Gonçalo Nunes

Escola Secundária Alcaides de Faria

Colégio La Salle

Escola Rosa Ramalho

Escola Secundária de Barcelinhos

Escola Básica e Secundária Vila Cova

Escola EB 2/3Abel Varzim

BALCÃO ÚNICOBALCÃO ÚNICO
Segunda-feira | das 9h00 às 17h00 
Terça-feira | das 9h00 às 19h00
Quarta-feira | das 9h00 às 17h00
Quinta-feira | das 9h00 às 17h00
Sexta-feira | das 9h00 às 19h00 
SEM INTERRUPÇÃO PARA ALMOÇO
A Câmara Municipal, de forma experimental, decidiu prolongar o horário de 
funcionamento dos serviços do Balcão Único, dois dias por semana, às terças e 
sextas feiras, até às 19 horas, durante o mês de abril.
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O Serviço Municipal de Prote-
ção Civil e Defesa da Flores-
ta de Barcelos está dotado de 
novos equipamentos para o 
combate à vespa velutina, vul-
go vespa asiática. Trata-se de 
dois conjuntos de canas/varas, 
denominado “SISTRAQ”, que 
permitirão operar com duas 
equipas em simultâneo; e um 
apontador FIRST STICK para 
atingir ninhos em árvores de 
maior altura.
A primeira demonstração do no-
vo equipamento foi feita na fre-
guesia em Abade de Neiva, onde 
foram utilizados os dois méto-
dos, um em terreno montanho-
so e outro em zona urbana. Esta 
ação foi acompanhada pelo Ve-
reador da Proteção Civil, Antó-
nio Ribeiro, e pelo presidente da 
Junta de Abade de Neiva, David 
Torres.
Os equipamentos foram adqui-
ridos pelo Município para dar 
uma resposta mais célere no 
combate e inativação dos ni-
nhos, pois altera o método até 
agora utilizado, que era feito 
por incineração. Agora, esse 
trabalho é feito pela inocula-
ção dos ninhos/vespeiros, atra-
vés da aplicação de um quími-
co não repelente. O inseto ape-
sar de continuar a desenvolver 
a sua atividade vai sendo con-
taminado e o ninho/vespeiro 
fica inativo ao fim de 4/5 dias. 

Uma importante vantagem do 
novo método é que este trabalho 
pode ser feito durante o dia e é 
bastante mais rápido. Os ninhos 
onde as vespas velutinas se alo-
jam permanecem intactos, mas 
aqueles insetos morrem ao fim 
de menos de uma semana.

Equipamentos
Sistema de Varas ou Canas de-
nominado “SISTRAQ”, consti-
tuído por um conjunto de va-
ras/canas em carbono. De acor-
do com a altura da árvore que 
suporta o ninho, pode atingir 
até 22 metros de altura. A pri-
meira vara tem agrupado um 
tubo capilar que irá perfurar o 
ninho/vespeiro através do qual 
é injetado o químico que fará a 
inoculação do mesmo. Para tal, 
o dispositivo dispõe de um re-
servatório, instalação elétrica, 
um motor e uma bomba que fa-
rão a projeção do químico para 
dentro do ninho/vespeiro.
Apontador FIRST STICK, com a 
mesma denominação, para uti-
lização em ninhos/vespeiros su-
portados por árvores de gran-
de altura onde a utilização das 
varas/canas não seja possível. 
Utiliza esferas com o mesmo 
produto do processo anterior 
e é composto por garrafa de ar 
comprimido, baquete de limpe-
za, mira telescópica e mala de 
transporte.

 

Proteção Civil tem novos 
equipamentos de combate 
à vespa asiática

Após ter entrado em pleno fun-
cionamento, na sua função que 
é a de receber e tratar integral-
mente os resíduos sólidos ur-
banos de seis municípios: Ar-
cos de Valdevez, Barcelos, Es-
posende, Ponte da Barca, Ponte 
de Lima e Viana do Castelo, a 
Câmara de Barcelos propor-
cionou uma visita guiada aos 
membros da Assembleia Mu-
nicipal para que se pudessem 
inteirar do trabalho que aque-
la unidade faz diariamen-
te, ao tratar o lixo domésti-
co produzido por mais de 308 
mil habitantes dos seis conce-
lhos que integram este sistema 
multimunicipal.

A visita iniciou com a apresen-
tação de um vídeo explicativo 
da empresa, cujo capital é deti-
do em 51% por privados e 49% 
pertence aos seis municípios. O 
administrador da empresa, Mi-
guel Lisboa, teve oportunidade 
de sublinhar que a Resulima só 
presta serviço público, um servi-
ço que lhe foi concessionado pelo 
Estado e que é esse mesmo Esta-
do que lhe estabelece as metas e 

os indicadores de qualidade que 
têm de alcançar. Entre esses in-
dicadores, estão a instalação e 
gestão dos Ecopontos, o cumpri-
mento das metas ambientais na 
recolha seletiva de papel, plás-
tico e vidro, e as metas de tra-
tamento dos lixos domésticos 
indiferenciados.

Unidade de Tratamento de Re-
síduos de Paradela é das mais 
modernas do país
Após a visita ao aterro sanitário 
de Vila Fria, que já está em fase 
de selagem, a comitiva rumou a 
Paradela, para ver como está a 
funcionar a nova unidade, “uma 
autêntica fábrica” de tratamen-

to de todos os resíduos sólidos 
urbanos produzidos na área de 
abrangência da Resulima, que 
tem cerca de 1.800 km2.
A unidade de Paradela começou 
a ser construída em 2017, custou 
cerca de 28 milhões de euros, e 
ocupa uma área de 14 hectares. 
Segundo o administrador execu-
tivo, Hugo Silva, a Resulima pre-
tende ser “uma empresa de re-
ferência no setor dos resíduos, 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Câmara e Assembleia visitaram 
Unidade da RESULIMA em Paradela

valorizando a qualidade do ser-
viço que presta, assegurando 
que os resíduos produzidos são 
utilizados como recursos ou en-
caminhados para o destino mais 
adequado, através de processos 
eficazes e inovadores, contri-
buindo desta forma para a es-
tratégia regional e nacional do 
setor e, consequentemente, ga-
rantindo a satisfação dos cola-
boradores, clientes, acionistas e 
munícipes”.
Basicamente, o sistema funcio-
na assente em três setores; um 
que recebe, trata, compacta e 
embala os resíduos que advêm 
dos ecopontos - resíduos esses 
cuja recolha é da responsabili-
dade da Resulima (14 circuitos); 
o segundo setor é o de recolha 
do lixo indiferenciado (feito pe-
los Municípios), e que depois de 
chegar à Unidade é colocado em 
tapetes rolantes e todo visto e re-
visto tanto mecanicamente como 
à mão, para que lhe sejam reti-
rados os produtos que lá não de-
viam estar: cartão, papel, plás-
ticos, garrafas, e muitos outros. 
Finalmente, minuciosamente 
separados, por cerca de 20 a 22 
trabalhadores em cada turno, o 
que for reciclável é compactado e 
vendido; o que for biodegradável 
vai para o aterro sanitário.
A administração da Resulima 
explicou ainda o sistema de ta-
rifas que cobra aos municípios 
e que estes depois fazem refle-
tir nos seus habitantes, subli-
nhando que essas tarifas são 
impostas pelo regulador ERSAR, 
combinando a sustentabilida-
de da empresa e os recursos dos 
municípios.

www.museuolaria.pt
Telefone | 253824741
E-mail | museuolaria@cm-barcelos.pt
Morada | Rua Cónego Joaquim Gaiolas  | 4750-306 Barcelos
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Mário Constantino e Ricardo 
Rio, presidentes da Câmara de 
Barcelos e de Braga, respetiva-
mente, exigem que o próximo 
Governo assuma “uma postu-
ra mais condizente com a pro-
moção da coesão territorial e 
o desenvolvimento pleno do 
potencial do país, evocando a 
capacidade exportadora e a di-
versidade económica dos seus 
concelhos”.
Esta posição foi tomada pública, 
após uma reunião de trabalho 
entre os dois autarcas, realiza-
da a meados de fevereiro. O en-
contro teve em vista o aprofun-
damento das relações de colabo-
ração entre as duas autarquias, 
com enfoque na concertação 
de estratégias comuns peran-
te matérias de interesse local e 
regional. 

Em comunicado, os dois autar-
cas sublinham que “ninguém 
compreende que atento o peso 
que estes territórios, tal como os 
da envolvente, têm para o cres-
cimento económico do País, não 
tenham beneficiado de investi-
mentos relevantes por parte do 
Estado Central nos últimos anos, 
e tenham sido esquecidos no de-
senho do Plano de Recuperação 
e Resiliência”. Defendem, por is-
so, um reforço do investimento 
no Minho nas áreas da mobilida-
de, saúde, património natural e 
atratividade empresarial. 
Na mesma nota emitida no final 
do encontro, Mário Constantino 
e Ricardo Rio afirmam que vão 
aproveitar as plataformas inter-
municipais que ambos os mu-
nicípios integram para concre-
tizarem os projetos da Ecovia 

do Cávado e o Serviço Intermu-
nicipal de Transportes (CIM Cá-
vado). Fica ainda a promessa de 
que haverá mais encontros de 

trabalho temáticos, entre os res-
ponsáveis dos diferentes pelou-
ros, tendo em vista o desenvol-
vimento de projetos comuns aos 
dois concelhos.

CONSTANTINO E RIO EXIGEM REFORÇO DE INVESTIMENTO

Autarcas de Barcelos e Braga unidos 
na defesa dos seus municípios

Beneficiar 43 km da rede viária 
florestal, executar, através das 
equipas de sapadores florestais, 
mosaicos e faixas de gestão de 
combustível no total de 78 hec-
tares, e apostar em campanhas 
de sensibilização destinadas às 
limpezas de terreno junto às ha-
bitações são as medidas funda-
mentais dos pilares da política 
de gestão de fogos rurais para o 
ano de 2022.
Estas ações foram dadas a conhe-
cer na primeira reunião da nova 
Comissão Municipal de Gestão 
Integrada de Fogos Rurais, ses-
são que contou com a presença 
do presidente da Câmara, Mário 
Constantino, e do vereador da 
Proteção Civil, António Ribeiro. 
No encontro de trabalho, onde 
foi aprovado o novo regimento, 
também foi abordado o estudo 
preliminar sobre a intenção de 
implementação da rede primá-
ria de defesa da floresta no Mon-
te S. Gonçalo.
Recorde-se que, no início do ano, 
o vereador da Proteção Civil fez 
uma visita de trabalho junto das 
equipas de sapadores florestais 
que efetuam ações de silvicultu-
ra preventiva no concelho, espe-
cialmente junto da rede viária. 
Essas equipas também realizam 
manutenção de caminhos flores-
tais e durante o período crítico 
fazem vigilância de incêndios 
florestais, podendo participar 

em ações de primeira interven-
ção, apoio ao combate e rescaldo 
dos fogos.

Área ardida em 2021 foi 94% 
inferior à média da última 
década
Em 2021, a área ardida de ter-
ritório florestal de Barcelos so-
freu uma redução de 94% em 
relação à média dos últimos 
dez anos. No ano transato, ar-
deram 28,7 hectares, enquanto 
a média da última década as-
cende a mais de 509 hectares. A 
redução de área ardida no ano 
passado tem correspondência 
com o número de ocorrências, 
que também sofreram uma re-
dução de cerca de 75%. Quan-
to às causas dos incêndios: on-
ze tiveram origem negligente, 
três foram intencionais, vinte 
e sete tiveram causas desco-
nhecidas, e registaram-se cin-
co reacendimentos. 
Quanto ao trabalho efetuado 
no sentido de melhorar as aces-
sibilidades, foram executados 
melhoramentos da Rede Viária 
Florestal - RVF, em vários maci-
ços florestais do concelho, nu-
ma extensão 14 Km. Ainda no 
âmbito da prevenção estrutu-
ral, foram executadas faixas 
de gestão de combustíveis, em 
torno dos Aglomerados Popula-
cionais, Rede de Gás, Rede Viá-
ria e Zonas Industriais.

Comissão de Gestão de 
Fogos aposta na sensibilização 
para limpezas de terrenos
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“Ninguém compreende que 
atento o peso que estes ter-
ritórios, tal como os da en-
volvente, têm para o cresci-
mento económico do País, 
não tenham beneficiado 
de investimentos relevantes 
por parte do Estado Central 
nos últimos anos, e tenham 
sido esquecidos no desenho 
do Plano de Recuperação e 
Resiliência.”

A Câmara Municipal de Bar-
celos assinou com mais três 
estruturas sindicais acordos 
coletivos de trabalho que vão 
regular, por período de 2 anos 
(renováveis), as relações de 
trabalho entre a entidade em-
pregadora e os trabalhadores 
filiados ou que se venham a fi-
liar naqueles sindicatos. 
Desta vez, o acordo foi esta-
belecido (separadamente) en-
tre o Município, o Sindicato 

Câmara assina acordo coletivo com mais três sindicatos
Independente e Solidário dos 
Trabalhadores do Estado e Re-
gimes Públicos (SISTERP), o 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Funções Públicas e Sociais 
do Norte (STFPS), e o Sindica-
to de Quadros Técnicos e Diri-
gentes da Função Pública (STE).  
O presidente da Câmara voltou a 
afirmar que “é muito importan-
te ter regras bem claras sobre os 
direitos e deveres dos funcio-
nários para que haja harmonia 

nas relações de trabalho. Má-
rio Constantino disse que is-
so se consegue com “justiça e 
lealdade de ambas as partes”, e 
com “garantias e direitos” pa-
ra que todos possam desem-
penhar bem as suas funções. 
Os acordos estabelecem a orga-
nização do tempo de trabalho, 
os horários e as modalidades, 
bem como os limites do traba-
lho suplementar. Um dos be-
nefícios para os trabalhadores 

é que, quando ocorra o faleci-
mento de um familiar do traba-
lhador da linha colateral em 3.º 
grau (tio, tia, sobrinho ou sobri-
nha), o trabalhador tenha direi-
to ao dia do funeral, sem perda 
de remuneração. 
Os acordos regulam as regras 
da segurança e saúde no traba-
lho, com particular ênfase dos 
direitos, deveres e garantias das 
partes, bem como define os parâ-
metros em que se realizam os 

procedimentos da medicina no 
trabalho.
Nestes contratos coletivos, fica-
ram também estabelecidos os 
direitos à informação, à forma-
ção e à representação dos traba-
lhadores, ficando formalizada a 
constituição de comissões pari-
tárias compostas por dois mem-
bros de cada uma das partes, 
com competências para inter-
pretar e integrar as disposições 
deste acordo.

SITE DO MUNICÍPIO
www.cm-barcelos.pt

AGENDA BARCELOS
www.agenda.barcelos.pt
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A Festa das Cruzes está de re-
gresso. É caso para dizer: 
bem-vinda!
Como se escrevia há quase 100 
anos, “as Festas das Cruzes 
não são apenas a afirmação 
constante da crença religiosa 
da nossa gente; aquela crença 
inata e santa, cheia de poesia 
e ingenuidade; aquela crença 
que mais agrada a Deus por-
que é instintiva, toda a espon-
taneidade e singeleza. As Fes-
tas das Cruzes são mais do que 
isso, porque são uma animosa 
exposição (…) do nosso valor 
cultural.”

Primeira grande romaria do 
Minho - “um retrato de Barce-
los mais autêntico nas suas sin-
gulares tradições religiosas, 
etnográficas e culturais” – a 
Festa das Cruzes marca o início 
de um infindável ciclo de festas 
e romarias que se sucedem tan-
to no concelho como por toda a 
região.

Festividade religiosa cristã, de 
culto ao Bom Jesus da Cruz, as 
suas origens remontam a um 
episódio de 20 de dezembro de 
1504, “quando um humilde sa-
pateiro da vila, João Pires, foi 
bafejado pela dádiva divina: 
uma cruz dada aos seus olhos 
crédulos (…) uma cruz perfei-
ta em que a cor não ficava só 
à superfície, mas penetrava em 
profundidade na terra”. 

Além da celebração religiosa, 
a Festa tem sempre um intenso 
programa etnossocial de que se 
destacam os tapetes de pétalas, 
os arcos de romaria e a batalha 
das flores, além de múltiplas 
atividades lúdico-recreativas 
inerentes às romarias barce-
lenses e minhotas.

Ora, este ano, a regressada Fes-
ta não foge à regra. Confira, 
no programa ao lado, o que as 
Cruzes lhe reservam e não se 
faça rogado ou rogada, porque 
a  Festa das Cruzes só faz senti-
do, se for a grande festividade 
do povo. 
Celebremos!
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A Câmara Municipal de Barce-
los aprovou no passado mês de 
março Contratos Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 
com diversas associações con-
celhias no valor total de 750 
mil euros. Estas verbas des-
tinam-se a comparticipar nos 
Planos de Atividades e promo-
ção desportiva de diversas as-
sociações desportivas que vão 
desde o futebol ao hóquei em 
patins, passando pelo basque-
tebol, ténis, atletismo, monta-
nhismo, motociclismo, etc. 
O Gil Vicente recebe  para fo-
mento, divulgação e prática do 
desporto nas modalidades não 
profissionais a quantia de 200 
mil euros, enquanto o Óquei 
Clube de Barcelos beneficia de 
100 mil euros. Já o Basquete Clu-
be de Barcelos tem uma com-
participação de 65 mil euros, e 
o Moto Galos uma verba de 18 
mil euros. Na segunda reunião 

do mês, o Executivo aprovou o 
segundo pacote de compartici-
pações que desta vez contem-
plou as seguintes associações: 
Associação Clube de Ténis ESAF 
- 16 mil euros; Cávado Futebol 
Clube - 4 mil euros; Clube Cáva-
do Patinagem Artística - 3.500 
euros; Para- Quedistas do Vale 
D’Este - 2 mil euros; a Destreza e 
Aventura - 1.882 euros; a União 
Desportiva de S. Veríssimo - 10 
mil euros. De igual modo, vão 
receber apoios: o Núcleo Des-
portivo de Santa Eugénia - 10 

mil euros; a Juventude Cultu-
ral e Recreativa de Perelhal - 
1.882 euros; o Sporting Clube da 
Ucha -16.992,42 euros; os Ami-
gos da Montanha - 55 mil euros; 
e o Santa Maria Futebol Clube - 
84.690,75 euros. Já a Associação 
de Futebol de Braga vai receber 
130 mil euros (a pagar em duas 
tranches) montante que se des-
tina a apoiar o plano de ativida-
des das coletividades barcelen-
ses que integram os campeona-
tos daquela associação: inscri-
ções, seguros, etc..
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27 de maio     21h30  Theatro Gil Vicente

APROVADOS PROTOCOLOS COM DIVERSAS ASSOCIAÇÕES 

Câmara apoia desenvolvimento 
desportivo com 750 mil euros

O Município de Barcelos vai 
comemorar o 25 de Abril com 
um conjunto de iniciativas 
que vão desde iniciativas po-
lítico-institucionais, aos con-
certos musicais, teatro, cine-
ma, e animação com folclore 
de rua e rusgas. 
Ao fazer 48 anos, Barcelos as-
sinala a Revolução dos Cra-
vos com um concerto de Pau-
lo de Carvalho – cantor que 
comemora 60 anos de carrei-
ra. O espetáculo realiza-se 
dia 23 de abril, sábado à noi-
te, na Avenida da Liberdade. 
No dia 24, domingo, há folclore 
de rua com o Grupo de Danças 
e Cantares de Aldreu e o Gru-
po Folclórico Juvenil de Galegos 
Sta. Maria, durante a manhã, 
no Centro Histórico, o mesmo 
sucedendo à tarde, com o Gru-
po Folclórico de Tregosa. Entre-
tanto, ainda no domingo, pelas 
16h00, a Companhia de Teatro 
de Santo Tirso apresenta, no 
Theatro Gil Vicente, a peça “O 
meu avô, o meu pai e eu” e, pe-
las 16h30, seguem-se as Rusgas 

PAULO DE CARVALHO, SESSÃO SOLENE, CINEMA, TEATRO, FOLCLORE, E CONCERTO PELA PAZ 

Comemorações de 25 de Abril sob o lema Paz e Liberdade
ao Senhor da Cruz. O dia 24 en-
cerra com a exibição cinemato-
gráfica “Salgueiro Maia – O Im-
plicado”, filme que será exibido 
no Largo Dr. Martins Lima, nu-
ma parceria com a ZOOM – As-
sociação Cultural. 
No dia 25, feriado de segunda-
-feira, o Programa das Comemo-
rações abre com a realização, 

pelas 10h00, de uma Sessão 
Solene promovida pela Assem-
bleia Municipal. Entretanto, 
pelas 10h30, inicia-se, na Av. 
Dr. Sidónio Pais, o VI Encon-
tro dos Paraquedistas e outros 
combatentes, que inclui larga-
da de paraquedistas, em fren-
te à PSP.
As comemorações do 25 de 

Abril terminam com um gran-
de momento simbólico, quan-
do às 16 horas se realizar um 
concerto “pela Paz e Liberda-
de”, na Avenida da Liberdade, 
contando com a participação 
do Coro de Câmara de Barce-
los e da Orquestra Barcina, 
com Ana Sofia Vintena, sob a 
direção de Nuno Areia.

O dia 24 encerra com a 
exibição cinematográfica 
“Salgueiro Maia – O 
Implicado”, filme que 
será exibido no Largo 
Dr. Martins Lima, numa 
parceria com a ZOOM – 
Associação Cultural. 

Ao fazer 48 anos, Barcelos 
assinala a Revolução dos 
Cravos com um concerto 
de Paulo de Carvalho – 
cantor que comemora 60 
anos de carreira. O espe-
táculo realiza-se dia 23 de 
abril, sábado à noite, na 
Avenida da Liberdade. 

No dia 25, feriado de se-
gunda-feira, o Programa 
das Comemorações abre 
com a realização, pelas 
10h00, de uma Sessão 
Solene promovida pela 
Assembleia Municipal. 
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A cidade de Barcelos foi a loca-
lidade escolhida para o lança-
mento da Campanha Nacional 
de Sensibilização e Prevenção 
Rodoviária, promovida pe-
la Ascendi, em parceria com 
a Autoridade Nacional de Se-
gurança Rodoviária (ANSR), a 
Guarda Nacional Republicana 
(GNR), a Polícia de Segurança 
Pública (PSP) e a Liga dos Bom-
beiros Portugueses (LBP). A 
cerimónia oficial, realizada 
no final do mês passado, con-
tou com a presença do Presi-
dente da Autoridade Nacio-
nal de Segurança Rodoviária, 
Rui Ribeiro, do Presidente da 
Câmara, Mário Constantino, 
bem como dos vereadores do 
Executivo municipal. 
Esta foi a  2ª edição da Patrulha 
Júnior – uma campanha de pre-
venção rodoviária dirigida às 
crianças, que pretende alertar 
para os perigos relacionados 
com o uso do telemóvel duran-
te a condução. Para passar esta 
mensagem, foi exibida uma pe-
ça de teatro, no Theatro Gil Vi-
cente, em Barcelos, com a pre-
sença de alunos das escolas de 
três agrupamentos: Agrupa-
mento de Escolas de Vale do Ta-
mel, Agrupamento de Escolas 

A PATRULHA JÚNIOR ESTÁ DE REGRESSO ÀS ESCOLAS PORTUGUESAS 

Barcelos foi a cidade escolhida para o arranque da  
Campanha de Sensibilização e Prevenção Rodoviária

de Vale D’Este e Agrupamento 
de Escolas de Fragoso, com um 
total de 469 alunos e 38 profes-
sores, dos 3º e 4º anos do 1º ciclo. 
Antes de cada grupo assistir à 
peça, em frente ao edifício dos 
Paço do Concelho estavam re-
presentadas as três corpora-
ções dos bombeiros do Conce-
lho, bem como equipas da PSP, 
onde se incluía uma equipa ci-
notécnica, para interação com 
as crianças. Adicionalmente, 

os alunos puderam conhecer 
viaturas operacionais da PSP, 
dos Bombeiros e da Ascendi.  

Campanha “Patrulha Júnior”
Procura sensibilizar os mais 
novos para a segurança rodo-
viária e para a prevenção de 
comportamentos de risco na es-
trada, criando as condições ne-
cessárias para garantir, a curto 
prazo, a divulgação da mensa-
gem aos adultos através de um 

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Barcelos, Mário 
Constantino, e o restante Exe-
cutivo marcaram presença na 
cerimónia promovida pela 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Barcelinhos, no âmbito das 
comemorações do centenário 
da instituição. 
Foi inaugurada a nova avenida 
dos Bombeiros Voluntários de 
Barcelinhos e uma escultura de 
homenagem ao bombeiro, peça 
essa pensada pelo Bombeiro 
nº111, Paulo Araújo, e ofereci-
da por forças vivas do concelho 

de Barcelos.
Na Sessão Solene, foi empossa-
do o 2º. Comandante Rui Araú-
jo. O presidente da Câmara 
destacou a “força e a pujança” 
da Associação que chega ao 
seu centenário “acreditando 
num futuro risonho e de espe-
rança em novos projetos. 
Mário Constantino frisou que 
“temos de conseguir ir mais 
além e tornar a nossa popula-
ção mais segura, com respos-
tas mais prontas”, concluin-
do que “é isso que tem de ser 
feito pelos Bombeiros e por 
Barcelos”.

Executivo Municipal na inauguração de estátua em 
homenagem aos Bombeiros de Barcelinhos
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agente bastante persuasivo – as 
crianças – e, a longo prazo, gera-
ções futuras de condutores mais 
responsáveis.
Para passar a mensagem às 
crianças do 1º Ciclo, será exi-
bida uma peça de teatro de-
senvolvida para, de uma for-
ma simples e direta, capacitar 
as crianças dos perigos causa-
dos pela distração do condutor 
com o telemóvel. Para reforçar 
a importância da mensagem, as 

equipas da GNR, da PSP e dos 
Bombeiros das corporações lo-
cais têm uma participação es-
pecial na peça de teatro.
À semelhança do que aconteceu 
na primeira edição, no final da 
peça, cada uma das crianças 
participantes será recrutada 
como agente da PATRULHA JÚ-
NIOR, com a atribuição do dis-
tintivo desta patrulha e a en-
trega do Manual do Bom Agen-
te, de forma a sensibilizar os 
mais jovens para alertarem os 
adultos para o seu comporta-
mento enquanto condutores. 
A peça de teatro estará em di-
gressão por vários municípios 
abrangidos pela rede de autoes-
tradas da Ascendi.
Ainda no âmbito da campa-
nha, será realizado um con-
curso que fomenta a criação 
de trabalhos sobre o tema “Se-
gurança Rodoviária”, com o 
foco na mensagem passada 
pela peça de teatro, concreta-
mente os perigos do uso do te-
lemóvel durante a condução. 
Na 1ª edição, realizada em 2019, 
estiveram envolvidos 10 mu-
nicípios adjacentes à rede de 
autoestradas da Ascendi e fo-
ram impactadas cerca de 5.000 
crianças”.

7 rotas do artesanato 
de Barcelos
A divulgação, preservação e pro-
moção do artesanato de Barcelos 
está mais rica. Foi apresentado 
no mês passado, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, o docu-
mentário “7 Rotas do Artesana-
to de Barcelos”, um trabalho do 
videógrafo e realizador, Pau-
lo Figueiredo. Este projeto visa 
dar a conhecer o artesanato de 
Barcelos e os caminhos que tem 
vindo a percorrer - desde téc-
nicas, formas e feitios – seja na 
Olaria e Figurado na Cestaria e 
Vime, nos Bordados e Tecelagem, 
na Madeira, Ferro e Derivados, 
e Artesanato Contemporâneo. O 
documentário faz parte de um 
projeto global que integra Site, 
Facebook, e Instagram. 

23 abril . 18h00 » 19h30

Visita pelo Circuito Interpretativo Militar de Barcelos
Torre Medieval, Paços dos Condes e circuito da muralha da vila
Ponto de encontro no Paço dos Condes

22 abril . 21h30 » 23h00 » IGREJA MATRIZ DE BARCELOS

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2022
Visita e Interpretação dos espaços públicos e privados do templo e das casas da Colegiada de Barcelos
Igreja Matriz de Barcelos
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Reunião Extraordinária | 03 de janeiro de 2022
PROPOSTA N.º 1. Aprovar a ata da reunião de 10 de dezembro de 2021.
PROPOSTA N.º 2. Atribuir apoios no âmbito Ação Social Escolar, a alunos do Pré-escolar e 1.º 
Ciclo do Ensino Básico para comparticipação de refeições escolares. 
PROPOSTA N.º 3. Apoiar o transporte em ambulância de um munícipe, entre a sua residência 
sita em Barcelos e o Instituto Português de Oncologia no Porto.
PROPOSTA N.º 4. Comparticipar financeiramente a CAPA – Associação de Criadores de Acon-
chego e Promotores de Acolhimento de Galegos S. Martinho, no valor de 10.000,00 €, para aqui-
sição de uma viatura. 
PROPOSTA N.º 5. Atribuir subsídio ao núcleo de Barcelos da Associação Portuguesa de Parami-
loidose, no valor de 750,00 €, destinados a apoiar os doentes com cabazes de Natal.
PROPOSTA N.º 6. Atribuir subsídio ao Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria, no valor de 
1.500,00 € para o Concurso de pintura mural, cofinanciado por cada uma das partes em 50 %, 
com o objetivo de fomentar a criação de arte pública, estimular a criatividade e as competên-
cias artísticas.
PROPOSTA N.º 7. Reconhecer Interesse Público Municipal, com vista à construção de um edi-
fício destinado a “Empreendimento de Turismo no Espaço Rural”, na freguesia de Fornelos.
PROPOSTA N.º 8. Remeter  a aprovação do plano de trabalhos e plano de pagamentos do Pro-
cesso n.º E 217A – Requalificação do Edifício da Antiga Escola Gonçalo Pereira, da empresa “Cos-
teira – Engenharia e Construção, S.A”. 
PROPOSTA N.º 9. Reabilitação do Mercado Municipal de Barcelos. Trabalhos complementares. 
Contrato adicional para:
1) Autorização para realização dos trabalhos complementares no montante de 106.815,60 € 
acrescido do IVA à taxa legal em vigor, enquadrando-se os respetivos trabalhos nos artigos 
370.º e 378.º do CCP;
2) Resultante dos trabalhos complementares, a prorrogação de prazo da empreitada de 45 dias 
ao abrigo do artigo 374.º do CCP;
3) Refira-se que o término de prazo da operação de financiamento está previsto para 31/12/2022, 
pelo que o período de prorrogação de prazo proposto (45 dias) terminará antes do fim da 
operação;
4) Realização do contrato adicional no montante de 106.815,60 € acrescido do IVA à taxa legal 
em vigor;
PROPOSTA N.º 10. Aprovar a conta final da empreitada referente à Qualificação Pedonal da 
Rua Cândido da Cunha, a qual revela um saldo a favor do Município de Barcelos de 8.161,81 € 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
PROPOSTA N.º 11. Aprovar a conta final da empreitada referente à Construção de Parque de 
Lazer de apoio ao Peregrino, em Macieira de Rates – Barcelos, a qual revela um saldo a favor 
do Município de Barcelos de 0,11 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
PROPOSTA N.º 12. Apreciar e votar a liberação de 30 % da caução prestada pelo consórcio DST 
– Domingos da Silva Teixeira e DTE – Instalações Especiais, S.A., no que diz respeito à Constru-
ção de ETAR à zona sul do Concelho de Barcelos - Macieira de Rates. 
PROPOSTA N.º 13. «DCP 547/2020 – Remoção de Coberturas em Fibrocimento nas Escolas de 
Alvito, Lijó e Manhente»: Projeto de decisão de adjudicação e aprovação da minuta do contrato.
- Aprovar o presente projeto da decisão de adjudicação;
- Adjudicar a empreitada de obras públicas «DCP 547/2020 – Remoção de Coberturas em Fibroci-
mento nas Escolas de Alvito, Lijó e Manhente» à entidade «Francisco Ribeiro Braga & Cia, Lda.», 
pelo valor de 194.873,34 € (cento e noventa e quatro mil e oitocentos e setenta e três euros e 
trinta e quatro cêntimos), acrescido de IVA (6%), no valor de 11.692,40 € (onze mil seiscentos e 
noventa e dois euros e quarenta cêntimos), que perfaz um valor total de 206.565,74 € (duzentos 
e seis mil quinhentos e sessenta e cinco euro e setenta e quatro cêntimos);
 - Aprovar a minuta do contrato.
PROPOSTA N.º 14. Declaração de impossibilidade de emissão de informação sobre a situação 
económica e financeira do Município reportada a 30/06/2021. Para conhecimento. 
PROPOSTA N.º 15. Informação semestral sobre a situação económica-financeira da Empresa 
Municipal de Educação e Cultura de Barcelos, E.M. Para conhecimento. 
PROPOSTA N.º 16. Comparticipar financeiramente o Centro Social de Aguiar, no valor de 
10.500,00 €, para apoiar nas despesas de Atividades de Tempos Livres (ATL), em resposta social 
de animação educativa e sociocultural para crianças e jovens dos 6 aos 12 anos de idade, nos 
períodos disponíveis das responsabilidades escolares, bem como possui também Atividades de 
Animação e Apoio à Família (AAAF), que presta apoio a crianças dos 3 aos 6 anos de idade na 
componente não letiva dos Jardins de Infância de Aguiar, Quintiães e Aborim.
PROPOSTA N.º 17. Aprovar os Trabalhos complementares do “Bem Estar Saúde Animal – Canil 
e Gatil”:
1) A revisão do projeto de arquitetura e das especialidades de redes hidráulicas;
2) Autorização para realização dos trabalhos complementares no montante de 38.200,39 € + IVA 
à taxa legal em vigor, enquadrando-se os respetivos trabalhos nos artigos 370.º e 378.º do CCP;
3) Resultante dos trabalhos complementares, a prorrogação de prazo da empreitada de 30 dias 
ao abrigo do artigo 374.º do CCP;
4) Realização do contrato adicional no montante acima mencionado (38.200,39 € + IVA à taxa 
legal em vigor), ao abrigo do artigo 375.º do CCP;
5) Aprovação dos trabalhos a menos, no valor de 6.745,50 € + IVA, à taxa legal em vigor,
PROPOSTA N.º 18. Ceder a título gratuito um lugar de estacionamento à Mesa da Confraria da 
Nossa Senhora do Terço, destinado ao pároco de idade avançada.
PROPOSTA N.º 19. Aprovar a presença de Técnicos do Município para realização de peritagem 
aos azulejos colocados na área da parede lateral esquerda do presbitério da Igreja, a pedido da 
Mesa da Confraria da Nossa Senhora do Terço.
PROPOSTA N.º 20. Atribuir subsídio à Mesa da Confraria da Nossa Senhora do Terço, no valor 
de 17.000,00 €, para custear despesas com a realização das obras.
PROPOSTA N.º 21. Aprovar a autorização para a realização da avaliação do terreno por Téc-
nicos do Município, destinado a parque de estacionamento da Fábrica da Igreja Paroquial de 
São Paio de Carvalhal.
PROPOSTA N.º 22. Atribuir subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Martinho de Galegos, 
no valor de 30.000,00 €, para custear a realização de obras na Igreja e no Salão Paroquial.
PROPOSTA N.º 23. Ratificar os Despachos do Presidente da Câmara Municipal, relativos às 
freguesias: 
Junta de Freguesia de Airó - Construção de poço no complexo desportivo de Airó - 7.500,00€
Junta de Freguesia de Balugães - Pavimentação do tramo nascente da Rua da Botica – 41.669,90€
Junta de Freguesia de Carapeços – Construção de ATL - última fase – 30.294,80€
Junta de Freguesia de Cossourado  – Construção de casa Mortuária 2.ª fase – 40.425,00€
Junta de Freguesia de Galegos São Martinho – Remodelação da eletrificação do complexo des-
portivo – 7.380,00€; Aquisição de material de cobertura para edifício da complexo desportivo 
– 12.043,00€; Acréscimo de piso do edifício do complexo desportivo – 7.632,00€; Serviço de mão 
de obra cobertura do edifício do complexo desportivo – 2.017,20€; Pavimentação de parte da 
Rua Fonte do Talhô – 8.718,50€
Junta de Freguesia de Lijó  – Pavimentação da Rua João Barbosa Duarte Senra – 57.971,40€; Rua 
Junto da Igreja de Lijó – 9.794,40€; Alargamento da Rua da Sr. Da Abadia – Construção de Mu-
ros e passeio – 33.247,63€
Junta de Freguesia de Macieira de Rates – Construção de casa Mortuária 2.ª fase – 50.000,00€
Junta de Freguesia de Manhente - Alargamento da Rua da Longra e Rua do Penedo Rachado 
-última fase – 8.940,45€; Alargamento da Rua do Penedo Rachado, adro do cemitério, Rua do 
Tanque, Praceta Dr. Francisco Sá Carneiro – 10.4251,00€
Junta de Freguesia de Moure – Repavimentação de Parte da Rua de Soleiros e Rua da Igreja 
– 57.530,00€; Intervenção na Rua da Igreja muros de suporte/vedação e arranjos iniciais de 
terreno adquirido pela Junta de freguesia – 50.867,81€; Obra de alargamento, construção de 
muros e pavimentação da Rua de Regadas- 15.695,00€; Intervenção na Rua de Soleiros e Rua 
da Igreja – 11.713,00€.
Junta de Freguesia da Silva - Pavimentação da Rua da Gandra – 8.001,52€; Pavimentação da Rua 

da Pena – 3.815,00€; Pavimentação e execução de muro da Rua do Corgo – 7.862,20€
Junta de Freguesia de Tamel São Veríssimo – Reconstrução de muro na Rua da Escola – 3.260,00€; 
Substituição de material informático e sistema de alarme na Junta de freguesia – 2.384,00€; 
Substituição de iluminação da escola de Fraião – 2.273,54€.
Junta de Freguesia da U.F. de Campo e Tamel São Fins – Trabalhos arqueológicos em Tamel São 
Pedro Fins – 30.553,00€
Junta de Freguesia da U.F. de Chorente, Góios, Courel, Pedra Furada e Gueral – Alargamento da 
Rua de Santo Amaro – 39.000,00€; Requalificação do Cemitério de Courel – 44.118,75 €;  Conclu-
são da obra de requalificação do edifício da antiga escola primária de Pedra Furada –Albergue 
de Peregrinos – 45.000,00€
Junta de Freguesia da U.F. de Durrães e Tregosa – Drenagem de águas pluviais na Rua das Bou-
ças – 1.961,00€
Junta de Freguesia da U.F, de Gamil e Midões - Reparação/repavimentação das Ruas do Outeiro, 
Santa Cruz, Jardim e Central – 45.128,25€
Junta de freguesia da U. F. de Milhazes, Vilar de Figos e Faria – requalificação da Rua da Presa 
e Olival – 50.776,26 €
Junta de Freguesia da U.F. de Tamel de Santa Leocádia e Vilar do Monte – Requalificação da Rua 
Central – 25.000,00€
Junta de Freguesia da U.F. de Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte de Fralães – Requali-
ficação da Rua da Aldeia de Cima – 35.000,00€
Junta de Freguesia da U.F. Vila Cova e Feitos – Obras de acabamento exterior da casa mortuária 
e WC`s de Feitos – 33.225,70€
PROPOSTA N.º 24. Ratificação do Presidente da Câmara relativo ao Protocolo de parceria entre 
o Município de Barcelos e os Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria e Agrupamento de Es-
colas de Fragoso, no que concerne a Rede de Clubes Ciência Viva na Escola, um projeto conjunto 
da Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e da Direção-Geral 
da Educação, conforme protocolo celebrado a 7 de março de 2018, com vista à implementação 
da iniciativa nos Agrupamento de Escolas / Escolas não Agrupadas, Escolas Profissionais e Es-
tabelecimentos de ensino particular e cooperativos.
PROPOSTA N.º 25. Ratificar os Despachos do Presidente da Câmara Municipal, relativo à ce-
dência de transporte para cerca de 25/30 mulheres para a Liga Portuguesa Contra o Cancro, 
no Porto. 
PROPOSTA N.º 26. Ratificar os Despachos do Vice-Presidente, Domingos Pereira, relativos à 
cedência de 6 galos médios e do Salão Nobre ao GASC – Grupo de Ação Social Cristã; cedência 
de 6 minhotas pequenas para oferecer aos Presidentes dos Municípios que integram a CIM e ao 
senhor Presidente do Município de Ovar; o pagamento do reequilíbrio financeiro de 250.000,00 
€ à EMEC, E.M.; cedência de uma sala na Casa da Juventude à ANAFRE – Associação Nacional 
de Freguesias, Delegação de Braga; o prolongamento da cedência do espaço da antiga Padaria 
do João Luís ao Centro Zulmira Pereira Simões. 
PROPOSTA N.º 27. Ratificar os Despachos da Vereadora, Mariana Carvalho, relativo à atribui-
ção de passe escolar. 
PROPOSTA N.º 28. Ratificar os Despachos da Vereadora, Mariana Carvalho, relativos à cedên-
cia das instalações da Escola EB1/JI de Aborim à Junta de Freguesia de Aborim; cedência das 
instalações da Escola EB1/JI de Roriz à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Es-
cola Básica de Roriz. 
PROPOSTA N.º 29. Aprovar a Ata em Minuta. 
Nota: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade com exceção das números 16, 
20 e 22 que foram retiradas da minuta.
Reunião de 17  de janeiro de 2022
PROPOSTA Nº 1. Aprovar a ata da reunião de 20 de dezembro de 2021.
PROPOSTA Nº 2. Apoiar Arrendamento Habitacional a 1 novo beneficiário e reavaliação do 
mesmo apoio a 5 beneficiários.
PROPOSTA Nº 3. Atribuir apoios no âmbito Ação Social Escolar, a alunos do Pré-escolar e 1.º 
Ciclo do Ensino Básico para comparticipação de refeições escolares.
PROPOSTA Nº 4. Comparticipar financeiramente a Comunidade Cristã de Santo António - Capu-
chinhos –, no valor de 26.851,00 €, para aquisição de painéis fotovoltaicos, de forma a reduzi-
rem os custos com o fornecimento de energia elétrica, bem como reduzir as emissões de CO2.
PROPOSTA Nº 5. Atribuir subsídio ao Agrupamento de Escolas de Fragoso, no valor de 369,00 
€, destinados ao reembolso das despesas tidas com o pagamento das faturas do contrato de as-
sistência técnica do elevador.
PROPOSTA Nº 6. Atribuir subsídio ao Centro de Assistência Social de Balugães, no valor de 
5.000,00, para dar continuidade aos seus objetivos e missão no Conselho Local de Ação Social 
de Barcelos (CLASB) que presta apoio nas mais diversas valências.
PROPOSTA Nº 7. Atribuir subsídio ao Centro Social e Paroquial de Fragoso, no valor de 10.314,60 
€, para aquisição de um conjunto de equipamentos para proteção contra risco de incêndio a 
instalar no seu edifício.
PROPOSTA Nº 8. Atribuir subsídio à Viver Macieira – Associação Ambiental, Cultural e Des-
portiva de Macieira de Rates, no valor 1.500,00 €,  para custear as despesas de várias atividades 
durante o ano de 2021.
PROPOSTA Nº 9. Comparticipar financeiramente a Confraria da Nossa Senhora do Terço,  no 
valor de 17.000,00 €, para custear despesas com a realização das obras.
PROPOSTA Nº 10. Comparticipar financeiramente a Fábrica da Igreja Paroquial de S. Marti-
nho de Galegos, no valor de 30.000,00 €, para custear a realização de obras na Igreja e no Salão 
Paroquial.
PROPOSTA Nº 11. Conceder apoio técnico à Associação Desportiva Juventude S. Martinho pa-
ra o alisamento e preparação da bouça a norte do parque desportivo, para aumentar o parque 
de estacionamento.
PROPOSTA Nº 12. Conceder apoio técnico e logístico ao Centro Social, Cultural e Recreativo 
Abel Varzim, para:
a) Apoio jurídico - Compra do terreno;
b) Apoio técnico do gabinete do ambiente;
c) Apoio técnico para acompanhar a substituição do amianto;
d) Apoio técnico para melhoramento dos espaços comuns e colocação de novos contentores de 
lixo (ecopontos);
e) Cedência de plantas e ervas aromáticas.
PROPOSTA Nº 13. Conceder apoio técnico à Confraria Nossa Senhora da Franqueira para o le-
vantamento topográfico da área envolvente ao Santuário da Franqueira.
PROPOSTA Nº 14. Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de Barcelos 
e a Associação Nacional de AVC, no valor de 30.000 euros.
PROPOSTA Nº 15. Minuta do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Recovery 
IPSS, no valor de 20.000.
PROPOSTA Nº 16. Minuta do Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e o Centro 
Social de Aguiar.
PROPOSTA Nº 17. Minuta do Auto de Transferências das Ruínas do Castelo de Faria e Estação Ar-
queológica subjacente, imóvel classificado como Monumento Nacional pelo Decreto n.º 40684, 
DG, I Série, n.º 146, de 13/07/1956.
PROPOSTA Nº 18. Isenção do custo das mensalidades devidas para a frequência de aulas nas 
Piscinas Municipais, para a época desportiva 2021/2022 de uma munícipe.
PROPOSTA Nº 19. Isenção do custo das mensalidades devidas para a frequência de aulas in-
dividualizadas nas Piscinas Municipais, para a época desportiva 2021/2022 de um munícipe.
PROPOSTA Nº 20. Prorrogação da cedência temporária de peças da barrista Rosa Ramalho à 
Direção Geral do Património Cultural.
PROPOSTA Nº 21. Aprovar os benefícios fiscais e relatório técnico resultante do Processo: 
ARU5418, que diz respeito a um imóvel situado na área de Reabilitação Urbana do Centro His-
tórico de Barcelos, ao abrigo situado na Rua Dr. Manuel Pais, n.º 99 da União de Freguesias de 
Barcelos, Vila Boa e Vila Frescainha (São Martinho e São Pedro), concelho de Barcelos, inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo n.º 2657 e descrito na Conservatória do Registo Predial 
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sob o n.º 731.
PROPOSTA Nº 22. Transferência financeira à Freguesia de Lama, no valor total de 165.018,00, 
no âmbito subjetivo dos «Protocolos 200%», relativos aos anos de 2018, 2019 e 2020, juntamen-
te com as restantes Freguesias do Concelho de Barcelos. O Município de Barcelos não chegou a 
transferir para a Freguesia de Lama os recursos financeiros previstos na cláusula 3.ª dos mes-
mos, os seguintes recursos financeiros:
(i) Ano de 2018: 50.944,00 €, correspondente a 200% do respetivo valor do FFF para o ano de 2018;
(ii) Ano de 2019: 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 artigo 38.º do RFALEI;
(iii) Ano de 2020: 59.864,00 €, correspondente a 200% do respetivo valor do FFF para o ano de 
2020, acrescido do excedente previsto no n.º 8 do artigo 38.º do RFALEI.
Por conseguinte, verifica-se que os referidos recursos financeiros não transferidos, relativos 
aos anos de 2018, 2019 e 2020, perfazem a quantia global de 165.018,00 Euros.
PROPOSTA Nº 23. Retificação da deliberação da Câmara Municipal relativamente à proposta 
n.º 13 da reunião ordinária de 03/01/2022, relativa ao processo «DCP 547/2020 – Remoção de Co-
berturas em Fibrocimento nas Escolas de Alvito, Lijó e Manhente» :Projeto de decisão de adju-
dicação e aprovação da minuta do contrato.
PROPOSTA Nº 24. Integração de peça em cerâmica intitulada Brasília Princess a qual fez par-
te da exposição “A Alma das Cores”, exposta no Museu de Olaria de janeiro a março de 2019
no acervo do Museu de Olaria, da ceramista Patrícia Carvalho.
PROPOSTA Nº 25. Dar conhecimento do Contrato Financeiro n.º 2021-I-PT01-KA-
121-VET-000011800 - Ensino Profissional do Programa Erasmus+.
PROPOSTA Nº 26.  9.º Ato de Imposição de Obrigações de Serviço Público de Transporte de Pas-
sageiros – Serviço Público Essencial.
PROPOSTA Nº 27. Prorrogar o prazo para a conclusão da obra de empreitada de “Reabilitação 
da Casa Ascensão Correia”, até ao dia 18/03/2022, pelo impacto que a atual pandemia acarretou 
para a vida dos cidadãos e das empresas, com especial incidência na indústria da construção. 
Tendo em conta que a presente empreitada é financiada, também é necessário requerer a pror-
rogação do prazo de financiamento até ao dia 31/03/2022.
PROPOSTA Nº 28. Prorrogar o prazo para a conclusão da obra de empreitada de Reabilitação 
da EM 562, em Cambeses. DCP276/21/EM144, até ao dia 26/02/2022 invocando para o efeito a 
situação pandémica em que nos encontramos, a falta de mão de obra, devido aos sucessivos 
confinamentos do pessoal, assim como a dificuldade no aprovisionamento de alguns materiais, 
o não cumprimento dos prazos de entrega dos mesmos e, inclusive, a escassez de alguns mate-
riais, têm provocado um atraso no normal andamento dos trabalhos e, consequentemente, o 
não cumprimento dos prazos previstos no plano de trabalhos aprovado.
PROPOSTA Nº 29. Aprovar o projeto de execução da “Construção do Campo de Treinos, Com-
plexo Desportivo Cidade de Barcelos”.
PROPOSTA Nº 30. Aprovar o projeto de execução do “Passadiço Pedonal ao longo da Margem 
direita do Rio Cávado entre a Frente Ribeirinha de Barcelos e a Zona da Quinta do Brigadeiro 
1ª FASE”, que se encontra concluído, estando também reunidas as condições para se mandar 
proceder à elaboração das peças do procedimento:
a) Aprovar a revisão do valor base e do projeto de execução supra referido;
b) Ordenar o início do procedimento de contratação pública;
c) Ordenar proceder à elaboração das peças de procedimento respetivas;
d) A autorização da despesa.
PROPOSTA Nº 31. Recrutar 20 assistentes operacionais com relação jurídica de emprego por 
tempo indeterminado, no que concerne o Aviso n.º 21643/2021, publicado no Diário da Repúbli-
ca, 2ª série, n.º 223, de 17/11/2021. Reserva de recrutamento.
Contratar os candidatos aprovados e colocados desde a posição quadragésima primeira (41ª) até 
à posição octogésima terceira (83.ª), segundo a lista de ordenação final devidamente homologa-
da a 05 de novembro de 2021, por tempo indeterminado, de 43 postos de trabalho da carreira/
categoria de Assistente Operacional, para exercer funções no Gabinete de Educação, devendo 
ser chamados, tantos quantos sejam necessários da lista e na ordenação seguinte, em caso de 
recusa ou de desistência de qualquer candidato.
PROPOSTA Nº 32. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Real Ir-
mandade do Senhor Bom Jesus da Cruz.
PROPOSTA Nº 33. Aprovar a Minuta de Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública en-
tre o Município de Barcelos e o STAL - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração 
Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins.
PROPOSTA Nº 34. Ratificar os Despachos do Presidente da Câmara Municipal, no que diz res-
peito à Comparticipação Financeira. COVID 19, das instituições:
ACRA – Associação Social Cultural e Recreativa de Alheira e APACI – Associação de Pais e Ami-
gos das Crianças Inadaptadas, no total de 2.035,00 €.
PROPOSTA Nº 35. Ratificar os Despachos do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário 
Constantino Lopes, relativos à cedência de 80 grades de proteção aos Amigos da Montanha – 
Associação de Montanhismo de Barcelinhos; constituição de fundo de maneio.
PROPOSTA Nº 36. Ratificar os Despachos do Vice-Presidente, Domingos Pereira, relativos à ce-
dência e transporte de 1000 Galos de Barcelos para a ação promocional de Barcelos no dia de 
Portugal no Dubai; e comparticipação no transporte da munícipe.
PROPOSTA Nº 37. Ratificar o Despacho do Presidente cessante da Câmara Municipal, Miguel 
Jorge da Costa Gomes, que atribuiu um subsídio à Federação Portuguesa de Cicloturismo e Uti-
lizadores de Bicicleta, no valor de 590,40 €.
PROPOSTA Nº 38. Aprovação da Ata em Minuta.
Nota: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade.11. 
Reunião Extraordinária | 26 de janeiro de 2022
PROPOSTA Nº 1. Aprovar o Mapa de Fluxos de Caixa e Alteração às Grandes Opções do Plano e 
Orçamento. Ajustar as dotações orçamentais relativas à energia elétrica e à empreitada “Pas-
sadiço Pedonal da Frente Ribeirinha – Margem Direita” e efetuar outros pequenos ajustamen-
tos, como o valor relativo ao tratamento dos resíduos sólidos, que vai sofrer um forte aumento 
e que à data da elaboração do orçamento não era conhecido.
PROPOSTA Nº 2. Aprovar e apreciar os procedimentos do contrato da Execução da “Rede de Ciclo-
vias Urbanas e Melhoria das Condições Operacionais e de Rebatimento do Transporte Público»: 
1. Aprovar o Relatório Final do Júri do Procedimento.
2. Adjudicar a empreitada «DCP 1265/2021 – Execução da Rede de Ciclovias Urbanas e Melhoria 
das Condições Operacionais e de Rebatimento do Transporte Público» à empresa «Alexandre 
Barbosa Borges S.A.», pelo preço de 4.359.996,35 €, acrescido do valor do IVA à taxa legal em 
vigor, nos termos do Relatório Final do Júri do Procedimento, da proposta da entidade adjudi-
catária e das peças do procedimento.
3. Aprovar a minuta do contrato.
PROPOSTA Nº 3. Determinar a decisão de contratar e autorizar a despesa inerente ao contra-
to de Abertura de procedimento de formação de contrato de aquisição de serviços –« Forneci-
mento de Energia Elétrica», não excedendo a quantia de € 2.281.008,67, acrescida do valor do 
IVA, à taxa legal em vigor.
PROPOSTA Nº 4. Apreciar e votar a abertura de procedimento de formação de contrato de em-
preitada de obras públicas. «Passadiço Pedonal ao Longo da Margem Direita do Rio Cávado entre 
a Frente Ribeirinha de Barcelos e a Zona da Quinta do Brigadeiro – 1.ª Fase».

1. Determinar a decisão de contratar;
2. Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar;
3. Determinar a escolha do procedimento por Concurso Público, nos termos mencionados na 
presente informação da DCP;
4. Aprovar as peças do procedimento (Programa de Procedimento e Caderno de Encargos);
5. Aprovar o Júri do Procedimento e respetiva delegação de competências, conforme documento 
anexo;
6. Aprovar a nomeação e as delegações de competências no gestor do procedimento, nos termos 
da presente da DCP;
7. Aprovar a nomeação do gestor do contrato, nos termos da presente informação da DCP.
PROPOSTA Nº 5. Voto de pesar – Domingos de Castro Barbosa Maciel (Domingos da Calçada) 
PROPOSTA Nº 6. Aprovação da Ata em Minuta.
NOTA: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, com exceção da proposta nº 
1 que mereceu abstenção dos vereadores eleitos pelo P.S.
Voto de Pesar - Domingos de Castro Barbosa Maciel (Domingos da Calçada)
Domingos da Calçada, Poeta e Contista. Homem do Vale do Neiva. Medalha de Mérito Cultural 
do Município de Barcelos, em 2014.
Domingos de Castro Barbosa Maciel nasceu na freguesia de Durrães, em 18 de fevereiro de 
1931 e faleceu, na sua residência, na mesma localidade, em 21 de janeiro de 2022, com quase 
91 anos de idade.
Aí frequentou a escola primária, tendo feito provas de exame na Escola Gonçalo Pereira, em 
Barcelos. 
No Porto, foi aprendiz de caixeiro, no célebre “Passeio dos Carapuceiros” que, nos princípios 
do século XX, se situava no lado esquerdo da rua dos Clérigos. Prosseguiu a sua atividade co-
mercial, como trabalhador e gerente, enquanto desempenhava o ofício de perito-avaliador de 
propriedades rústicas e urbanas.
Dedicou-se, desde há muito, à recolha de elementos de temática popular na região do Vale do 
Neiva. Tais registos, escritos numa linguagem pura, plena de rusticidade e de termos caídos 
em desuso, encontram-se publicados na coleção “Seroeira”, editada pela Casa do Povo de Dur-
rães: “Rumores d’Águas Passadas”, em 2001, “Tempos Difíceis”, em 2003, e “Em busca da Pata-
queira”, em 2007.
Esta coletânea perfaz, no seu conjunto, sessenta e seis contos de temática marcada-
mente rural, remontando aos finais do século XIX e primeira metade do século XX.  
Em 2013, a Editora Calígrafo publicou alguns desses melhores contos em “Gente do Vale”.  
Com a chancela da mesma editora publicou, em 2015, “Muitos Pecados-Poucas Virtudes”, em 
2016, “O Rasto da Memória: novos contos e crónicas do Vale do Neiva”, A Voz das Sombras”, 
em 2018 e “Divagações: Mão-Cheia de Recordações – Memórias de gente simples”, em 2021. 
Publicou ainda “Os Doze Pares de França ou a Floripes de Palme”, na “Barcelos Revista”, Vol. I, 
nº 1, 1982 e é coautor da monografia “O Vale do Neiva”, dada à Estampa em 1982. 
Dedicou-se à poesia, tendo, em 1988, publicado “Outonias” e, em 2014, a Tertúlia Barcelense. 
Publicou ainda outro livro de poesia, “Poemas Tardios”. 
Participou na coletânea “Pedras no Rio do Tempo”, editada pela Câmara Municipal de Barcelos, 
em 1994, como autor convidado, com o conto “O Lamosa”. 
Tem para publicação o livro “Recordações Tripeiras – Os Carapuceiros dos Clérigos”. 
A Câmara Municipal de Barcelos atribuiu-lhe a Medalha de Mérito Municipal-Grau Prata, em 
reunião do executivo de 04.07.2014.
O desaparecimento de Domingos de Castro Barbosa Maciel representa uma profunda perda, 
dor e tristeza para a família, mas também para Barcelos e para os barcelenses.
No uso das competências que legalmente me são cometidas, proponho à Exma. Câmara Muni-
cipal de Barcelos, delibere apreciar e votar o presente voto de pesar, e dele dar conhecimento 
à família, manifestando as mais sentidas condolências, bem como observar um minuto de si-
lêncio, em sua homenagem.
Reunião de 31 de janeiro de 2022
PROPOSTA Nº 1. Aprovar as atas das reuniões de 3 e 17 de janeiro de 2022.
PROPOSTA Nº 2. Atribuir apoio ao arrendamento habitacional a quatro munícipes 
PROPOSTA Nº 3. Apreciar e votar as listas nominativas para a atribuição de Bolsas de Estudo 
no ano letivo 2021/2022, designadamente:
a) Lista de candidaturas excluídas e respetivos motivos;
b) Lista das candidaturas admitidas à 1.ª fase por escalão, para efeitos de atribuição de Bolsa, 
relativamente à 1.ª fase;
c) Lista das candidaturas admitidas à 2.ª fase.
PROPOSTA Nº 4. Conceder apoios no âmbito das refeições escolares: 
Pré-escolar: Escalão A - refeição gratuita [0,73€] - 1 aluno.
1.º Ciclo do Ensino Básico: Escalão A - refeição gratuita [1,46€] - 2 alunos.
Escalão B - Isenção 50% [0,73€] - 7 alunos.
PROPOSTA Nº 5. Alterar o passe escolar de um aluno para uma nova morada de paragem. 
PROPOSTA Nº 6. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 10.000,00 € ao Círculo 
Católico de Operários de Barcelos para aquisição de uma viatura, sendo que compromisso fi-
nanceiro torna-se exigível com a apresentação dos documentos comprovativos da realização 
da despesa.
PROPOSTA Nº 7. Autorizar a utilização do espaço polivalente da EB1/JI da Pousa pela Junta de 
Freguesia da Pousa, às terças e quintas-feiras, das 21h00 às 22h00, para a realização de aulas 
de ginástica.
PROPOSTA Nº 8. Autorizar o apoio técnico para elaboração de projeto de requalificação do edi-
fício e logradouro, da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Campo. 
PROPOSTA Nº 9. Autorizar o apoio técnico para elaboração de projeto de retirada de amianto 
da cobertura no seu edifício sede do Centro Social de Cultura e Recreio da Silva. 
PROPOSTA Nº 10. Aprovar a toponímia das freguesias abaixo mencionadas, que foram objeto 
de deliberação e aprovação em reunião da Comissão Municipal de Toponímia, realizada em 24 
de janeiro de 2022, respetivamente:
1. Junta de Freguesia de Abade de Neiva
A- Novas artérias com designações que correspondem a lugares com esses nomes:
a) Rua do Covelo, com início na Travessa do Espírito Santo e fim na Rua da Linha Férrea, com 
a distância de 176 metros; 
b) Travessa das Ramadas, com início na Rua das Ramadas e fim na Rua da Costa Má, com 384 
metros.
2- Junta de Freguesia de Arcozelo
A- Novas artérias com designações que correspondem a lugares com esses nomes:
a) Rua do Cantinho do Corujo, com início em Rua do Corujo, artéria sem designação toponímica 
aprovada, e sem saída, com a distância de 22 metros. 
3- Junta de Freguesia de Barcelinhos 
A- Novas artérias com designações que correspondem a lugares com esses nomes:
a) Alameda de Santo André de Barcelinhos, com início na Rua de Brito Limpo e fim na Rua Pro-
fessor Celestino Costa, com a distância de 754 metros; 
b) Avenida dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, com início e fim na agora criada Alame-
da de Santo André de Barcelinhos, com 408 metros de comprimento;
c) A Rua das Alminhas de Mereces, prévio troço ocidental da Travessa do Senhor da Cruz, com 
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início na Alameda de Santo André de Barcelinhos e fim na Travessa de Mereces, com 190 metros;
B- Prolongamento de arruamentos:
a) Rua do Senhor do Galo, prolongada para norte até à Alameda de Santo André de Barcelinhos, 
ficando com 365 metros;
b) Travessa do Senhor do Galo, reduzida na sua extensão pelo lado poente, começando na Rua 
do Senhor do Galo e terminando na Avenida dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos agora 
criada, ficando com 253 metros.
4- Junta de Freguesia de Fornelos 
A- Novas artérias com designações que correspondem a lugares com esses nomes:
a) Travessa do Capela, com início na Rua dos Fornos, e sem saída, com 70 metros de extensão.
5- Junta de Freguesia de Galegos São Martinho
A- Novas artérias com designações que correspondem a lugares com esses nomes:
a) Rua Sopé do Facho, com início na Rua da Imaculada Conceição e fim em caminho de servi-
dão, com 40 metros de extensão;
b) Travessa de Linhar, com início na Rua de Linhar e sem saída, com 35 metros de comprimento.
6- Junta de Freguesia de Martim
A- Novas artérias com designações que correspondem a lugares com esses nomes:
a) Rua Nova da Torre Velha, com início no limite de Encourados com a Rua da Torre Velha, e 
sem saída, com 45 metros.
7- Junta de Freguesia de Pereira
A- Novas artérias com designações que correspondem a lugares com esses nomes:
a) Rua da Vinha, com início na Rua das Macieiras e fim na Rua de Vessadas, com 265 metros de 
extensão.
8- Junta de Freguesia de Remelhe
A- Novas artérias com designações que correspondem a lugares com esses nomes:
a) Travessa do Ferreiro, com início na Rua do Casal Novo e sem saída, com 64 metros;
b) Travessa de Cernache do Bonjardim, com início na Rua de Cernache do Bonjardim e sem saí-
da, com 30 metros de comprimento;
c) Travessa das Oliveiras, com início na Rua das Oliveiras e sem saída, com 25 metros de extensão.
9- Junta de Freguesia da Várzea 
A- Novas artérias com designações que correspondem a lugares com esses nomes:
a) Travessa do Cerqueiral, com início na Rua do Cerqueiral e sem saída, com 30 metros.
10- União das Freguesias de Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte Fralães
B- Prolongamento de arruamentos: 
a) Rua Padre João de Sousa Afonso e Abreu, com início em campos agrícolas e agora pro-
longada para Oeste até à Rua de Santa Maria de Viatodos, ficando com 269 metros;
b) Rua de Penas, com início na Rua das Fontainhas e agora prolongada para norte além da Rua 
Padre João de Sousa Afonso e Abreu, terminando em campos incultos, ficando com 140 metros 
de extensão.
PROPOSTA Nº 11. Aprovar a Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos, 
a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e o Laboratório Nacional de Engenha-
ria Civil. “Projeto Reconhecer” - Inventariação das obras de arte do Concelho de Barcelos sob a 
responsabilidade da Câmara Municipal
PROPOSTA Nº 12. Aprovar a Minuta da Adenda do Protocolo a celebrar entre o Município de 
Barcelos e a Associação Dignitude. 
PROPOSTA Nº 13. Aprovar a minuta do Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de 
Barcelos e o Centro de Medicina Laboratorial Germano Sousa.
PROPOSTA Nº 14. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Barcelos e a Santa Casa da Misericórdia de Barcelos. Centro de Vacinação COVID – 19, do qual 
consta o montante da despesa a suportar pelo Município – 2.500,00 € mensais, em consequên-
cia da utilização do espaço, incluindo o fornecimento e consumo de água, luz e gás, bem como, 
entre outros aspetos, tudo o demais que envolve direitos e deveres de ambos os outorgantes.
PROPOSTA Nº 15. Aprovar a 2.ª Revisão de preços provisória, devendo o Município ressarcir o 
adjudicatário no valor de 17.168,15 €, com o IVA incluído. 
PROPOSTA Nº 16. Aprovar a 4.ª Revisão de preços provisória, devendo o Município ressarcir o 
adjudicatário no valor de 23.944,15 €, com o IVA incluído.
PROPOSTA Nº 17. Atualizar as tarifas em 2,4622% para os serviços de água e saneamento, pa-
ra 2022, à exceção das Tarifas dos Ramais de Água Constantes no Quadro A.4 e das Tarifas de 
Ramais de Saneamento e Caixas Domiciliárias contidas no Quadro S.4.
PROPOSTA Nº 18.
1.Aprovar o Relatório Final do Júri do Procedimento. 
2.Adjudicar a empreitada de obras públicas «Qualificação pedonal entre a Ponte Medieval. Lar-
go Guilherme Gomes Fernandes e Rua Miguel Ângelo» à entidade «Domingos Pedrosa Barreto. 
L.da», pelo preço de 999.936,64 €, acrescido do valor do IVA, à taxa legal em vigor.
3.Aprovar a minuta do contrato, disponível em anexo à presente proposta, cujo teor aqui se dá 
por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. 
PROPOSTA Nº 19. Aprovar as medidas do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Trans-
portes Públicos 
PROPOSTA Nº 20. Aprovar a minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2021, Medida de Apoio II (apoio à participação em provas internacionais específicas e pontuais) 
entre o Município de Barcelos e o atleta da modalidade de Jiu Jitsu Brasileiro, Sérgio Ribeiro 
dos Louros.
PROPOSTA Nº 21. Ratificar a atribuição da Medalha de Mérito do Município de Barcelos ao ci-
dadão barcelense Joaquim Rodrigues, realizada no passado dia 25 do corrente mês.
PROPOSTA Nº 22. Ratificar a outorga do Protocolo de Cooperação entre o Município de Barce-
los e a Intensify World. 
PROPOSTA Nº 23. Ratificar os Despachos do Presidente da Câmara Municipal, Mário Constan-
tino Lopes:
- A cedência de transporte para cerca de 25/30 mulheres para a Liga Portuguesa Contra o Can-
cro, no Porto. 
- A cedência de 400 Amores Perfeitos à Junta de Freguesia de Pereira. 
- A cedência de 20 árvores à União de Freguesias de Areias de Vilar e Encourados. 
- A cedência de transporte gratuito para a realização de consultas na Liga Portuguesa Contra 
o Cancro – Porto.
PROPOSTA Nº 24. Ratificar os Despachos do Vice-Presidente, Dr. Domingos Pereira:
- A cedência de 1 galo médio e 1 Livro das Famílias do Figurado, à Sra. Maria de Fátima Martins 
Fonseca, para oferecer ao apresentador Fernando Mendes, no programa Preço Certo. [Registo 
n.º 3.142|22];
- A cedência do Pavilhão Desportivo de Campo à União de Freguesias de Campo e Tamel S.Pedro 
Fins. [Registo n.º 83.847|21];
- A cedência do Auditório da Biblioteca Municipal à CAP – Confederação dos Agricultores de 
Portugal. [Registo n.º 84.669|21];
- A cedência de 2 tendas aos Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo de Barcelinhos. 
[Registo n.º 89.498|21];
- A cedência do Teatro Gil Vicente ao Núcleo Territorial de Partido Iniciativa Liberal. [Registo 
n.º 93.178|21];
- A cedência do Pavilhão Municipal de Barcelos e do Pavilhão de Campo ao CCPA – Clube Cávado 
Patinagem Artística. [Registo n.º 331|22];
- A cedência/acesso às Piscinas Municipais de Barcelos à Associação – Escola de Mergulho de 
Barcelos. [Registo n.º 365|22];
- A cedência de dois courts de ténis e não cobrança dos preços à Goténis – Associação Desporti-
va de Ténis. [Registo n.º 709|22];
- A cedência de 50 grades de proteção à Câmara Municipal de Esposende. [Registo n.º 5.017|22].
PROPOSTA Nº 25. Ratificar o Despacho do Presidente cessante da Câmara Municipal, Miguel 
Jorge da Costa Gomes. 
PROPOSTA Nº 26. Ceder a título gratuito e definitivo, à Intensify Word - Associação Tecnoló-
gica e Recreativa, os bens necessários para a prossecução do seu objeto, sendo que em caso de 

utilização para fins diversos ou dissolução desta, antes de decorridos 5 anos, os bens reverterão 
a favor do Município de Barcelos. 
PROPOSTA Nº 27. Aprovação da Ata em Minuta.
NOTA: As deliberações 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24 e 26 foram aprova-
das por unanimidade. As deliberações 15 e 16 mereceram abstenção por parte dos vereadores 
do PS. As deliberações 17 e 27 mereceram votos contra do PS.
Reunião de 14 de fevereiro de 2022
PROPOSTA Nº 1. Aprovar as atas das reuniões da Câmara Municipal realizadas em 26 e 31 de 
janeiro de 2022;
PROPOSTA Nº 2. Atribuir apoio para refeições escolares a mais 5 alunos do Jardim de Infância 
e do 1º Ciclo do Ensino Básico;
PROPOSTA Nº 3. Atribuir ou renovar apoio ao arrendamento habitacional a 9 munícipes;
PROPOSTA Nº 4. Isentar do custo das mensalidades de frequência de aulas nas Piscinas Mu-
nicipais, para a época desportiva 2021/2022 a um munícipe devido a insuficiência económica 
do agregado familiar;
PROPOSTA Nº 5. Conceder a aquisição dos serviços de transporte em táxi para a utente da ACA-
PO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal; 
PROPOSTA Nº 6. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 4.284,50 € ao Centro 
Social de Cultura e Recreio da Silva, para comparticipar as despesas de aquisição de material 
descartável usado no âmbito da Pandemia Covid 19;
PROPOSTA Nº 7. Atribuir à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1º Ci-
clo do Ensino Básico e JI de Carvalhal um subsídio no valor de 450,00€ para pagamento a As-
sistentes Operacionais;
PROPOSTA Nº 8. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 10.500,00 € ao Centro 
Social de Aguiar para proceder à renovação de equipamentos de cozinha e mobiliário nas sa-
las de apoio;
PROPOSTA Nº 9. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 2.830,00 €, acrescida 
de IVA à taxa legal em vigor, à Associação Social de Pereira para comparticipar nas despesas 
de aquisição de aquecedores para o bem-estar das crianças; 
PROPOSTA Nº 10. Conceder uma comparticipação financeira, no valor de 2.706,00 €, à ARCA- 
Associação Recreativa e Cultural de Arcozelo para comparticipar nas despesas com a atividade 
«Noël», inserida na programação do Município “Barcelos, A Magia do Natal”, no Pavilhão Mu-
nicipal de Barcelos, tendo para o efeito contraído despesas com a colocação da logística neces-
sária, nomeadamente, palco/som e luz;
PROPOSTA Nº 11. Atribuir à Liga Portuguesa Contra o Cancro uma comparticipação financeira 
no valor de 5.726,44 € destinados a adquirir equipamentos informáticos e mobiliário;
PROPOSTA Nº 12. Reduzir em 50% o pagamento das taxas devidas pela ocupação dos espaços de 
venda dos operadores da Feira Semanal (486) operadores e da Feira Grossista (13), referentes ao 
1.º e 2.º semestre de 2022, tendo em conta o impacto da crise provocada pelo surto de COVID-19, 
que se traduz numa redução no 1.º semestre de 87.711,03€ e no 2.º semestre de 80.964,12€ relati-
vos à Feira Semanal e numa redução no 1.º semestre de 3.407,04€ e no 2.º semestre de 3.144,96€ 
relativos à Feira Grossista;
PROPOSTA Nº 13. Constituição de Fundo de Maneio para a CPCJ-Comissão de Proteção de Crian-
ças e Jovens de Barcelos, no valor de 153,15€, para o ano de 2022; 
PROPOSTA Nº 14. Constituição de Fundo de Maneio Divisão de Gestão e Conservação do Pa-
trimónio (Eficiência Energética), no valor de 2.250,00 €, para o ano de 2022;
PROPOSTA Nº 15. Aprovar a Minuta do Protocolo a celebrar entre o Município de Barcelos e 
a Agência para a Modernização Administrativa, I.P., para a instalação de Espaços Cidadão no 
edifício “Casa da Juventude”, em Barcelos;
PROPOSTA Nº 16. Retificar o ato administrativo/deliberação relativa à proposta n.º 12, da reu-
nião de câmara municipal de 31/01/2022, “Protocolo entre o Município de Barcelos e a Associa-
ção Dignitude”;
PROPOSTA Nº 17. Aprovar a renovação de isenção de IMI por um período adicional de cinco 
anos Benefícios Fiscais a um proprietário de um prédio situado na União de Freguesias de Bar-
celos, Vila Boa e Vila Frescainha (São Martinho e São Pedro), e submeter esta proposta à apre-
ciação e votação da Assembleia Municipal;
PROPOSTA Nº 18. Aprovar e submeter à Assembleia Municipal a composição dos júris de re-
crutamento e seleção dos cargos de direção intermédia de 1.º, 2.º e 3.º graus, a prover pela Câ-
mara Municipal;
PROPOSTA Nº 19. Atribuir suplemento de penosidade e insalubridade aos trabalhadores que 
preencham os requisitos de atribuição, nos exatos termos do cumprimento das regras de defi-
nição dos níveis a que se encontram sujeitos, e respetivo quantitativo diário;
PROPOSTA Nº 20. Aprovar e submeter a deliberação da Assembleia Municipal a alteração do Ma-
pa de Pessoal do Município de Barcelos, decorrente da reorganização dos serviços municipais;
PROPOSTA Nº 21. Submeter à Assembleia Municipal para aprovação, a 1.ª Revisão ao Orçamen-
to Municipal e Opções do Plano;
PROPOSTA Nº 22. Aprovar o Relatório Final do Júri do Procedimento para adjudicar a emprei-
tada de obras públicas Reabilitação da EM 505 – Barcelinhos, Alvelos, Remelhe e Carvalhal» à 
entidade «Martins & Filhos S.A.», pelo preço de 2.197.351,18 €, acrescido do valor do IVA, à taxa 
legal em vigor; 
PROPOSTA Nº 23. Ratificar o despacho do Presidente da Câmara Municipal proferido em 
04/02/2022, que aprovou a nova distribuição dos encargos plurianuais; 
PROPOSTA Nº 24. Aprovar a minuta do 1º Contrato Adicional, no montante de 138.996,81€, 
acrescido do IVA à taxa legal em vigor, relativo à Empreitada: “Reabilitação do Edifício dos Pa-
ços do Concelho” – Trabalhos Complementares – Reclamação de Erros e Omissões;
PROPOSTA Nº 25. Aprovar a minuta de Contrato Interadministrativo a outorgar entre o Municí-
pio e as Freguesias do concelho de Barcelos; submeter a minuta do Contrato Interadministrativo 
à Assembleia Municipal para efeitos de apreciação e votação da autorização;
PROPOSTA Nº 26. Aprovar a Minuta do Acordo de Transferência de Recursos do Município de 
Barcelos para a Freguesias/União de Freguesias do concelho e submeter a minuta do Acordo à 
Assembleia Municipal para efeitos de apreciação e votação da autorização;
PROPOSTA Nº 27. Atribuir comparticipação financeira às instituições a seguir mencionadas, 
que solicitaram a adesão ao programa Q+ em rede, correspondente a 50% do valor da inscrição, 
na modalidade A, num valor total de 8.580 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor:
• Associação Perelhal Solidário
• Associação Nacional AVC
• Associação Carapeços Solidário
• Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas- APACI
• Casa do Povo de Alvito
• Centro Social de Remelhe
• Centro Social e Paroquial de Fragoso
• Grupo de Ação Social Cristã- GASC
• Centro Social de Chorente
• Centro Social, Cultural e Recreativo Abel Varzim
• Centro Zulmira Pereira Simões
• Centro Social e Paroquial de Barcelinhos
• Centro Social e Paroquial de Aguiar
PROPOSTA Nº 28. Aceitar a doação e incorporação de livros e peças no acervo da Biblioteca 
Municipal;
PROPOSTA Nº 29. Ratificar a outorga de Protocolo entre a Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil, o Município de Barcelos e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Barcelos, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública Barceli-
nense – B.V. de Barcelinhos e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viatodos.
PROPOSTA Nº 30. Ratificar os despachos do Presidente da Câmara Municipal, Mário Constan-
tino Lopes, que aprovaram/autorizaram o seguinte:
- A cedência de transporte gratuito para cerca de 25/30 mulheres, para a realização de consultas 
na Liga Portuguesa Contra o Cancro – Porto; 
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- Cedência de 100 grades de segurança ao Município de Póvoa de Varzim;
- Cedência do Auditório Municipal no dia 12.02.2022 à ACRR – Assoc. Cultural e Recreativa de 
Roriz para a apresentação da academia de ciclismo para o ano de 2022;
PROPOSTA Nº 31. Ratificar os  Despachos do Vice-Presidente, Domingos Pereira, que aprovaram/
autorizaram:
- A cedência de 12 galos médios à Associação Guias de Portugal – 54º Conselho Nacional (Re-
gisto 5401/22);
- Cedência de 25 cadeiras e 5 secretárias escolares à União Cultural e Recreativa de Aborim, 
para equipar uma nova sala de aulas (Salão Paroquial de Aborim) onde serão ministradas au-
las de música aos alunos;
- Cedência de duas bandeiras do Município, à Junta de Freguesia de Pousa, sendo uma para in-
terior e outra para o exterior;
- Cedência do Auditório Municipal ao Grupo Folclórico de Barcelinhos, no dia 26 de fevereiro, 
para a realização da Assembleia Geral do CIOFF Portugal (8173/22);
- Cedência do Auditório do Estádio Cidade de Barcelos, no dia 30 de abril e 1 de maio, à entidade 
“Estádio Clínica”, para a realização das “2ªs Jornadas Científico Desportivas” subordinadas ao 
tema – Saúde e Performance no Desporto;
- A cedência do Pavilhão Desportivo de Campo à Associação de Futsal de Campo;
- A cedência do Pavilhão Desportivo de Campo à Associação Desportiva de Barcelos/Campo 
(Registo 53598/21);
- A cedência do Pavilhão Desportivo de Campo ao Clube Cávado Patinagem Artística, para a 
realização de treinos na modalidade de patinagem artística na época desportiva 2021/2022;
- Cedência dos 2 courts de ténis das Piscinas Municipais de Barcelos ao Goténis Associação de 
Barcelos, para a realização do Campeonato Regional de Clubes 2022, realizado no dia 30 de 
janeiro; 
- Cedência de um espaço no Centro Empresarial de Barcelos ao Instituto de Segurança Social, 
IP, Centro Distrital de Braga, para a realização de testes aos profissionais das ERPI e Lares Re-
sidenciais, do concelho de Barcelos; 
- Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal para a realização da “reunião mensal da Di-
reção de Internato”;
- Contratualização de serviço de transporte para alunos das escolas de Paradela, Cristelo, Mi-
lhazes e Abel Varzim, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, a fim de participarem em atividade pro-
movida pelo Município Trial Bike;
PROPOSTA Nº 32. Ratificar os despachos da Vereadora, Mariana Carvalho, aprovaram/auto-
rizaram o seguinte:
- Utilização das instalações da EB1de Moure pela Benemérita Associação dos Dadores de Sangue; 
- Cedência de plantas e intervenção nos jardins e logradouros das escolas do concelho;
- Oferta de artesanato à Escola Secundária de Barcelinhos, no âmbito de intercâmbio de Erasmus; 
PROPOSTA Nº 33. Voto de pesar pelo falecimento do maestro Manuel Fonseca.
PROPOSTA Nº 34. Aprovar a Ata em Minuta. 
Nota: Na proposta 1, a ata da reunião de 26 de janeiro foi aprovada por unanimidade e a ata 
da reunião do dia 31 de janeiro foi aprovada por maioria com votos contra dos eleitos do PS.
As deliberações de 2 a 17, 19, 22 e 23 e de 25 a 34 foram aprovadas por unanimidade.
As deliberações 18, 20 e 21 foram aprovadas por maioria com abstenção do PS.
A deliberação 24 foi aprovado por maioria com votos contra dos eleitos do PS.
Reunião Extraordinária | 18 de fevereiro de 2022
PROPOSTA Nº 1. Aprovar e submeter à Assembleia Municipal a prorrogação do prazo para a 
aceitação da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades in-
termunicipais no domínio da Ação Social; determinar a comunicação da intenção de prorroga-
ção do prazo à DGAL, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 55/2020, 
de 12 de agosto.
PROPOSTA Nº 2. Aprovar:
a) O reinício do procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal de Barcelos;
b) A fixação, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 76.º do RJIGT, de um prazo de 24 
meses para a respetiva conclusão, prazo este cuja contagem se iniciará a partir da data da pu-
blicação da presente deliberação em Diário da República;
c) O aproveitamento de todos os atos praticados no procedimento de revisão que caducará a 13 
de março 2022, bem como a utilização de toda a documentação produzida, nomeadamente pa-
receres emitidos pelas diferentes entidades das administrações centrais que integram a comis-
são consultiva, desde que os pressupostos de facto e de direito se mantenham atuais e válidos;
d) Submeter a presente proposta à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal.
PROPOSTA Nº 3. Submeter, para conhecimento e votação, à Assembleia Municipal, ao abrigo 
das Normas de Execução Orçamental, as listagens de subsídios atribuídos às Juntas de Fregue-
sia nos anos de 2019, 2020 e 2021. 
Nota:  Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade.
Reunião de 28 de fevereiro de 2022
PROPOSTA Nº 1. Aprovação da ata da reunião da Câmara Municipal realizada em 14 de feve-
reiro de 2022;
PROPOSTA Nº 2. Voto de Louvor à Professora Doutora Maria José Fernandes, eleita, por una-
nimidade, Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP); 
PROPOSTA Nº 3. Aprovar apoio para refeições escolares a mais 10 alunos do Pré-escolar e 1.º 
Ciclo do Ensino Básico: Refeições escolares; 
PROPOSTA Nº 4. Atribuir apoio ao arrendamento habitacional a 21 munícipes; 
PROPOSTA Nº 5. Aprovar a alteração à listagem inicial fornecida pelas entidades gestoras das 
Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) para o ano letivo 2021/2022; 
PROPOSTA Nº 6. Ratificar a adenda ao Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e a 
AMAR 21 – Associação de Apoio à Trissomia 21, contendo a alteração do prazo de vigência para 
30 anos, conforme condição exigida para a elegibilidade dos benefícios de PRR; 
PROPOSTA Nº 7. Aprovar o Acordo de Colaboração a outorgar entre o Município de Barcelos 
os Agrupamentos de Escolas, Escola não Agrupada e Escola Profissional, que visa estabelecer 
os termos e as condições do desenvolvimento do programa do Ensino Profissional do Progra-
ma Erasmus+; 
PROPOSTA Nº 8. Ratificar o Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Escola Se-
cundária de Barcelinhos, para a realização do evento “Lançamento Oficial do Manual de Apoio 
ao Professor e Técnico Qualificado”; 
PROPOSTA Nº 9. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 10.000,00€ [dez mil 
euros] à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viatodos, para comparticipar 
na aquisição de uma nova ambulância de socorro e emergência; 
PROPOSTA Nº 10. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 645,50 € ao Centro 
Social de Cultura e Recreio da Silva, para comparticipar as despesas de aquisição de material 
descartável, usado no transporte das refeições da valência de apoio domiciliário, procedimento 
emanado pela DGS, no âmbito da Pandemia Covid-19; 
PROPOSTA Nº 11. Ratificar o despacho do Presidente da Câmara, que autorizou a despesa 
validada conforme faturas apresentadas, para comparticipar as despesas da Santa Casa da 
Misericórdia no valor total de 13.453,83 de aquisição de material, tendo em vista a resposta à 
pandemia COVID-19; 
PROPOSTA Nº 12. Aprovar que a Câmara de Barcelos seja representada no Conselho da Comu-
nidade pelo Vereador António Jorge da Silva Ribeiro, com competências designadas ao nível 
da saúde.
PROPOSTA Nº 13. Ratificar o despacho do Presidente da Câmara, proferido em 22.02.2022, que 
no âmbito do Passadiço Pedonal ao longo da margem direita do Rio Cávado entre a frente ribei-
rinha de Barcelos e a zona da Quinta do Brigadeiro – 1.ª Fase, aprovou o seguinte:
- «Aprovo a ata nº 2 do júri do procedimento;
- Aprovo o mapa de quantidades, orçamento retificativo, peças desenhadas e caderno de en-
cargos do projeto, anexos; 
- Aprovo o aditamento ao programa e procedimento e caderno de encargos, que se anexa; 
- Aprovo o novo preço base de 3.615.610€, ao qual acresce o IVA; 

- Aprovo a prorrogação do prazo para apresentação das propostas conforme indicado». 
PROPOSTA Nº 14. Aprovar a «minuta do contrato de empreitada – 2.º adicional», relativa à em-
preitada de obras públicas «Reabilitação do Mercado Municipal».
PROPOSTA Nº 15. No âmbito do Concurso Público – Empreitada: “2ª Fase do Estádio Cidade 
de Barcelos – Construção de Campo de Treinos no Complexo Desportivo Cidade de Barcelos.”, 
aprovar o seguinte:
    1. Determinar a decisão de contratar; 
    2. Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar; 
    3. Determinar a escolha do procedimento por Concurso Público, nos termos mencionados na 
informação da Divisão de Contratação Pública;
    4. Aprovar as peças do procedimento (Programa de Procedimento e Caderno de Encargos)
    5. Aprovar o Júri do Procedimento e respetiva delegação de competências;
    6. Aprovar a nomeação e as delegações de competências no gestor do procedimento, nos ter-
mos da presente da DCP; 
    7. Aprovar a nomeação do gestor do contrato, nos termos da presente informação da DCP.
PROPOSTA Nº 16. Aprovar a contratação do candidato (e aliás único) aprovado e colocado na 
segunda (2ª) posição, segundo a lista de ordenação final devidamente homologada a 11 de no-
vembro de 2021, por tempo indeterminado, de 1 posto de trabalho da carreira/categoria de 
Técnico Superior, para exercer funções no Departamento de Planeamento e Gestão Urbanísti-
ca - Divisão de Gestão Urbanística;
PROPOSTA Nº 17. Aprovar o Procedimento limitado aos pedidos de concessão de jazigos antigos 
existentes no cemitério municipal de Barcelos, apresentados até 31 de janeiro de 2022, assim 
como para aqueles que se encontram concessionados apenas em parte; 
PROPOSTA Nº 18. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 10.000,00, à Junta da 
União de Freguesias de Campo e Tamel S. Pedro Fins, para aquisição de um trator;
PROPOSTA Nº 19. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 10.000,00 à Junta da 
Freguesia da Silva, para aquisição de um trator;  
PROPOSTA Nº 20. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 10.000,00 à Junta da 
Freguesia de Cossourado, para aquisição de uma carrinha de transporte coletivo de crianças. 
PROPOSTA Nº 21. Aprovar a minuta do Acordo de Colaboração a outorgar entre o Município de 
Barcelos e a Associação Carapeços Solidário.
PROPOSTA Nº 22. Aprovar dar início ao procedimento conducente à elaboração de um Projeto 
de Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Barcelos; dar cumprimento às demais 
formalidades previstas no n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, nomea-
damente, publicitando a sua deliberação não só no sítio institucional do Município de Barce-
los, em www.cm-barcelos.pt, mas igualmente por edital, bem assim, estabelecendo um prazo 
de 10 dias para a constituição dos interessados e apresentação dos contributos nos termos do 
disposto no artigo 102.º do CPA.
PROPOSTA Nº 23. Aprovar a Minuta do Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de 
Barcelos, Município de Braga, Município de Guimarães, Município de Vila Nova de Famalicão 
e a Associação de Municípios de Quadrilátero.
PROPOSTA Nº 24. Aprovar a alteração ao Contrato de Comodato celebrado entre o Município 
de Barcelos e o Centro Zulmira Simões Pereira; 
PROPOSTA Nº 25. Aprovar a minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos 
e a Bolt Support Services PT, Unipessoal Lda, relativo à Instalação e Operacionalização de Sis-
tema de Trotinetes Elétricas Partilhadas no Concelho de Barcelos, Services PT, Unipessoal Lda.  
PROPOSTA Nº 26. Aprovar o envio da proposta a exigir que o Município de Barcelos seja con-
siderado como Centro Urbano Regional para efeitos de Contratualização no âmbito do período 
de programação 2021/2027 que enquadra o Acordo de Parceria 2030, ao Senhor Presidente da 
República, ao Senhor Primeiro Ministro, à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regio-
nal do Norte, à Associação Nacional de Municípios Portugueses, à Comunidade Intermunicipal 
do Cávado, ao Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Cávado; 
PROPOSTA Nº 27. Aprovar a afetação da responsabilidade da gestão do fundo de maneio da 
Divisão de Gestão e Conservação do Património (Eficiência Energética), ao novo Chefe de Divi-
são, Eng. José Carlos Martins; 
PROPOSTA Nº 28. Constituir Fundo de Maneio para o ano de 2022, no valor de 30,00 euros pa-
ra Divisão de Administração e Licencimentos - Parque de Estacionamento contíguo ao edifício 
dos Paços do Concelho; 
PROPOSTA Nº 29. Constituir Fundo de Maneio para o ano de 2022 para a Divisão de Sistemas 
de Informação e Modernização Administrativa: Aquisição de Serviços - 150,00 €; Ferramentas 
e Utensílios - 150,00 €;
PROPOSTA Nº 30. Ratificar os Despachos Presidente da Câmara Municipal, Mário Constanti-
no Lopes: 
- A cedência de máquina e um camião para transporte de saibro destinado a regularizar o re-
creio da EB1/JI de Gandarinha – Junta de Freguesia de Galegos S. Martinho;
- Cedência de 6 ameixoeiras para colocar em lugares públicos – Junta de Freguesia de Macieira 
de Rates; 
- Cedência de 10 japoneiras e 20 gardénias para jardim – Junta de Freguesia de Cambeses; 
- Cedência de 80 arbustos floridos para canteiros – Junta de Freguesia de Alvelos;
- Cedência de autorização para colocação de informação em outdoor, solicitada pela Câmara 
Municipal de Esposende; 
- Cedência de contentores para deposição de resíduos e respetiva recolha à Associação Acadé-
mica do IPCA, no âmbito da Festa de Carnaval 2022, na Cidade de Barcelos;
- Cedência de árvores para jardins do aldeamento da Coutada, solicitadas pela Junta de Fre-
guesia de Carapeços; 
- Cedência de 6 árvores de pequeno porte para a zona envolvente à Igrejas Paroquial, solicita-
das pela Junta de Freguesia de Carapeços; 
PROPOSTA Nº 31. Ratificar os Despachos do Sr. Vice-Presidente, Domingos Pereira:
- Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal e isenção de taxas, dia 10 de fevereiro – Grupo 
Parlamentar do PSD; 
- Cedência do Salão Nobre para apresentação do documentário “7 Rotas do Artesanato de Bar-
celos” – QFILM, Lda; 
- Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal e isenção de taxas, dia 21 de fevereiro – Grupo 
Parlamentar do PSD; 
PROPOSTA Nº 32. Ratificar o Despacho da Sr.ª Vereadora Dra. Mariana Carvalho: 
- Cedência de 45 galos pequenos ao aluno Hélder Carvalho, da Escola Secundária de Barcelinhos 
para realização de uma atividade no âmbito da sua Prova de Aptidão Profissional. 
PROPOSTA Nº 33. Ratificação de Despachos da Sr.ª Vereadora Maria Elisa Braga:
- Cedência de uma peça de artesanato ao Sr. César Costa como promoção do artesanato de Bar-
celos, para a sua participação no Programa “O Preço Certo”.
- Cedência de uma minhota e 8 galos médios para entregar ao elenco da peça de teatro “A Ra-
toeira” que decorreu no Teatro Gil Vicente. 
PROPOSTA Nº 34. Aprovar Ata em Minuta.
Nota: As propostas número 17, 18, 19 e 20 foram retiradas da minuta. A proposta número 14 
mereceu a abstenção do PS. As restantes propostas foram todas aprovadas por unanimidade.

Deliberações do Executivo Camarário

Vá ao Teatro!
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