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EDITORIAL
A PALAVRA DA VEREADORA, MARIANA CARVALHO

Theatro Gil Vicente contem-
plado com 600 mil euros
Foi uma excelente notícia para 
as atividades culturais no con-
celho. O Theatro Gil Vicente foi 
contemplado com 600 mil eu-
ros para apoio à programação 
nos próximos quatro anos, um 
financiamento que resulta da 
aprovação da candidatura apre-
sentada no âmbito do Concurso 
de Apoio à Programação da Re-
de de Teatros e Cineteatros Por-
tugueses (RTCP), exclusivamen-
te elaborada pelos serviços mu-
nicipais afetos à gestão deste 
equipamento cultural.

O Presidente do Município 
sublinha a importância des-
te apoio no sentido de que vai 
ao encontro das intenções da 
autarquia. Mário Constanti-
no pretende “democratizar 
o acesso aos equipamentos e 
bens culturais e colocar Bar-
celos como centro produtor 
e emissor de arte e cultura”. 
Por seu lado, a vereadora do pe-
louro da Cultura da Câmara de 
Barcelos mostrou-se “extrema-
mente feliz” com este apoio. Se-
gundo Elisa Braga, este extraor-
dinário financiamento “vai per-
mitir apresentar ainda melhor 
programação e libertar meios 
para melhorar o Theatro em 
termos técnicos”. A vereadora 
sublinhou ainda a importância 
deste financiamento no contex-
to da concretização de diversos 
projetos culturais que envol-
vem diversas instituições do 

concelho.
Concurso de Apoio à Progra-
mação da Rede de Teatros e 
Cineteatros Portugueses
A candidatura do Theatro Gil 
Vicente baseou-se no projeto – 
Circuito Criativo TGV, uma can-
didatura totalmente “dentro de 
portas”, demonstrando uma ar-
ticulação programática dedica-
da às artes performativas (tea-
tro, música, cinema, dança, cir-
co e ópera) e aos cruzamentos 
disciplinares, o que levou o jú-
ri a atribuir-lhe uma excelente 

pontuação. 
A aposta do projeto assentou 
numa programação para to-
dos, planificada e dividida por 
10 círculos temáticos, aplican-
do na íntegra a classificação + 
que 0 sem mais limites de ida-
des ou pressupostos culturais. 
A relevância artística e o fator 
comunidade/local são fatores de 
discriminação positiva que ex-
plorando o “fazer o que ainda 
não foi feito” dimensionaram 
a programação plural e abran-
gente pensada para estes 4 anos. 
A título de exemplo, no ano de 
2022, o Theatro Gil Vicente vai 
realizar 192 atividades, acolher 
66 espetáculos, 21 apoiados pela 
DGArtes e coproduzir 48 espe-
táculos. Nas projeções cinema-
tográficas, dos 43 filmes a exi-
bir, 37 são obras nacionais, sen-
do estes números repercutidos 
nos anos seguintes.

“A gestão de uma Câma-
ra Municipal com a di-
mensão da de Barcelos 
é de grande complexida-
de. Ultrapassam os 800 
funcionários (mais cer-
ca de 400 que, com a de-
legação de competências 
da Educação, passaram 
das escolas para a alçada 
municipal), distribuídos 
pelos mais variados de-
partamentos e com uma 
grande diversidade de 
conteúdos funcionais. 
É muita gente? Aparente-
mente, sim. Mas a verda-
deira resposta depende 
do serviço público que é 
prestado através de to-
dos eles, individualmen-
te e em coletivo. Por este 
motivo, os funcionários 
municipais são conside-
rados, pelo atual exe-
cutivo municipal, como 
parceiros fundamentais 
para a concretização do 
projeto político que foi 
delineado para Barcelos. 
De forma aberta, disten-
dida e leal, as nossas pri-
meiras preocupações e 
ações foram com eles.
Como em qualquer orga-
nização, há os volunta-
riosos, os discretos, os 
tranquilos e os stressa-
dos, os minuciosos e os 
mais relaxados, os que 
se adaptam e os resisten-
tes, os que “são pau para 
toda a colher” e os que 
evitam sair da sua zona 
de conforto, os que aspi-
ram progredir e os mais 
acomodados. É com esta 
diversidade que iremos 
trabalhar e é nesta diver-
sidade que entendemos 
estar a maior riqueza.”
Tudo o que atrás escrevi 
foi publicado num jornal 
local, em dezembro últi-
mo, numa coluna de opi-
nião onde tenho o privilé-
gio de escrever. Passados 
cinco meses deste texto, 
agora com mais proprie-
dade, reitero cada pa-
lavra. Porém, além da 
gestão dos mais de 1200 
funcionários, em bre-
ve haverá mais de uma 

centena fruto da transfe-
rência de competências 
da área da saúde, com to-
da a sobrecarga técnica 
e procedimental que isso 
acarreta. 
A Câmara Municipal é, 
portanto, uma grande 
organização, quer em 
número de trabalhado-
res, quer na diversidade 
dos serviços que presta 
e, ainda mais, nas expec-
tativas que os cidadãos, 
legitimamente, têm so-
bre ela. No meio de tanta 
multiplicidade, é neces-
sário fomentar uma cul-
tura organizacional, ba-
seada no orgulho e pro-
pósito de se ser funcioná-
rio da Câmara Municipal, 
numa atitude positiva de 
envolvimento e de com-
promisso, quer seja com 
os pares, os dirigentes ou 
os eleitos, mas, sobretu-
do, com os Barcelenses. 
Depois de um dos perío-
dos mais conturbados da 
história recente, poten-
ciador de fadiga essen-
cialmente mental e de 
uma lógica de trabalho 
profundamente indivi-
dualizada, entendemos, 
por isso, fundamental 
apostar numa série de 
formações concertadas 
para todos os trabalha-
dores do Município, for-
temente assente no tra-
balho em equipa, coope-
rante e motivacional, pa-
ra que os participantes 
possam clarificar os be-
nefícios da adoção de um 
comportamento proati-
vo e empático no relacio-
namento interpessoal, 
numa atitude criadora 
de soluções partilhadas, 
inspiradora para os co-
legas e que contribua 
para a geração de equi-
pas unidas, dialogantes 
e eficazes. Estas sessões 
iniciaram esta semana e 
só terminarão em julho, 
também com a partici-
pação de todos os funcio-
nários das escolas. Além 
da criação de um am-
biente laboral favorável, 

pretende-se que estas 
ações contribuam para 
uma melhoria no desem-
penho dos serviços, aten-
dendo a que cada um fi-
cará mais consciente da 
sua especificidade e da 
forma como a sua contri-
buição é determinante 
para as metas traçadas.
Particularmente no que 
respeita às lideranças, 
estão também previstas 
formações técnicas mais 
intensas, que incluem to-
das as temáticas que en-
volvem a governação pú-
blica local, como sejam 
as finanças e a contra-
tação públicas, a gestão 
dos recursos humanos, 
o direito administrativo 
ou a ética e integridade 
na gestão pública. Estas 
formações estão a ser de-
lineadas em estreita co-
laboração com o IPCA e 
prevê-se o seu início pa-
ra breve prazo.
Acreditamos no impacto 
significativo da forma-
ção e do conhecimento, 
acreditamos no impacto 
significativo da lealdade, 
do rigor e da empatia no 
trabalho e, fundamental-
mente, acreditamos que 
a capacitação pessoal e 
profissional dos colabo-
radores municipais pode 
traduzir-se numa melho-
ria significativa do ser-
viço que prestamos. Por 
tudo isto, e porque tam-
bém acreditamos que o 
desempenho profissio-
nal é diretamente pro-
porcional à satisfação 
que se sente no exercício 
das funções, não abdica-
remos de continuar a in-
vestir nessa capacitação. 
É isso que se espera de 
uma Cidade Educadora - 
uma Cidade que “aposta 
na Educação ao longo da 
vida, que mobiliza e ar-
ticula todos os agentes 
educativos do território, 
e que situa a educação 
como eixo central do seu 
projeto de cidade”. Que o 
conceito comece dentro 
de casa!

Recursos Humanos vs Educação

Vá ao Teatro!
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COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL

Presidente da Câmara exige condições para uma 
descentralização séria

O Presidente da Câmara apro-
veitou a sessão solene das co-
memorações do 25 de Abril 
para endereçar um forte reca-
do ao poder central. Para Má-
rio Constantino, “reivindicar 
Abril  é lutar pela descentra-
lização de competências, mas 
uma descentralização honesta, 
analisada setor a setor, discuti-
da entre as partes, concertada 
entre Estado central e Municí-
pios e autarquias, e nunca uma 
delegação de competências pa-
ra aligeirar responsabilidades, 
imposta com prepotência, sem 
as devidas e justas compensa-
ções financeiras, penalizando 
as Câmaras Municipais e, por 
conseguinte, as suas popula-
ções, já que o dinheiro que vai 
ser gasto para a recuperação e 
manutenção dos edifícios es-
colares e dos centros de saú-
de, vai impedir que seja cana-
lizado para outras prioridades 
municipais.”
Esta foi uma das mensagens com 
maior significado político que o 
Presidente, Mário Constantino, 
deixou no discurso que proferiu 
na sessão solene que decorreu no 
Auditório dos Paços do Concelho. 
O Presidente da Câmara subli-
nhou também que “todos, As-
sembleia Municipal, Câmara 
Municipal, Juntas de Freguesia e 
de Uniões de Freguesia, Socieda-
de Civil, e cada um de nós, barce-
lenses, todos devemos contribuir 
para que Abril se cumpra. E, nes-
te caso concreto, cumprir Abril 

é fazermos tudo o que esteja ao 
nosso alcance para transformar 
Barcelos num Concelho mais de-
senvolvido, mais coeso, mais so-
lidário, e ambientalmente mais 
sustentado”.

Presidente da Assembleia Mu-
nicipal exorta para combate à 
violência doméstica
O Presidente da Assembleia Mu-
nicipal de Barcelos, Fernando 
Pereira, aproveitou a sessão so-
lene evocativa da Revolução dos 
Cravos para a denúncia pública 
de um assunto que teima em per-
durar na sociedade portuguesa e 
tem muitos espinhos para as ví-
timas de violência doméstica. O 
tema preocupa o Presidente da 
maior Assembleia do país que, 
sem rodeios, colocou o dedo na fe-
rida. Aludindo a episódio fatídico 
recentemente ocorrido a poucos 
metros do edifício dos Paços do 
Concelho, Fernando Pereira asse-
verou que a Assembleia Munici-
pal de Barcelos não pode nem vai 
ficar indiferente numa “ignorân-
cia esperançosa” que estes casos 
se extingam naturalmente. Pelo 
contrário, o Presidente garan-
tiu que “esses crimes horrendos 
contra a dignidade e a liberdade 
humana” não podem ficar impu-
nes e têm de ser combatidos com 
pedagogia, educação e eficácia. 
“Não podemos ficar insensíveis à 
cultura de violência e morte que 
nos rodeia”, proclamou, para de-
pois rematar: “No dia da liberda-
de e da paz, marquemos lugar no 

combate à violência”. 
Fernando Pereira aproveitou 
ainda a sessão solene dos 48 
anos do 25 de Abril para deixar 
um recado à classe política, no-
meadamente aos membros que 
constituem a Assembleia Muni-
cipal de Barcelos, relembrando 
que ser deputado não é apenas 
participar nas sessões do plená-
rio, mas sim assumir responsabi-
lidades pelas decisões que ali se 
discutem, nomeadamente as que 
emanam da Câmara Municipal 
que, como é sabido, tem cada vez 

mais competências delegadas do 
Estado. 

Cravos, Poemas, Crianças, Con-
certo de Paulo de Carvalho
O Município de Barcelos come-
morou o 25 de Abril com um 
conjunto de iniciativas que fo-
ram desde ações político-insti-
tucionais, aos concertos musi-
cais, teatro, cinema, e animação 
com folclore de rua e rusgas. 
Ao fazer 48 anos, Barcelos assina-
lou a Revolução dos Cravos com 
um concerto de Paulo de Carva-
lho que decorreu na noite do dia 
23, na Avenida da Liberdade. No 
domingo, a Companhia de Tea-
tro de Santo Tirso apresentou, 
no Theatro Gil Vicente, a peça “O 
meu avô, o meu pai e eu”, e pe-
las 16h30 houve lugar a Rusgas. 
Já no feriado dia 25, realizou-se 
a sessão solene promovida pe-
la Assembleia Municipal, que 
além das intervenções políticas, 
ficou marcada por uma inicia-
tiva inédita, simbólica e muito 
apreciada: a leitura de poemas 
de Sophia de Mello Breyner An-
dresen e Eugénio de Andrade, 
pela voz de uma menina e de um 
menino de dez anos de idade.  
As comemorações do 25 de Abril 
terminaram com outro momento 
simbólico: um concerto “pela Paz 
e Liberdade”, na Avenida da Li-
berdade, pelo Coro de Câmara de 
Barcelos e da Orquestra Barcina.
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Reconhecido por todos os que 
nela participaram, a Festa das 
Cruzes 2022 foi uma extraor-
dinário sucesso, trazendo até 
à Cidade de Barcelos centenas 
de milhares de pessoas, oriun-
das das diversas regiões do 
país, mas também do estran-
geiro, e que com os barcelen-
ses quiseram ver e viver inten-
samente o espírito de alegria 
da primeira grande romaria 
minhota. 
Tanto nas celebrações religiosas, 

como nas atividades culturais, 
bem como na animação da fei-
ra popular, nos concertos e ar-
raiais noturnos e sessões de pi-
rotecnia, todos os dias foram de 
enorme afluência. Ciente de que 
esta organização só foi possível 
com o esforço de muitas pessoas 
anónimas e com a colaboração 
de dezenas de instituições, o 
Presidente da Câmara Munici-
pal emitiu dois comunicados: 
um interno, relativo aos funcio-
nários camarários, e uma nota 

FESTIVIDADES FORAM UM GRANDE SUCESSO  

Presidente da Câmara agradece participação, alegria e 
hospitalidade dos barcelenses na Festa das Cruzes

4

pública, que circulou nas redes 
sociais do Município, agrade-
cendo o empenho dos colabora-
dores e a participação, alegria 
e hospitalidade dos barcelen-
ses, no decorrer da Festa das 
Cruzes. 

Mensagem do Presidente Má-
rio Constantino
“Barcelos viveu com muito en-
tusiasmo, intensidade e alegria 
a Festa das Cruzes. Para isso, 
muito contribuiu estarmos a 

Foi um dos momentos culturais 
mais marcantes da Festa das 
Cruzes. Após anos e anos no re-
cato das arrecadações, em boa 
hora foi apresentada ao públi-
co a exposição “Ouro e Prata na 
Real Irmandade do Senhor Bom 
Jesus da Cruz”, que revela um 
espólio único, pertencente ao 
Templo do Senhor Bom Jesus da 
Cruz, e delicadamente cuidado 
pela Real Irmandade do Senhor 
Bom Jesus da Cruz.
Na inauguração da mostra, o 
Vice-presidente da Câmara, Do-
mingos Pereira  revelou a satis-
fação e a honra do Município 
por acolher “esta extraordiná-
ria demonstração do patrimó-
nio religioso e cultural da Real 

Irmandade do Senhor Bom Je-
sus da Cruz”.
Sob o olhar curioso e interessa-
do de centenas de pessoas que 
se deslocaram à sala Gótica no 
último mês e meio, a exposi-
ção permitiu que os visitantes 
fizessem uma viagem pela his-
tória, com mais de 500 anos, 

começando pelo milagre da 
Santa Cruz, ocorrido em 1504, 
onde há relatos que João Pires 
(Sapateiro na vila) teria encon-
trado no chão uma cruz negra, 
próximo do Campo da Feira. 
Andor do Senhor dos Passos in-
tegralmente restaurado
O conjunto mais emblemático 

das peças expostas era o andor 
com o Senhor dos Passos. A ima-
gem foi feita em Roma, por Giu-
seppe Berardi, em 1875, e foi res-
taurada agora. Também o andor 
foi restaurado. Especial atenção 
para os resguardos do andor, 
restaurado pelas Carmelitas do 
Mosteiro de Bande (Carmelitas 
do Carmelo do Porto), que con-
seguiram substituir o pano de 
fundo, colocando-lhe as aplica-
ções originais, feitas com fio de 
prata e ouro. Um trabalho de 
excelência.
Seguia-se um percurso como 
se estivéssemos na Quaresma. 
A Pietá – uma escultura mag-
nífica do século XVIII, que po-
demos encontrar normalmente 

no altar-mor do Templo. O toro 
de madeira em que foi esculpida 
foi enviado do Brasil por Inácio 
da Silva Medela.
O esquife com o Cristo Morto 
também usado na procissão fo-
ram peças duas peças magnífi-
cas que também mereceram to-
da a atenção do público. Entre 
outras peças, havia várias "de 
ourivesaria usadas nas cerimó-
nias litúrgicas, vestes, entre as 
quais a opa que o Provedor usa 
nas procissões, com a sua vara 
de prata". Destaque ainda para 
o  emblema da irmandade bor-
dado a fio de ouro e uma casula, 
das muitas que existem no es-
pólio, também ela bordada a fio 
de ouro. A visita à exposição ter-
minava com a peça do Santo Le-
nho. Uma cruz de prata que será 
das mais antigas que existem no 
Senhor da Cruz.

sair de uma crise pandémica, o 
bom tempo que fez e um exce-
lente cartaz festivo.
Todavia, mesmo com essas con-
dições extraordinárias, a Festa 
das Cruzes não teria tanto su-
cesso, se não fosse o empenho 
de todos os que colaboraram 
nesta grandiosa realização, 
mas também a grande hospi-
talidade que os barcelenses de-
monstraram, a enorme parti-
cipação e adesão popular a to-
das as iniciativas, o espírito de 

colaboração e civismo, e a con-
tagiante alegria demonstrada.
Quero, por isso, enquanto Pre-
sidente do Município, demons-
trar a todos os que nos visita-
ram, mas especialmente aos 
barcelenses, o meu reconheci-
mento e agradecimento.
A fasquia ficou muito elevada, 
mas tenho a certeza de que, pa-
ra o ano, voltaremos à Festa das 
Cruzes ainda com maior deter-
minação, porque essa é a fibra e 
o espírito do povo de Barcelos”.

EXPOSIÇÃO NA SALA GÓTICA DOS PAÇOS DO CONCELHO 
Ouro e Prata na Real Irmandade do Senhor Bom Jesus da Cruz
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Após longos anos de indecisão 
e indefinição, a Infraestruturas 
de Portugal – IP deu parecer po-
sitivo ao projeto do fecho da Cir-
cular Urbana que vai ligar Rio 
Covo Santa Eugénia à Estrada 
Nacional 103, apresentado pela 
Câmara de Barcelos. Com esta 
aprovação, o Executivo Munici-
pal consegue  resolver um pro-
blema que persistia há mais de 
uma década, o que vai permi-
tir, num breve espaço de tempo, 
lançar o concurso público pa-
ra a realização da empreitada. 
Na comunicação remetida ao 
Município, pode ler-se que, na 
sequência da revisão ao proje-
to e do acompanhamento téc-
nico efetuado pela IP, em con-
junto com equipa projetista 
desse Município, informa-se 
“que a solução agora propos-
ta merece a concordância da 
IP, encontrando-se o respeti-
vo projeto de execução em con-
dições de merecer aprovação”. 
Esta aprovação e concordância 
da IP é tanto mais importante, 
porque desbloqueia finalmente 
a possibilidade de concretizar 
uma obra muito importante pa-
ra as acessibilidades à cidade de 
Barcelos. De resto, esta comuni-
cação da IP permitiu já que fosse 

aprovado na reunião de segun-
da feira, em meados de abril, o 
Acordo de Gestão a celebrar en-
tre a Infraestruturas de Portu-
gal S. A. e o Município de Barce-
los, que vai reger a futura gestão 
das vias a construir. Nesse acor-
do, fica estabelecido que são da 
inteira responsabilidade do Mu-
nicípio as expropriações que fo-
rem necessárias para a execu-
ção da obra e que o Município 
disponibiliza a título gratuito 
os terrenos que forem necessá-
rios à execução da obra, na par-
te que esta interfira com o domí-
nio rodoviário nacional (EN103). 
Também fica estabelecido que o 
Município de Barcelos se assume 
como dono da obra, competindo 
lançá-la, geri-la, executá-la e fis-
calizá-la desde o procedimento 
pré-contratual até ao seu encer-
ramento contabilístico, caben-
do-lhe ainda a responsabilidade 
pela execução material, finan-
ceira e contabilística da obra.
Por seu lado, cabe à IP autorizar 
o início dos trabalhos, proceden-
do ao acompanhamento dos tra-
balhos da empreitada. Durante a 
execução da obra, quaisquer alte-
rações efetuadas ao plano de tra-
balhos deve ser comunicada à IP, 
com a indicação das razões que 

determinaram essa alteração. 
Controlo de qualidade e de 
execução da obra
No âmbito do Acordo de Gestão, 
entre a Infraestruturas de Por-
tugal e o Município de Barcelos 
relativo a esta empreitada fica 
também estabelecido que a IP se 
reserva no direito de efetuar en-
saios em obra, com vista ao cum-
primento integral dos requisitos 
constantes no caderno de encar-
gos. A IP procederá também ao 
acompanhamento dos traba-
lhos, sendo da responsabilidade 
do Município fazer cumprir pelo 
empreiteiro todas as orientações 
que a IP lhe venha a transmitir, 
designadamente no que respei-
ta ao planeamento da obra, cum-
primento do projeto de execução 
e da qualidade dos materiais. 
Finalmente, neste acordo, o Mu-
nicípio de Barcelos obriga-se a 
informar o empreiteiro que o 
objeto da obra integrará o domí-
nio público rodoviário nacional, 
e que os bens móveis e imóveis 
que se destinem a fazer parte da 
rede rodoviária nacional tam-
bém serão integrados no domí-
nio público rodoviário, no mo-
mento em que se realizar a rece-
ção provisória da obra.

PASSO DECISIVO PARA A CONSTRUÇÃO DA VIA 

Fecho da Circular aprovado pela 
Infraestruturas de Portugal

A Resulima e a Universidade Au-
tónoma de Lisboa, em colabora-
ção com a Câmara Municipal de 
Barcelos e de Viana do Castelo e 
com as Juntas de Freguesia de 
Panque, Cossourado, Amonde 
e Outeiro, estão a concretizar o 
projeto piloto ‘Menos Lixo, Mais 
Reciclagem’. 
Esta iniciativa desenvolve-se até 
julho e tem como objetivo ana-
lisar as motivações sociais não 
financeiras que levam os cida-
dãos a ter comportamentos am-
bientalmente corretos, nomea-
damente a efetuar a separação 
de resíduos nas suas habitações 
e respetivo encaminhamento pa-
ra reciclagem.
No decorrer deste estudo, os ci-
dadãos serão informados das 

Projeto piloto em Barcelos e 
Viana do Castelo
Menos Lixo, Mais Reciclagem!

quantidades de resíduos coloca-
das nos ecopontos localizados na 
sua freguesia, receberão infor-
mação específica sobre a sua ati-
vidade e terão acesso regular aos 
desempenhos alcançados. Desta 
forma, valorizam os resíduos e 
promovem a sua transformação 
em recursos – só têm de reciclar 
tudo, sempre e em todo o lado!
Para apoiar a informação aos ci-
dadãos, está disponível a Linha 
da Reciclagem, um serviço de 
atendimento gratuito a todos os 
cidadãos.

SITE DO MUNICÍPIO www.cm-barcelos.pt
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O Município de Barcelos, em 
parceria com a Junta de Fregue-
sia de Balugães, realizou, no fim 
de semana de 21 e 22 de maio, 
a atividade “O Caminho Medie-

val - Recriação de Peregrina-
ção no Caminho Português de 
Santiago. Esta Recriação da Pe-
regrinação no Caminho Portu-
guês de Santiago constituiu um 
verdadeiro êxito, com dezenas 
de participantes a integrarem o 
percurso, desde a igreja de Vila 
Boa até Balugães. 
Este tipo de iniciativas visa cha-
mar a atenção para o património 
existente no percurso no cami-
nho que atravessa Barcelos, mo-
bilizando os agentes para que no 
futuro esta seja a peregrinação 
de maior dimensão, enquanto 
registo de recriação histórica, 
neste que é o caminho mais em-
blemático, e a partir do qual se 
gerenciou todo o volume de pe-
regrinos que existe atualmente 
em Portugal.

O Caminho Medieval - Recriação de 
Peregrinação no Caminho Português 
de Santiago

 A atividade recriou o ambien-
te de peregrinação e estadia dos 
peregrinos no Caminho Portu-
guês de Santiago, numa das suas 
etapas mais emblemáticas – Bar-

celos a Ponte de Lima -, mais pro-
priamente no adro da igreja de 
S. Martinho de Balugães. 
O programa incluiu também a 
recriação de uma ceia medieval, 
no adro da igreja de São Marti-
nho, em Balugães, na qual parti-
ciparam dezenas de pessoas, en-
tre as quais o Presidente da Jun-
ta de Balugães e o Presidente da 
Câmara de Barcelos. 
Esta realização aconteceu no 
âmbito do projeto EEC Provere 
Minho Inovação, mais concreta-
mente no item “Touring Cultu-
ral (Aldeias de Portugal) – Pro-
grama de qualificação e ani-
mação económica, turística e 
cultural das Aldeias do Minho, 
financiado pela União Europeia 
e enquadrado no projeto Amar 
o Minho.

Contactos da Linha da Reciclagem
Telefone gratuito: 800 911 400

Email: atendimento@linhadareciclagem.pt
Horário de atendimento telefónico: 
segunda a sexta-feira, das 09h00 às 20h00
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O objetivo é bem claro: promo-
ver a democratização do acesso 
aos bens, atividades, serviços e 
equipamentos culturais. E a me-
lhor forma de o fazer é pela di-
namização do programa “Cultu-
ra para todos numa cidade edu-
cadora inclusiva, um projeto que 
está a ser promovido pelo muni-
cípio em articulação e parceria 
com várias instituições conce-
lhias, e que é e cofinanciado pe-
lo Fundo Social Europeu, atra-
vés do programa Norte 2020. 
Exemplo disso é o Projeto “Zoom 
In”, que já está em pleno desen-
volvimento, permitindo aos seus 

participantes o acesso a obras 
culturais, nacionais e estrangei-
ras, privilegiando a sua disse-
minação em diversas ações co-
mo exibição de documentários, 
tertúlias, workshops e oficinas 
práticas.
A primeira ação deste projeto de-
correu no dia 29 de abril e cons-
tou da exibição do filme “O MEU 
TIO”, de Jacques Tati, na Casa Me-
nino Deus. Este filme, vencedor 
de um Óscar de Melhor Filme Es-
trangeiro, é uma sátira sobre o 
confronto da modernidade e tra-
dição, e da sofisticação e nostalgia. 
Ainda no âmbito do Programa 

PROJETOS PROMOVEM DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA 

Município dinamiza programa “Cultura para 
todos numa cidade educadora inclusiva”

Cultura para Todos numa Cida-
de Educadora Inclusiva, está em 
desenvolvimento um conjunto 
de novos projetos que se irão de-
senvolver até dezembro de 2022. 
Assim, o Projeto Cultura e Arte 
para Todos, desenvolvido pel'A 
Capoeira - Companhia de Tea-
tro de Barcelos, dinamiza um 
conjunto de oficinas, dirigidas a 
vários públicos, que decorrerão 
entre abril e dezembro de 2022. 
Fazem parte dessa programação 
as “Oficina de Teatro e Expressão 
Dramática para crianças”, “Ofici-
na de Teatro para Jovens”, “Ofici-
na de Dança-Teatro”, “Oficina de 
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“O desporto permite fazer pon-
tes e temos exemplos de que, 
muitas vezes, é o desporto a unir 
os povos e a conseguir a paz du-
radoura e sólida”. Esta foi uma 
das mensagens que o Presiden-
te da Câmara de Barcelos deixou 
aos jovens que participaram na 
palestra realizada na Biblioteca 
Municipal, no dia 6 de abril e que 
assinalou o Dia Internacional do 
Desporto pelo Desenvolvimen-
to e pela Paz e o Dia Mundial da 
Atividade Física.
No encerramento da iniciativa, 
Mário Constantino recorreu à sua 
formação enquanto professor de 
Educação Física para dizer que a 
prática desportiva é fundamen-
tal no desenvolvimento integral 
da pessoa. “O desporto ensina-
-nos a ser tolerantes, assim como 

confirma que só com disciplina, 
empenho e esforço se conseguem 
alcançar os objetivos a que nos 
propomos”, assegurou o autarca.
No âmbito desta iniciati-
va, que visou assinalar o Dia 

Cenografia”, “Oficina de Teatro 
do Oprimido”, “Oficina de cons-
trução de marionetas e fantoches 
de esponja”, “Oficina de teatro de 
Robertos”, “Oficina de constru-
ção de marionetas de vara” e uma 
“ação de Teatro do Oprimido”. 
Projeto Galo Unido
Outro dos projetos em andamen-
to é o Galo Unido, centrando-se 
na inclusão social de crianças 
e jovens adolescentes através 
da prática da Dança, e que teve 
início no dia 21 de fevereiro de 
2022, na escola Nico Dance Stu-
dio, sediada em Arcozelo – Bar-
celos. Com  10 crianças inscritas, 
de idades compreendidas entre 
os 9 e os 10 anos de idade,  ofere-
ce atividades ligadas à atividade 
da Dança Hip-Hop, visando ain-
da inserir as crianças em todas 
as atividades da escola durante 
todo o ano de 2022. 
O projeto finalizará com a apre-
sentação de um espetáculo co-
reográfico, culminando todo o 
trabalho desenvolvido com os 
intervenientes do projeto Galo 
Unido. Entretanto, o projeto En-
contro de Gerações, da responsa-
bilidade do Teatro Popular de Ca-
rapeços, teve início no mês maio, 
e vai assegurar a realização de 
24 oficinas de teatro e apresenta-
ções públicas dirigidas aos mais 
jovens e a pessoas com mais de 
65 anos.

DIA INTERNACIONAL DO DESPORTO PELO DESENVOLVIMENTO E PELA PAZ 
Presidente da Câmara: "O Desporto permite pontes para a paz”

Internacional do Desporto pelo 
Desenvolvimento e pela Paz e o 
Dia Mundial da Atividade Física, 
decorreu uma palestra, na Bi-
blioteca Municipal, que contou 
com a presença de 4 palestrantes: 

Carlos Sá (ultramaratonista), Es-
ter Alves (Diretora-Geral da Está-
dio Clínica), Joaquim Rodrigues 
(piloto de motociclismo) e Miguel 
Novais (Professor de Educação Fí-
sica). Os convidados abordaram a 
importância da atividade física, 
do Desporto, da Paz e do Volun-
tariado, perante uma plateia de 
uma centena de alunos das esco-
las de Barcelos, Barcelinhos e Ro-
sa Ramalho.
O Dia Internacional do Desporto 
ao serviço do Desenvolvimento 
e da Paz foi instituído pela ONU, 
em agosto de 2013, tendo como fi-
nalidade promover a prática da 
atividade física e, simultanea-
mente, mostrar os benefícios do 
Desporto e o seu contributo para 
o fomento do Desenvolvimento e 
da Paz nas comunidades.

No dia do 1 de maio, dia do tra-
balhador, e no dia em que se 
comemorava 62 anos de exis-
tência, o Granja Futebol Clu-
be, coletividade desportiva de 
Areias de Vilar, inaugurou os 
novos relvados sintéticos do 
seu parque desportivo. 
Na bênção e cerimónia de inau-
guração, que contou com a pre-
sença de Mário Constantino, 
Presidente da Câmara de Bar-
celos, bem como da Junta de 
Freguesia da União de Areias 
de Vilar e Encourados, corpos 
diretivos do clube e muitos po-
pulares, o Presidente da Câma-
ra enalteceu o excelente traba-
lho em parceria com a Junta e 
a direção da coletividade, mos-
trando-se muito agradado com 
o excelente estado das instala-
ções desportivas, onde agora 
sobressaem os novos relvados 
sintéticos. Em resposta, o Pre-
sidente da Junta, José António 
Coelho, agradeceu o esforço fi-
nanceiro da Câmara e, sobre-
tudo, a rapidez com que se re-
solveu um problema que se ar-
rastava no tempo. Também o 
presidente da direção, emocio-
nado, agradeceu a colaboração 
de todos para que o sonho de 
muitos anos se transformasse 
em realidade. 
Nestas obras de arrelvamento 
e melhoria do parque desporti-
vo, o clube investiu cerca de 45 
mil euros, tendo a Câmara de 
Barcelos comparticipado com 
100 mil euros.

Granja Futebol 
Clube inaugu-
rou relvado 
sintético

SITE DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

www.am-barcelos.pt
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A Câmara Municipal está em 
fase de pagamento de 500 mil 
euros referente às verbas em 
atraso das comparticipações re-
lativas aos Orçamentos Partici-
pativos referentes aos anos de 
2020 e 2021. Uma decisão toma-
da em reunião do executivo e 
que se destina aos projetos ven-
cedores, cuja concretização in-
cidiu no território de cada uma 
das freguesias contempladas. 
Assim, a Junta de Freguesia de 
Barcelinhos vai receber até um 

valor máximo de 50 mil euros 
para a execução do “Parque Ca-
nino de Barcelos”. Iguais mon-
tantes vão receber outros proje-
tos, casos da Junta de Freguesia 
de Gilmonde, para a “Requali-
ficação/restauro e conservação 
da área envolvente da Capela da 
Nossa Senhora da Guia”; da Jun-
ta de Freguesia de Macieira de 
Rates com verbas de até 40 mil 
euros para o projeto “Pensar no 
Futuro é Agir Agora”, um mon-
tante até 50 mil euros destinado 

ao “Posto Avançado de Emer-
gência” e idêntico valor para 
executar a iniciativa “Porta do 
Sol – Viver em harmonia com a 
natureza”.
Outros dos projetos financiados 
são os que contemplam a Junta 
de Freguesia de Oliveira, valores 
também até 50 mil euros, desti-
nados ao “Auditório Natural”; a 
Junta de Freguesia de Rio Covo 
Santa Eugénia para a “Renova-
ção do Polidesportivo”; e a Junta 
da União de Freguesias de Alvito 
e Couto, com igual valor para o 
“Parque de Desportos Radicais”. 
Finalmente, ainda no que res-
peita ao Orçamento Participati-
vo de 2020 e 2021, serão liquida-
das as verbas à Junta da União de 
Freguesias de Chorente, Góios, 
Courel, Pedra Furada e Gueral 
para o projeto “Caminho de San-
tiago – felicidade e segurança”, e 
à Junta da União das Freguesias 
de Durrães e Tregosa para exe-
cutar o projeto “Porta do Neiva”. 
Ambas as comparticipações po-
dem atingir os 50 mil euros.

VERBAS RELATIVAS A 2020 E 2021

Meio milhão para Orçamento Participativo
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A freguesia de Pedra Furada 
viveu bons momentos de festa 
ao inaugurar o “Palhuço”, um 
novo albergue de apoio aos pe-
regrinos dos Caminhos de San-
tiago. A recuperação do espa-
ço, instalado no antigo edifí-
cio da escola primária, custou 
120 mil euros. Tem capacidade 
para acolher, em simultâneo, 
24 pessoas, divididas por duas 
salas/dormitório. 
No ato de inauguração, ocorri-
do a meados de abril, e a que as-
sistiram dezenas de populares, 
o Presidente da Câmara, Mário 
Constantino, acompanhado da 
Vereadora da cultura, Elisa Bra-
ga, deu os parabéns à Junta de 
Freguesia por ter conseguido 
concretizar uma obra que “sal-
vaguarda as memórias do pas-
sado e vai unir essas histórias 
às muitas outras dos peregrinos 
que por aqui passarem”. 
Mário Constantino constatou “a 
qualidade do projeto e a funcio-
nalidade do equipamento”, pe-
lo que tem a certeza de que se-
rá “uma mais-valia para a afir-
mação de Barcelos no âmbito do 

Caminho de Santiago que atra-
vessa o concelho” de lés a lés. An-
tes do autarca barcelense falar, 
já o Presidente da Junta, Nuno 
Evandro, tinha dito que, pela “lo-
calização do albergue (à entrada 

do concelho) e pela qualidade 
das condições que oferece”, não 
tinha dúvidas que o “Palhuço 
será um sucesso em termos de 
ocupação”. Palavras premonitó-
rias, pois logo na primeira noite 

SITE DO MUNICÍPIO
www.cm-barcelos.pt

AGENDA BARCELOS
www.agenda.barcelos.pt

BARCELOS APOSTA FORTE NA PROMOÇÃO DO CAMINHO DE SANTIAGO

Inaugurado Albergue de Peregrinos em 
Pedra Furada

o espaço acolheu 17 peregrinos, 
encantados com as condições 
que ali encontraram.
O novo albergue de apoio aos 
peregrinos dos Caminhos de 
Santiago localiza-se no edifício 

da antiga escola primária, cujo 
projeto remonta a 1890, e que 
deverá ter entrado em funcio-
namento no início da década de 
1900.
As obras de recuperação custa-
ram cerca de 120 mil euros e ser-
viram não apenas para a preser-
vação integral do edifício como 
para dotá-lo de duas salas/dor-
mitório com camaratas com ca-
pacidade para 24 camas. 
O albergue tem ainda uma zona 
reservada a sala de convívio, sa-
nitários completos e lavandaria 
equipada com máquinas de la-
var e secar. 
O logradouro é muito aprazível 
e apetecível, constituído de zo-
na relvada, com cerca de 800m2.  
A pernoita custa 8 euros por pes-
soa, e o equipamento vai ser ge-
rido inicialmente pela Junta da 
União de Freguesias de Choren-
te, Góios, Courel, Pedra Furada 
e Gueral.  
Recorde-se que este é o segun-
do espaço público dedicado 
ao apoio de peregrinos, e com-
plementa a rede de outros es-
paços geridos por entidades 
particulares. 
O primeiro albergue municipal 
de Barcelos foi criado em 2010 
e está instalado na antiga Ca-
sa da Recoleta, na freguesia de 
Tamel S. Pedro Fins, constituin-
do-se também como uma gran-
de referência pela sua situação 
estratégica no Caminho Central 
de Santiago.

Um percurso de interpretação 
visitando alguns dos elementos 
mais interessantes do Patrimó-
nio de fachada do Centro His-
tórico de Barcelos foi uma das 
iniciativas que o Município de 
Barcelos promoveu para assi-
nalar o Dia Nacional do Azulejo. 
Assim, no âmbito do programa 
“Arqueologia à Noite”, dezenas 
de pessoas puderam ver e saber 
mais sobre esta manifestação 
arquitetónica tão característica 
do Património da Cidade, num 

“passeio” organizado pelo Gabi-
nete de Arqueologia e Patrimó-
nio Histórico. 
Ainda no mesmo âmbito, no Sa-
lão Nobre dos Paços do Concelho, 
foram apresentadas ao público 
duas publicações de divulgação 
do Património de Fachada de 
Barcelos, do historiador de Ar-
te Francisco Queiroz, um estudo 
realizado no âmbito do projeto 
Amar o Minho financiado pelo 
NORTE2020/ PORTUGAL2020 / 
FEDER.

Barcelos comemorou 
Dia Nacional do Azulejo
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A comunidade de Roriz viu 
concretizada no passado mês 
de maio uma ambição de lon-
ga data. A Casa Mortuária da 
freguesia abriu portas no dia 1 
de maio, numa cerimónia que 
contou com a presença do Pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Barcelos, Mário Constan-
tino, do Arcebispo de Braga e 
Primaz das Espanhas, D. José 
Cordeiro, do Pároco da Fre-
guesia, José Barbosa Granja, e 
do Presidente da Junta de Fre-
guesia, Luís Gonzaga. A bên-
ção da Casa Mortuária contou 
também com a presença de 
inúmeros populares, que fize-
ram questão de testemunhar a 
cerimónia.
A convite da paróquia de Roriz, 

o Presidente da Câmara, Mário 
Constantino, esteve presente em 
Roriz, onde salientou a importân-
cia e a “enorme utilidade” desta 
nova valência. O autarca referiu 
que nos momentos tristes da nos-
sa vida, em que nos despedimos 
dos nossos entes queridos, é ne-
cessários ter todas as condições 
para que essa despedida seja um 
momento de dignidade e respei-
to. O edil barcelense acrescentou 
que “quando todos contribuem 
para a concretização deste tipo 
de obra, o Município também 
tem a obrigação social e moral 
de colaborar, mesmo que tenha 
de fazer um esforço financeiro 
adicional”.
Do lado do Presidente da Jun-
ta de Freguesia, Luís Gonzaga, 

AMBIÇÃO DE LONGA DATA 

Roriz passa a ter Casa Mortuária

ouviram-se agradecimentos à 
Paróquia de Roriz e à Câmara 
Municipal na concretização da 
nova Casa Mortuária. “Esta era 
uma prioridade há muito apon-
tada na nossa freguesia, que não 
raras vezes se viu sem condições 
para acolher com dignidade e 
pela última vez os seus conter-
râneos”, concretizou o autarca 
local. 
A boa parceria entre a Igreja e 
a Junta de Freguesia também 
foi destacada pelo Pároco, Jo-
sé Granja, no momento da bên-
ção das novas instalações, ten-
do o mesmo agradecido a todos 
os envolvidos na concretização 
da obra, muito especialmente ao 
Presidente da Câmara pelo apoio 
financeiro concedido.

A nova sede da FIBRO foi inaugu-
rada no passado dia 30 de abril. 
Localizado em Arcozelo, Barce-
los, o novo espaço vai ser o pon-
to de contacto entre a associação 
e os seus associados. A FIBRO é 
uma associação sem fins lucra-
tivos, desde 2012, com o princi-
pal propósito de ajudar pessoas 
diagnosticadas com  Fibromial-
gia e doenças crónicas.
A inauguração da nova sede jun-
tou vários associados, bem como 
o Vereador da Câmara Municipal 
de Barcelos, António Ribeiro, que 
se mostrou muito entusiasmado 
com a potencialidade da organi-
zação. A associação possui, hoje 
em dia, mais de 300 associados 
e, ao longo dos anos, tem vindo 
a desenvolver várias atividades 
para ajudar não só os doentes a 
terem um melhor acesso a mé-
dicos, técnicos e terapias com-
plementares, mas também para 
consciencializar sobre o impacto 
que esta doença tem nos doentes, 
nas suas famílias, amigos e na so-
ciedade em geral.
“Falando sobre a FIBRO, apren-
demos a viver com ela”
A Fibromialgia é uma doença 

reumática/neurológica, carate-
rizada pela dor crónica incapa-
citante, parcial ou definitiva. De 
difícil aceitação pelos familia-
res e amigos, esta condição im-
pede a integração plena dos fi-
bromiálgicos na sociedade em 
geral. Para além disso, a falta de 
informação acerca da doença, 
por parte de alguns setores da 
saúde, constitui outra barreira 
na aceitação e reconhecimento 
desses doentes.
Com o mote “Falando sobre a FI-
BRO, aprendemos a viver com 
ela”, a associação recebe dia-
riamente informações sobre si-
tuações “dramáticas”, encami-
nhadas por médicos e/ou outros 
profissionais de saúde, no senti-
do de colmatar dúvidas relativa-
mente ao diagnóstico. Os objeti-
vos da associação passam pela 
identificação de fatores promo-
tores e de alívio da dor, não só 
na esfera da medicina conven-
cional, mas também em meios 
terapêuticos alternativos e com-
plementares, através de grupos 
de autoajuda, terapias de reabi-
litação e de maior aproximação 
e valorização do doente.

 APOIO A DOENTES DE FIBROMIALGIA 

FIBRO inaugura Sede Social

Barcelos esteve presente na 
Expocidades - Mostra de Turis-
mo das Cidades do Eixo Atlân-
tico, em Ferrol, para mostrar 
o que nosso território tem de 
melhor, tendo em vista a cap-
tação de um maior número de 
turistas.
 A Vereadora do pelouro do 
Turismo, Elisa Braga, partici-
pou numa jornada de trabalho, 

salientando as potencialidades 
dos produtos turísticos estra-
tégicos do concelho: artesana-
to, gastronomia, enoturismo e 
património monumental, cul-
tural e natural e experiências. 
A ação promocional, em Fer-
rol, assenta na estratégia de 
apoiar os agentes económicos 
ligados ao setor do turismo, 
designadamente os artesãos, 

MOSTRA DE TURISMO DAS CIDADES DO EIXO ATLÂNTICO

Barcelos mostra potencialidades turísticas na Galiza
as unidades de alojamento e 
de restauração e os agentes de 
animação turística.
Recorde-se que, este ano, o Mu-
nicípio de Barcelos retomou a 
presença estratégica em Feiras 
de Turismo, estando previstas 
presenças na Turexpo em Sil-
leda (Galiza) e na FIA - Feira 
Internacional de Artesanato 
(Lisboa).
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Os presidentes de Câmara dos 
municípios que compõem o 
Quadrilátero Urbano – Barce-
los, Braga, Famalicão e Gui-
marães – defendem a constru-
ção de um metro de superfície 
que una estas grandes cidades 
minhotas. A ideia saiu refor-
çada da reunião que decorreu 
nos Paços do Concelho de Bar-
celos, em abril, e que sentou 
à mesma mesa de trabalho os 
autarcas Mário Constantino, 
Ricardo Rio, Mário Passos e 
Domingos Bragança.
Com vista a sustentarem a sua 
pretensão, os presidentes dos 
quatro municípios decidiram 
solicitar junto da CCDRN e do 
Eixo-Atlântico dois estudos: um 
relativo à viabilidade económi-
ca do projeto; e um segundo so-
bre os impactos económicos e 
sociais que esse projeto traria 
para a região do Minho.
Entretanto, os presidentes des-
tas Câmaras municipais vão 
apresentar esta ideia de inves-
timento junto do Governo cen-
tral, nomeadamente ao Minis-
tro das Infraestruturas e ao Mi-
nistro da Coesão Territorial.

BARCELOS, BRAGA, FAMALICÃO E GUIMARÃES

Presidentes do Quadrilátero 
defendem metro de superfície

Os autarcas sublinham que es-
te é um projeto estratégico pa-
ra o desenvolvimento da re-
gião, realçando que permitiria 
retirar pressão automobilística 
sobre as vias nacionais que li-
gam as quatro cidades; contri-
buiria para as metas da descar-
bonização; teria sustentabili-
dade ambiental; promoveria a 
coesão territorial, o desenvol-
vimento económico e a mobi-
lidade de pessoas, nomeada-
mente estudantes que frequen-
tam os estabelecimentos de 
Ensino Superior de cada uma 
das cidades do Quadrilátero. 
Por outro lado, sustentam que os 
diversos governos do país, inde-
pendentemente da sua composi-
ção partidária, não têm feito o 
investimento necessário, lon-
ge disso, nesta que é a terceira 
maior comunidade do país, on-
de residem mais de 700 mil pes-
soas. Assim, entendem que está 
na hora de o Estado Central cor-
rigir esta discriminação negati-
va e tratar a região minhota co-
mo o tem feito nas áreas metro-
politanas de Lisboa e do Porto.
Descentralização sim, mas 

com envelope financeiro 
adequado
Ouros dos assuntos abordados 
pelos presidentes de Câmara 
que integram o Quadrilátero 
Urbano foi a questão da descen-
tralização de competências. Ne-
nhum dos autarcas contesta a 
importância da política de des-
centralização, mas todos estão 
preocupados com a ligeireza 
com que o Estado tem tratado o 
assunto.
Os autarcas entendem que o 
assunto tem de ser analisado 
de uma forma séria e discuti-
do, analisando setor a setor, em 
plena concertação entre Estado 
Central e Municípios. Rejeitam, 
por isso, uma descentralização 
assente numa delegação de com-
petências imposta na vertical, 
sem as devidas e justas compen-
sações financeiras, penalizando 
as Câmaras Municipais e, por 
conseguinte, as suas populações, 
já que o dinheiro que vai ser gas-
to para a recuperação e manu-
tenção dos edifícios escolares e 
dos centros de saúde vai impedir 
que seja canalizado para outras 
prioridades municipais.

www.museuolaria.pt
Telefone | 253824741
E-mail | museuolaria@cm-barcelos.pt
Morada | Rua Cónego Joaquim Gaiolas  | 4750-306 Barcelos

“O dia 25 de abril foi uma boa 
escolha para o reconhecimento 
e homenagem ao Comendador 
por todo o trabalho que tem 
feito por Roriz, mas também o 
reconhecimento pela capacida-
de empreendedora, de gestão e 
inovação, quer a nível pessoal, 
profissional e social”. Foi desta 

forma que o Presidente da Câ-
mara, Mário Constantino, su-
blinhou a homenagem ao Co-
mendador Arménio Miranda, 
em Roriz, no dia 25 de abril, no 
âmbito das comemorações do 
70º aniversário do F.C. Roriz
O Presidente da Câmara referiu, 
no seu discurso, que “celebrar 
Abril também é ter a capacida-
de de reconhecer e agradecer”, 
acrescentando que a Câmara 
Municipal continuará disponí-
vel para apoiar as associações 
concelhias, FC Roriz incluído. O 
autarca fez questão de lembrar 
o trabalho do executivo ante-
rior que “ajudou para que o rel-
vado sintético e algumas obras 
fossem uma realidade”.
Constantino destacou, ainda, “a 
ambição e o compromisso das 

pessoas” da freguesia, porque 
“só assim, em parceira, é que as 
coisas são passíveis de se torna-
rem realidade”.
O homenageado Arménio
Miranda
O Comendador Arménio Miran-
da, natural de Roriz, tem rece-
bido vários prémios e galar-

dões internacionais, mérito da 
sua capacidade empreendedora, 
de gestão e inovação. Em janei-
ro de 2006, foi-lhe conferido o 
grau de Comendador da Ordem 
do Mérito Agrícola pelo Presi-
dente da República, Jorge Sam-
paio. Desta vez, a homenagem 
partiu dos sócios do F.C. Roriz 
que deliberaram por unanimi-
dade, em Assembleia Geral do 
clube, atribuir o nome “Parque 
de Jogos do FC Roriz Comenda-
dor Arménio Miranda” à sua 
casa.
Arménio Miranda agradeceu a 
homenagem, frisando em tom 
de brincadeira que “não havia 
maneira de negar esta atribui-
ção visto que foi votada por una-
nimidade, não tendo sequer um 
voto contra ou uma abstenção”.

Homenagem ao Comendador 
Arménio Miranda “exalta 
valores de Abril”

FICHA TÉCNICA
DIRETOR Mário Constantino Lopes | COORDENAÇÃO EDITORIAL, GRAFISMO E PAGINAÇÃO Gabinete de Comunicação, 
Imagem e Protocolo | PROPRIEDADE Município de Barcelos | TIRAGEM  35000 exemplares | DEPÓSITO LEGAL 495057/22 | 
DISTRIBUIÇÃO Gratuita | Largo do Município - 4750-323 Barcelos | TELEFONE  +351 253 809 600 | 
E-MAIL  gcomunicacao@cm-barcelos.pt | SITE  www.cm-barcelos.pt
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A Câmara Municipal ofereceu 
um voucher no valor de 150 
euros para aquisição de livros 
às Bibliotecas que integram a 
Rede de Bibliotecas Escolares 
de Barcelos e um marcador de 
livros a todos os alunos dos 1.º 
e 2.º ciclos do Ensino Básico, 
onde poderão assinalar o nú-
mero de livros que irão ler 
ao longo do ano e mencionar 
qual o preferido.
Esta foi uma das formas que o 

Município encontrou para assi-
nalar a celebração do Dia Mun-
dial do Livro. Na ocasião, as Ve-
readoras da Educação, Mariana 
Carvalho, e da Cultura, Elisa 
Braga, visitaram o Centro Es-
colar de Arcozelo. Dirigindo-se 
aos professores bibliotecários, 
a vereadora Mariana Carvalho 
salientou que o objetivo des-
ta oferta às Bibliotecas Escola-
res é apetrechar com livros es-
tes espaços, se bem que a curto 

prazo pretende complementá-
-las com recursos tecnológicos 
mais avançados como realidade 
virtual e aumentada, de forma 
a apoiar o professor a comple-
mentar o seu papel pedagógico.
As comemorações do Dia Mun-
dial do Livro tiveram outros 
momentos, entre os quais a 
apresentação do Wokshop Co-
nectaBarcelos, projeto de inter-
venção para melhorar as com-
petências digitais em dispositi-
vos móveis, destinado a pessoas 
com mais de 45 anos.
Também foram realizadas vá-
rias atividades, entre as quais: 
painel de escrita, oferta de uma 
rosa na requisição de um livro, 
jogos de tabuleiro, oficina “um 
tsuru pela Paz” e ainda um 
workshop de storytelling com 
Diana Maciel do Projeto OPEN 
B.
Já antes da data propriamente 
dita, tinha decorrido a  propos-
ta: “Serei o que me deres…que 
sejam livros”, que convidou a 
população a oferecer à Bibliote-
ca Municipal um laço azul com 
uma mensagem alusiva à temá-
tica. Em troca, o ofertante do 
laço levava para casa um livro.
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COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO LIVRO 

Câmara oferece às Bibliotecas Escolares 
vouchers para aquisição de livros

Desde o início do ano, a Câma-
ra de Barcelos já admitiu mais 
noventa Assistentes Operacio-
nais – Auxiliares de Ação Edu-
cativa numa tentativa de suprir 
as lacunas de Recursos Huma-
nos que afetavam as escolas do 
concelho à responsabilidade do 
Município. 
As últimas seis admissões fo-
ram aprovadas no início do mês 
de maio, em reunião do Execu-
tivo, esgotando a lista de orde-
nação final devidamente homo-
logada a 5 de novembro de 2021.
A admissão destes auxiliares 
de ação educativa tenta respon-
der à falta de recursos humanos 
nessa área específica de traba-
lho, situação que se arrastava 
há muitos anos. Recorde-se que 
a gestão desses trabalhadores e 
respetivas tarefas transitaram 
do Ministério da Educação para 

EDUCAÇÃO 

Autarquia admitiu 90 novos 
funcionários para as escolas

a alçada dos municípios, verifi-
cando-se, todavia, que o rácio 
de trabalhadores por aluno que 
cada estabelecimento de ensino 
devia ter estava muito aquém 
das necessidades e do legalmen-
te previsto. Apesar deste reforço 
de pessoal, não será de excluir 
a necessidade de haver novos 
recrutamentos. 

Entretanto, também no setor da 
Educação, a Câmara Municipal 
aprovou hoje conceder apoios 
para refeições escolares a mais 
dezoito alunos. Recorde-se que 
desde o início do ano letivo são 
já 1.212 alunos do Pré-escolar 
e do 1º Ciclo do Ensino Básico 
a beneficiarem destes apoios 
sociais.

Macieira de Rates conta com 
espaço de apoio ao peregrino

Os peregrinos do Caminho Por-
tuguês de Santiago contam ago-
ra com um novo espaço de apoio, 
à entrada do concelho, na fre-
guesia de Macieira de Rates. 
Aproveitando a Festa das Cruzes 
- que dedicou o dia 2 de maio ao 
Caminho Português de Santiago 
- a Câmara Municipal e a Junta 
de Freguesia promoveram uma 
caminhada de cerca de dez qui-
lómetros entre São Pedro de Ra-
tes e Pedra Furada e a meio do 
percurso, em Macieira de Rates, 
inauguraram este novo espaço 
de apoio aos caminhantes. 
Na cerimónia de inauguração, 
em que participaram mais de 
cinco dezenas de pessoas, o Pre-
sidente da Junta, José Padrão, 
salientou que aquele espaço 
(que marca o início do Caminho 
no concelho), “serve para que 
os peregrinos que por ali pas-
sam possam descansar e resta-
belecer forças para o restante 
percurso”. 
Por seu lado, o Presidente da Câ-
mara, Mário Constantino, agra-
deceu à família que cedeu o ter-
reno para que o parque fosse 
possível, sublinhando que no 

momento em que o Município 
está a tentar “certificar o Cami-
nho Português de Santiago que 
passa por Barcelos, este apoio ao 
peregrino é decisivo para mar-
car a entrada no concelho. É um 
local com elementos caracterís-
ticos da nossa terra, desde lo-
go o Galo, e certamente fará as 
delícias dos caminhantes que 
podem usufruir do espaço, des-
cansar e deixar, quem sabe, tes-
temunhos de histórias que os 
marcam pelo Caminho”.  
No final da cerimónia, os parti-
cipantes prosseguiram a cami-
nhada tendo finalizado na fre-
guesia de Pedra Furada, numa 
distância aproximada de dez 
quilómetros. 
Esta intervenção teve um inves-
timento de 51.951.66 €, sendo a 
operação cofinanciada em 85% 
pelo FEDER, através do Progra-
ma Operacional Regional do 
Norte - Norte2020, no âmbito do 
PROVERE - Programa de Valori-
zação Económica dos Recursos 
Endógenos - Qualificação das 
Experiências de Touring Cul-
tural no Minho - De Passagem/
Barcelos.
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Foi num ambiente festivo e 
de alegria que a Câmara Mu-
nicipal de Barcelos recebeu 
a comitiva do Gil Vicente Fu-
tebol Clube, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, para 
uma justa homenagem, após 
ter conseguido apurar-se, pe-
la primeira vez no seu histo-
rial, para uma competição eu-
ropeia. E se a prestação com-
petitiva da equipa barcelense 
foi sendo um sucesso ao longo 
do campeonato da primeira 
Liga, a cereja no topo do bo-
lo deu-se quando, a uma jor-
nada do fim, o Gil Vicente ga-
rantiu o acesso à “Conference 
League”.
Na cerimónia “simples, mas de 
grande valor simbólico, o Pre-
sidente da Câmara, Mário Cons-
tantino, ladeado dos vereadores 
que compõem o Executivo Mu-
nicipal, deixou fortes elogios à 
comitiva gilista: “É uma honra 
receber um dos maiores embai-
xadores da cidade de Barcelos, 
é um orgulho para todos os bar-
celenses”. O edil reforçou a tóni-
ca na garra com que os gilistas 

HOMENAGEM PELO APURAMENTO PARA AS COMPETIÇÕES EUROPEIAS

Câmara recebeu Gil Vicente nos Paços do Concelho

competiram ao longo do ano, e 
deixou a promessa de que no 
futuro os gilistas vão ter me-
lhores condições de trabalho: 
“mais do que o resultado final, 

que muito nos orgulha, o vosso 
percurso foi um orgulho para 
Barcelos, porque jogaram sem-
pre com garra. Ao longo do ano 
fomos percebendo que isto era 

possível pela forma como joga-
vam, e destaco também a discri-
ção e o trabalho de bastidores 
de toda a direção. Os campos de 
treino vão ser em breve reali-

dade, pelo que a aposta na for-
mação será uma evidência”. An-
tes, o autarca já tinha dito que 
era uma honra receber nos Pa-
ços do Concelho o clube gilista, 

agradecendo a todos, direção, 
equipa técnica, atletas, funcio-
nários e adeptos por serem um 
dos principais embaixadores 
da região e de Barcelos”. 
Na breve alocução que fez du-
rante a cerimónia, o Presidente 
do Gil Vicente, Francisco Dias 
da Silva, destacou a sensibilida-
de que o Presidente da Câmara 
tem “para as questões relacio-
nadas com o desporto”. Agrade-
cendo a receção, Dias da Silva 
disse que é assim que se “vai 
fazendo história e se vai cres-
cendo”, mas que isso “dá mui-
to trabalho. Toda a gente sabe 
que temos de fazer bem o nosso 
trabalho para termos mais mo-
mentos como este. Quando se 
acredita, é meio caminho an-
dado para o sucesso”, desejando 
então que rapidamente o clube 
possa usufruir dos campos de 
treino, cuja empreitada o Presi-
dente da Câmara disse estar em 
concurso público. 
Antes, já o treinador do plantel, 
Ricardo Soares, tinha dito que 
“agradecia a todos os barcelen-
ses e a todos os adeptos por se 

terem associado ao clube, dei-
xando vivas a Barcelos e ao Gil 
Vicente”. Também o capitão da 
equipa se pronunciou nesta ce-
rimónia para agradecer ao pre-
sidente do Município por ter re-
cebido o plantel.
A cerimónia oficial terminou 
com troca de prendas simbóli-
cas: a Câmara ofereceu “galos 
de Barcelos” a todo o staff gilis-
ta e a direção do Gil Vicente ofe-
receu duas camisolas da equipa 
ao Presidente da Câmara. 
Gil Vicente apresentou o novo 
autocarro
A direção do Gil Vicente F.C. 
aproveitou a receção do clu-
be nos Paços do Concelho para 
apresentar e benzer o novo au-
tocarro, onde viajará o plantel 
ao longo da próxima época. 
Para o efeito, estacionou o au-
tocarro frente ao edifício da 
Câmara Municipal e, na pre-
sença de dezenas de pessoas, 
procedeu-se à bênção da viatu-
ra, ato presidido pelo prior Abí-
lio Cardoso, que desejou boa 
sorte e muitos êxitos à equipa 
barcelense.
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14 de março de 2022
PROPOSTA Nº 1. Aprovar as atas das reuniões da Câmara Municipal realizadas em 18 e 28 de 
fevereiro de 2022;
PROPOSTA Nº 2. Atribuir apoio a mais 8 alunos para beneficiarem de refeições escolares;
PROPOSTA Nº 3. Atribuir apoio ao arrendamento habitacional a 11 munícipes; 
PROPOSTA Nº 4. Minuta do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associa-
ção de Pais e Encarregados de Educação da EB1 e JI de Alheira, que regula o financiamento da 
aquisição de combustível, a utilizar no transporte dos alunos de Igreja Nova e Panque para a 
EB1 e JI de Alheira, durante o ano letivo 2021/2022;
PROPOSTA Nº 5. Aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de Barcelos 
e a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Carapeços, que regula o financiamento 
da aquisição de combustível, a utilizar no transporte dos alunos de Tamel S. Pedro Fins para a 
EB1 e JI de Carapeços, durante o ano letivo 2021/2022; 
PROPOSTA Nº 6. Aprovar pedido de um munícipe para comparticipação no Serviço de Limpeza 
de Fossas, no âmbito dos critérios estabelecidos no Regulamento de Apoio à Habitação Social.
PROPOSTA Nº 7. Aprovar adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2021, 
Medida de apoio I-A, celebrado entre o Município de Barcelos e a PCAND – Paralisia Cerebral 
– Associação Nacional de Desporto, para a execução de um programa de desenvolvimento des-
portivo apresentado por esta entidade, de natureza financeira, material e/ou logística, con-
substanciado, em especial, no fomento, divulgação e prática do desporto nas modalidades não 
profissionais, concretamente na realização do Campeonato Regional de Boccia Individual BC3 
– Zona Norte, durante o ano de 2022, no concelho de Barcelos;
PROPOSTA Nº 8. Atribuir comparticipação financeira no valor de 294,28 € à Associação de 
Desenvolvimento Social – Cantinho da Abadia, para comparticipar as despesas de aquisição 
de material descartável, material de desinfeção e máquina de lavar loiça, devido a imposição 
emanada pela DGS; 
PROPOSTA Nº 9. Aprovar a cedência de 4 tendas 3X3, 6 mesas e 12 cadeiras e 12 mesas de ma-
deira, aos “Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo de Barcelinhos, para apoiar o 
evento “Olá Primavera”, a ter lugar no dia 26 de março de 2022, em Barcelos;
PROPOSTA Nº 10. Aprovar o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2022, Medi-
das de apoio I-A (apoio à organização de competições/provas/formação de caráter regular), I-B 
(apoio à participação em competições/provas de caráter regular), II-A (apoio à organização de 
atividades ou eventos desportivos específicos e pontuais) e II-B (apoio à participação em ativi-
dades ou eventos desportivos específicos e pontuais);
PROPOSTA Nº 11. Aprovar o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2022, Medi-
das de apoio: I-B (apoio à participação em competições/provas de caráter regular) e II-A (apoio 
à organização de atividades ou eventos desportivos específicos e pontuais) entre o Município 
de Barcelos e o Basquete Clube de Barcelos, de natureza financeira, material e/ou logística, 
consubstanciado, em especial no fomento, divulgação e prática do desporto nas modalidades 
não profissionais no concelho de Barcelos, concretamente na modalidade de basquetebol e na 
organização de atividades ou eventos desportivo específico e pontuais, concretamente na or-
ganização do XXVI Torneio Festa das Cruzes de Minibasquete - Internacional, a realizar em 
abril de 2022;
PROPOSTA Nº 12. Aprovar o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2022, Me-
dida de apoio: I-B (apoio à participação em competições/propostas de caráter regular), anexa 
à presente proposta, entre o Município de Barcelos e o Gil Vicente Futebol Clube, a qual tem 
por objeto a execução de um programa de desenvolvimento desportivo, de natureza financei-
ra, material e/ou logística, consubstanciado, em especial, no fomento, divulgação e prática do 
desporto nas modalidades não profissionais no concelho de Barcelos, concretamente na mo-
dalidade de futebol; 
PROPOSTA Nº 13. Aprovar o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2022, Medi-
da de apoio: I-B (apoio à participação em competições/provas de caráter regular), anexa à pre-
sente proposta, entre o Município de Barcelos e o Óquei Clube de Barcelos – Hóquei em patins 
SAD, de natureza financeira, material e/ou logística, consubstanciado, em especial, no fomento, 
divulgação e prática do desporto nas modalidades não profissionais no concelho de Barcelos, 
concretamente na modalidade de hóquei em patins; 
PROPOSTA Nº 14. Aprovar a revogação do Acordo de Colaboração para a manutenção da cer-
tificação dos processos da “Olaria de Barcelos”, “Figurado de Barcelos” e a concessão da certi-
ficação e manutenção do “Bordado de Crivo de São Miguel da Carreira”, aprovado em reunião 
ordinária de Câmara de 27 de dezembro de 2018 e aprovar o novo Acordo de Colaboração para 
a Manutenção dos Processos da “Olaria de Barcelos”, “Figurado de Barcelos” e “Bordado de Cri-
vo de São Miguel da Carreira”;
PROPOSTA Nº 15. Aprovar a realização do Concurso “Barcelos Florido” – 2022, bem como as 
normas de participação no referido concurso; 
PROPOSTA Nº 16. Aprovar a designação - Domingos Ribeiro Pereira e Mariana Teixeira Batista 
Carvalho como Representantes do Município de Barcelos na Associação de Municípios de Fins 
Específicos Quadrilátero Urbano; 
PROPOSTA Nº 17. Aprovar o Protocolo de Cooperação entre o Município de Barcelos e a Fede-
ração das Associações Juvenis do Distrito de Braga; 
PROPOSTA Nº 18. Aprovar contratação da candidata aprovada e colocada na sexta (6.ª) posição 
segundo a lista de ordenação final devidamente homologada a 11 de janeiro de 2022, por tempo 
indeterminado, de 1 posto de trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior, para exercer 
funções na Divisão de Educação, devendo ser chamado o candidato da lista e na ordenação se-
guinte, em caso de recusa ou de desistência da candidata; 
PROPOSTA Nº 19. Aprovar a contratação da candidata aprovada e colocada na terceira (3.ª) po-
sição, segundo a lista de ordenação final devidamente homologada a 25 de fevereiro de 2022, por 
tempo indeterminado, de 1 posto de trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior, para 
exercer funções no Departamento de Administração Geral, devendo ser chamado o candidato 
da lista e na ordenação seguinte, em caso de recusa ou de desistência da candidata;
PROPOSTA Nº 20. Ratificar o despacho do presidente da Câmara, de 07.03.2022, que aprovou 
o seguinte:  1. Aprovo o relatório final do júri do procedimento; 2. Adjudico o Fornecimento de 
Energia Elétrica, à entidade “EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A.” pelo preço de 
2 130 181,77 €, valor ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, nos termos e condições do rela-
tório final, da proposta do adjudicatário e das peças do procedimento; 3. Aprovo a minuta do 
contrato; 4. Notifique-se os concorrentes nos termos do CCP.»;
PROPOSTA Nº 21. Ratificar de Despacho do Presidente da Câmara Municipal relativo à altera-
ção à cláusula nº 4 da Minuta do 1º Contrato Adicional da Empreitada - Reabilitação do Edifício 
dos Paços do Concelho;
PROPOSTA Nº 22. Aprovar a constituição de Fundo de Maneio para o ano de 2022, para a Divi-
são de Jardins e Espaços Verdes, no valor de 2.000,00;
PROPOSTA Nº 23. Aprovar a constituição de Fundo de Maneio para o ano de 2022, para a Divi-
são de Serviços Urbanos e Gestão de Frota, no valor de 4.750,00; 
PROPOSTA Nº 24. Ratificar o despacho do Presidente da Câmara Municipal, Mário Constan-
tino, relativo às comparticipações financeiras no âmbito das respostas à pandemia COVID-19: 
Centro Social da Paróquia de Arcozelo – 8.043,52 €; Santa Casa da Misericórdia de Barcelos – 
14.131,57 €; Santa Casa da Misericórdia de Barcelos - 9.462,60 €; Associação Soc. Cul. Rec.  Alhei-
ra – 2.965,34 €; Centro de Bem Estar Social de Alheira – 2.072,97 €; Associação Soc. Cul.; Rec.  
Alheira – 2.673,94 €; Centro Social e Paroquial de Fragoso – 716,26 €; Assoc. Pais Amigos Crian-
ças Inadaptadas – 149,00 €; Casa do Povo de Alvito S. Pedro - 3.151,89 €; Centro Soc e Paroquial 
de Fragoso – 296,37 €; Centro Soc e Paroquial de Fragoso - 861,87 €; Centro Soc Cult Recreio da 
Silva – 1.394,54 €; Centro de Solidariedade Social de S. Veríssimo - 8.617,71 €;
PROPOSTA Nº 25. Ratificar os seguintes despachos do Presidente da Câmara Municipal, Má-
rio Constantino: cedência de 10 ameixoeiras e 5 pereiras para colocar em jardins - União de 
Freguesias de Silveiros e Rio Covo Sta Eulália; cedência de 15 ameixoeiras - Galegos Sta Maria; 
cedência de plantas, granjas/hortências – Freguesia de Panque; cedência de flores para jardins 
– Freguesia de Carvalhas; cedência de 1.000 pés de amores e 1 000 pés de azálias - União de Fre-
guesias de Durrães e Tregosa; cedência de uma equipa operacional do Município para executar 
trabalhos de limpeza das cruzes da via sacra que se encontram na envolvente do Santuário da 
Franqueira – Confraria de Nossa Senhora do Rosário da Franqueira; cedência de plantas de sebe 
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– Junta de Freguesia de Cristelo; cedência de cerejeiras floridas e arbustos – Freguesia da Silva; 
cedência de 3 cerejeiras de flor e 3 macieiras de flor – União de Freguesias de Alvito (S. Pedro 
e S. Martinho) e Couto; cedência de máquina e camião para regularização da zona envolvente 
da EB1/JI da Gandarinha – Freguesia de Galegos S. Martinho; cedência de transporte solicitada 
pela Nação Barcelense, com comparticipação mediante apresentação de fatura;
PROPOSTA Nº 26. Ratificar os seguintes despachos do Vice-Presidente da Câmara, Domingos 
Pereira: cedência de um galo grande para divulgação do artesanato barcelense na exposição 
fotográfica que se realizará no Luxemburgo, no dia 23 de abril – Luís Carvalhido; cedência de 
70 give-aways e 10 galos médios – Escola Secundária de Barcelinhos; cedência do Auditório da 
Biblioteca Municipal e isenção de taxas à JSD de Barcelos; cedência do Pavilhão Municipal de 
Barcelos à Profitecla - Cedência do Salão Nobre ao Conservatório de Música de Barcelos nos 
dias 4 e 6 de abril; cedência do Salão Nobre ao Conservatório de Música de Barcelos nos dias 
29 e 30 de abril e 1 de maio; cedência do Salão Nobre à Banda Música de Oliveira no dia 5 de 
março; cedência de transporte de utentes para consulta na Liga Portuguesa Contra o Cancro – 
ACES Cávado III;
PROPOSTA Nº 27. Ratificar o seguinte despacho da Vereadora da Câmara, Elisa Braga: - Trans-
porte da artesã Júlia Côta, para deslocação ao programa “Casa Feliz”, da SIC, enquanto convi-
dada, no dia 17 de fevereiro de 2022;
PROPOSTA Nº 28. Aprovar os seguintes apoios logísticos e cedência de instalações a institui-
ções do Concelho:  Delegação de Barcelos da Liga Portuguesa Contra o Cancro -comparticipar a 
aquisição de 35.000 flyers (Olá Barcelos) e 10 lonas – faixa digital, mediante a apresentação de 
fatura; ceder o Auditório da Biblioteca Municipal, nas datas: 28 de abril, 2 de junho e 7 julho; - 
Associação Barcelos Sénior – ceder o Auditório da Biblioteca Municipal e isentar de taxas, nos 
meses de março, abril e maio, para lecionar aulas de “História das Religiões” e “Cidadania”;
PROPOSTA Nº 29. Aprovar e Submeter à à Assembleia Municipal o Contrato-Programa entre o 
Município de Barcelos e a Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos, E.M.
30. Aprovar a Ata em Minuta.
NOTA: As deliberações de 1 a 15, 17 e de 22 a 28 foram aprovadas por unanimidade. As delibe-
rações 16, 18, 19, 20 e 29 foram aprovadas por maioria com abstenção do PS. A deliberação 21 
foi aprovada por maioria com votos contra do PS.

28 de março de 2022
PROPOSTA N.º 1. Aprovar a ata da reunião da Câmara Municipal realizada em 14 de março 
de 2022;
PROPOSTA N.º 2. Conceder apoio para refeições escolares a mais 8 alunos;
PROPOSTA N.º 3. Apoiar o Arrendamento Habitacional a 3 novos beneficiários e reavaliar os 
apoios a 16 beneficiários;
PROPOSTA Nº 4. Conceder o fornecimento de uma máquina de lavar roupa (até 7 quilos) ao 
Agrupamento de Escolas Vale do Tamel, tendo em conta que dinamiza seis grupos de equipas 
de competição, no âmbito do Desporto Escolar;
PROPOSTA Nº 5. Alterar a lista inicial do Acordo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Mu-
nicipal de Barcelos, a Direção dos Agrupamentos de Escolas e as entidades gestoras das AAAF, 
para o ano letivo 2021/2022;
PROPOSTA Nº 6. Apoiar um munícipe no custo de transporte entre a sua residência e o IPO – 
Instituto Português de Oncologia do Porto;
PROPOSTA N.º 7. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 5.000,00€, à Associação 
Cultural e Recreativa da Feira da Isabelinha;
PROPOSTA N.º 8. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022 com a Amigos Radicais – Associação Clube de Ténis ESAF, com a contrapartida financeira 
de 16 mil euros;
PROPOSTA N.º 9. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022 com o Cávado Futebol Clube, com a contrapartida financeira de 4 mil euros;
PROPOSTA N.º10. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
com o Clube Cávado Patinagem Artística, com a contrapartida financeira de 3.500 euros;
PROPOSTA N.º 11. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022 com a Associação de Para-Quedistas do Vale D’Este, com a contrapartida financeira de 2 
mil euros;
PROPOSTA N.º 12. Aprovar Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022 com a Destreza e Aventura – Núcleo Desportivo, com a contrapartida financeira de inscri-
ções na AFB até 1.882 euros;
PROPOSTA N.º 13. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022 com a União Desportiva de S. Veríssimo, com a contrapartida financeira de 10 mil euros;
PROPOSTA N.º 14. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022 com o Núcleo Desportivo de Santa Eugénia, com a contrapartida financeira de 10 mil euros;
PROPOSTA N.º 15. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022 com a Juventude Cultural e Recreativa de Perelhal, com a contrapartida financeira de ins-
crições na AFB até 1.882 euros;
PROPOSTA N.º 16. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022 com o Sporting Clube da Ucha, com a contrapartida financeira de 16.992,42 euros;
PROPOSTA N.º 17. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022 com os Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo de Barcelinhos, com a contra-
partida financeira de 55 mil euros;
PROPOSTA N.º 18. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desporti-
vo 2022 com o Santa Maria Futebol Clube, com a contrapartida financeira de 84.690,75 euros;
PROPOSTA N.º 19. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos 
e a Associação de Futebol de Braga, cujas verbas se destinam a apoiar o plano de atividades 
das coletividades barcelenses (inscrições, seguros etc), no valor de 130 mil euros, a pagar em 
duas tranches;
PROPOSTA N.º 20. Aprovar o Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio 
no Trabalho no Município de Barcelos;
PROPOSTA N.º 21. Prorrogação do prazo para a conclusão da obra de empreitada de “Reabili-
tação da Casa Ascensão Correia”;
PROPOSTA N.º 22. Conceder à Associação SobramSonhos – AVAR responsável pela gestão do 
Albergue Municipal de Peregrinos – Casa da Recoleta o apoio solicitado tendo em vista a revi-
são/reparação das avarias elétricas descritas no pedido;
PROPOSTA N.º 23. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 2.500,00 € ao Gil Vi-
cente Futebol Clube, para a realização da XIII Edição do Torneio de Futebol de Veteranos no 
próximo dia 23 de abril, evento enquadrado no programa da Festa das Cruzes;
PROPOSTA N.º 24. Aprovar a conta final da empreitada de Reabilitação e Valorização da Frente 
Ribeirinha da Cidade de Barcelos, a qual revela um saldo a favor do Município de Barcelos no 
montante de 20.872,76 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
PROPOSTA N.º 25. Aprovação da conta final da empreitada de Construção de Ancoradouros 
no Rio Cávado (Mariz, Medros, Quinta do Brigadeiro, Frente Ribeirinha de Barcelos, Areias de 
Vilar e Areias S. Vicente), a qual revela um saldo a favor do Município de Barcelos no montante 
de 2.045,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
PROPOSTA N.º 26. Aprovar a revisão de preços provisória da empreitada de Construção de An-
coradouros no Rio Cávado (Mariz, Medros, Quinta do Brigadeiro, Frente Ribeirinha de Barcelos, 
Areias de Vilar e Areias S. Vicente);
PROPOSTA N.º 27. Aprovar a minuta do 1º Contrato Adicional, no montante de 38.200,39 eu-
ros, da empreitada: “Bem Estar e Saúde Animal” – Trabalhos Complementares – no valor de 38. 
200,39, acrescido do IVA à taxa legal em vigor;
PROPOSTA N.º 28. Aprovar o 10.º Ato de Imposição de Obrigações de Serviço Público de Trans-
porte de Passageiros – Serviço Público;
PROPOSTA N.º 29. Aprovar o 11.º Ato de Imposição de Obrigações de Serviço Público de Trans-
porte de Passageiros – Serviço Público Essencial;
PROPOSTA N.º 30. Aprovar o 12.º Ato de Imposição de Obrigações de Serviço Público de Trans-
porte de Passageiros – Serviço Público Essencial;
PROPOSTA N.º 31. Ratificar despachos do Presidente cessante da Câmara Municipal, Mi-
guel Jorge da Costa Gomes, que aprovaram/autorizaram a aquisição do equipamento abaixo 
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identificado, bem como a sua entrega ao Hospital Santa Maria Maior, E.P.E no âmbito do qua-
dro epidemiológico provocado pela Covid-19: – 1 Ventilador; – 17 Monitores paciente portátil; 
– 2 Monitores multiparâmetros; – Kit´s de acessórios; – 2 Monitores multiparâmetros; – Kit´s de 
acessórios;
PROPOSTA N.º 32. Ratificar o despacho do Presidente da Câmara Municipal, Mário Constantino 
Lopes, que aprovou/autorizou o seguinte: – A declaração que autorizou a AFC – Associação Fut-
sal de Campo a realizar os jogos da Taça Nacional Futsal Feminino, organizados pela Federação 
Portuguesa de Futebol, para a época desportiva 2021/2022 no Pavilhão Municipal de Campo;
PROPOSTA N.º 33. Aceitação de material cedido pela empresa Armando Faria Fernandes, Lda. 
como apoio para os refugiados recebidos em Barcelos, nomeadamente, 1 frigorífico, 2 micro-
-ondas, 1 placa elétrica e 1 chaleira elétrica;
PROPOSTA N.º 34. Apoio logístico e cedência de instalações a instituições do Concelho; apoio 
logístico diverso para a realização da prova desportiva BTT e Trail pela Associação Cultural e 
Recreativa da Feira da Isabelinha, de Viatodos; cedência de duas placas de sinalização de corte 
de via solicitadas pela União de Freguesias de Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte Fra-
lães, para a realização da procissão do Senhor dos Passos, no dia 3 de abril; cedência de 10 grades 
de isolamento tubular à Fábrica da Igreja Paroquial de Tamel S. Veríssimo para a realização da 
procissão do Senhor dos Passos, no dia 10 de abril; cedência de 300 grades, 90 cones, 15 placas 
de trânsito, dois pontos de eletricidades e um ponto de água, solicitados pela Associação Ami-
gos da Montanha para a realização da Meia Maratona de Barcelos, no dia 3 de abril; cedência 
de apoio logístico para a recolha de resíduos sólidos, solicitado pela Associação Académica do 
IPCA, para a semana Académica;
PROPOSTA N.º 35. Ratificar os despachos Presidente da Câmara Municipal, Mário Constantino 
Lopes, que aprovaram/autorizaram o seguinte: cedência de duas árvores e autorização para 
serem plantadas no Parque da Cidade no âmbito de atividades de comemoração do Dia Mundial 
da Árvore, solicitadas pela ACIB; cedência de 100 plantas anuais e 100 plantas aromáticas ao 
Centro Social Abel Varzim, de Cristelo; autorização para ocupação de espaço público e cedência 
de grades solicitados pela Junta de Freguesia de Barcelinhos para a realização da cerimónia 
de inauguração de uma escultura em homenagem aos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, 
na nova Avenida dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos; cedência de plantas para o dia da 
Árvore solicitadas pela Junta de Freguesia de Rio Covo Sta Eugénia; cedência de plantas/árvores 
de adorno à União das Freguesias de Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte de Fralães; – 
Cedência do Pavilhão Municipal à Guarda Nacional Republicana, Destacamento Territorial de 
Barcelos, para a realização de um torneio de futebol; cedência do Auditório do Estádio Cidade 
de Barcelos solicitado pelo Gil Vicente Futebol Clube para a realização de uma ação de forma-
ção, nos dias 10 e 18 de março; cedência do Pavilhão Municipal de Barcelos à Associação de Pa-
tinagem do Minho para a realização de um estágio, no dia 16 de março; cedência do Pavilhão 
Desportivo de Campo à Secção Patinagem CP Areias Academy para a realização de treinos, no 
mês de março; cedência de 30 grades solicitadas pela Junta de Freguesia de Várzea, para a rea-
lização da Feira Franca de S. Bento, no dia 20 de março; cedência de retroescavadora à Junta de 
Freguesia de Galegos Sta. Maria, para a realização de trabalhos de aterro no Campo de treinos; 
cedência de retroescavadora à Junta de Freguesia de Pereira, para a realização de trabalhos de 
manutenção de um caminho; cedência de retroescavadora à Junta de Freguesia de Carapeços, 
para a realização de trabalhos de limpeza de caminhos; cedência de máquina niveladora à Jun-
ta de Freguesia de Roriz para a realização de trabalhos de reparação de caminhos; cedência de 
112 amores perfeitos para o Dia Mundial da Árvore à Escola Básica da Várzea. Agrupamento de 
Escolas Rosa Ramalho; cedência de camião para transporte de uma carga tout-venant à Junta de 
Freguesia de Galegos S. Martinho; cedência de uma barquinha para poda de árvores, solicita-
da pela Junta de Freguesia de Remelhe no Parque de Merendas e estacionamento; cedência de 
ocupação de espaço público e de 25 grades de vedação para animação do Dia do Pai, solicitados 
pela ACIB; cedência de 100 cadeiras aos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, para a Sessão 
Solene e Tomada de Posse do 2º Comandante da Corporação, no dia 23 de março;
PROPOSTA N.º 36. Ratificar os despachos do Vice-Presidente Dr. Domingos Pereira: autorização 
para ocupação de espaço público e isenção de taxas solicitados pelo Círculo Católico de Operá-
rios para a realização da Festa das Camélias e de S. José; autorização para a realização de dois 
workshops sobre “Cibersegurança para o setor social de Barcelos” pela RITTMA e respetiva 
despesa; autorização para aquisição de alojamento e refeições para os refugiados da Ucrânia 
acolhidos em Barcelos;
PROPOSTA N.º 37. Aprovar a Ata em Minuta.
Nota: Todas as propostas foram aprovadas por unanimidade, com exceção das propostas nº 
21, 24, 25, 26, 27 e 31 que foram aprovadas por maioria com abstenção dos vereadores eleitos 
pelo PS.

11 de abril de 2022
PROPOSTA N.º 1. Aprovar a ata da reunião da Câmara Municipal realizada em 28 de março; 
PROPOSTA N.º 2. Atribuir apoios para refeições escolares a mais 10 alunos do Pré-escolar e 1.º 
Ciclo do Ensino Básico; 
PROPOSTA N.º 3. Aprovar o Apoio ao Arrendamento Habitacional a 3 novos munícipes, conti-
nuar o apoio a 5 beneficiários, diminuir o valor do apoio a 4 beneficiários e aumentar o valor 
do apoio a 2 beneficiários; 
PROPOSTA N.º 4. Submeter à deliberação da Assembleia Municipal a alteração do Mapa de 
Pessoal do Município de Barcelos; 
PROPOSTA N.º 5. Isentar do custo das mensalidades devidas para a prática da atividade de pis-
cina para a época desportiva 2021/2022, dos alunos com necessidades específicas de desporto 
adaptado da ESAF; 
PROPOSTA Nº 6. Aprovar a alteração da redação da Cláusula II do Protocolo de Colaboração 
outorgado entre o Município de Barcelos e a extinta Freguesia de Gueral (atual União das Fre-
guesias de Chorente, Góios, Courel, Pedra Furada e Gueral), bem como aprovar a elaboração de 
uma Adenda para o efeito; 
PROPOSTA N.º 7. Aprovar as Minutas de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022, referente a atletas, no âmbito da medida de apoio à participação em provas em competi-
ções/provas de caráter regular ou provas internacionais específicas e pontuais; que nesta de-
liberação abrangem 19 atletas; 
PROPOSTA N.º 8. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022. Medida de apoio I-B, com o Necessidades Futebol Clube; 
PROPOSTA N.º 9. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022. Medida de apoio I-B, com a Associação Desportiva da Carreira; 
PROPOSTA N.º 10. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022, janeiro a julho. Medida de apoio I-A, com a Federação Portuguesa de Natação; 
PROPOSTA N.º 11. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022. Medida de apoio I-B. Granja Futebol Clube; 
PROPOSTA N.º 12. Atribuir um subsídio no valor de 10.000,00€ à Associação Clube Moto Galos 
de Barcelos – 25.º Encontro Motard de Barcelos, a ter lugar nos dias 13, 14 e 15 de maio.
PROPOSTA N.º 13. Atribuir um subsídio Centro Escolar de Viatodos, no valor de 390,00 €, para 
participação no Encontro de Escolas EPAS, a realizar a 27 e 28 de maio, em Sintra; 
PROPOSTA Nº 14. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 900,00 € e o material 
logístico solicitado pelo Agrupamento de Escolas Vale do Tamel, para que os seus alunos apu-
rados possam participar na final do Campeonato Nacional de Ciências, organizado pela Uni-
versidade de Aveiro; 
PROPOSTA Nº 15. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 383,54 € ao Agrupa-
mento de Escolas Vale D’ Este, para a participar, no primeiro ano, no “Projeto 19”, representan-
do o distrito de Braga;
PROPOSTA N.º 16. Atribuir um apoio financeiro no valor 5.000,00 € à Associação Cultural e 
Recreativa de Roriz, para a realização do evento designado “Soutorock”; 
PROPOSTA N.º 17. Conceder uma comparticipação financeira no montante de 1.000,00€ à As-
sociação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga; 
PROPOSTA N.º 18. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022, com a Associação Recreativa e Cultural da Várzea; 
PROPOSTA N.º 19. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 

de Barcelos e o Instituto S. João de Deus – Casa de Saúde S. José, com vista ao apoio social aos 
jovens e adultos com necessidades especiais (NE) e suas famílias, no período de férias letivas; 
PROPOSTA N.º 20. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Barcelos e a AMAR 21 – Associação de Apoio à Trissomia 21, com vista ao apoio social às crian-
ças com necessidades educativas especiais (NEE) e suas famílias, no período de férias letivas; 
PROPOSTA N.º 21. Abrir Concurso para as Licenças de Táxi 01/Barqueiros; 01/Encourados; 01/
Alheira; 
PROPOSTA N.º 22. Aprovar a Minuta de Acordo de Gestão a celebrar entre o Município de Bar-
celos e a Infraestruturas de Portugal S.A. Construção do lanço entre a EM 556 (Nó de Rio Covo 
Santa Eugénia) e a EN 103 (Nó de Gamil - Rio Covo Santa Eugénia), bem como o prolongamento 
da Rua do Pinheiro com a interseção no lanço entre a EM556 e a EN103; 
PROPOSTA N. 23. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022. Medida de apoio I-B, com a Sociedade Columbófila Barcelense; 
PROPOSTA N.º 24. Aprovar a atribuição de um subsídio Amigos da Montanha – Associação de 
Montanhismo de Barcelinhos, no valor de 1.000,00 €, para comparticipar as despesas com a 
limpeza da Ponte Santiago e do areal de Barcelinhos, que irá promover entre 28 de maio e 11 
de junho de 2022; 
PROPOSTA N.º 25. Alterar o Protocolo referente aos “Espaço do Cidadão”, entre o Município de 
Barcelos e as Freguesias; 
PROPOSTA N.º 26. Aprovar a Minuta de Contrato de Patrocínio Desportivo entre o Município 
de Barcelos e a X Racing, Lda. «RallySpirit»; 
PROPOSTA N.º 27. Aprovar a adesão do Município de Barcelos ao Movimento Municípios pela 
Paz;
PROPOSTA N.º 28. Rever o valor base do Projeto “Troço Urbano da Ecovia do Cávado (1800 m) – 
1ª Fase”, para o montante de 1.261.790,80 € acrescido de IVA à taxa legal em vigor; estabelecer o 
prazo de execução em 6 meses; abrir um novo procedimento público para a execução da obra.
PROPOSTA N.º 29. Aprovar a revisão de preços provisória: saldo a favor do adjudicatário 
no montante de 7.722,22 €, relativo à Reabilitação do Campo de S. José (Largo Camilo Castelo 
Branco); 
PROPOSTA N.º 30. Aprovar a revisão de preços provisória: saldo a favor do adjudicatário no 
montante de 16.674,21 €, relativo à Requalificação da Escola Básica EB1/JI de Carapeços;
PROPOSTA N.º 31. Aprovar comparticipação financeira no valor de 10.000,00 ao GASC - Grupo 
de Ação Social Cristã para aquisição de uma viatura; 
PROPOSTA N.º 32. Aprovar comparticipação financeira no valor de 1.500,00 €, ao Grupo Sha-
lom – Centro Pastoral da Comunidade de Santo António; 
PROPOSTA N.º 33. Aprovar comparticipação financeira no valor de 10.000,00 €, à Delegação 
de Barcelos da Ordem dos Advogados, para custear as despesas decorrentes da participação na 
20.ª edição do Mundiavocat a realizar de 7 a 15 de maio, em Marraquexe.
PROPOSTA N.º 34. Aprovar a Minuta de Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e 
a Associação Comercial e Industrial de Barcelos – ACIB relativo à iniciativa, denominada “Ani-
mação de Páscoa”, a realizar em abril de 2022,
PROPOSTA N.º 35. Ratificar o Despacho do Presidente da Câmara relativo à segunda fase do 
Estádio Cidade de Barcelos - Construção de Campos de Treinos no Complexo Desportivo Cidade 
de Barcelos, relativo à ata da reunião n.º 2 do Júri do Procedimento, com a resposta ao pedido 
de esclarecimento e listas de erros e omissões; 
PROPOSTA N.º 36. Ratificar o Despacho do Presidente da Câmara, relativo à designação dos 
representantes do Município de Barcelos nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas e 
Escola Não Agrupada do concelho, nos casos de impedimento da Vereadora Mariana Teixeira 
Baptista de Carvalho; 
PROPOSTA N.º 37. Aprovar a adesão do Município de Barcelos à Rede Portuguesa de Cidades 
Interculturais; 
PROPOSTA N.º 38. Aprovar a Minuta de Acordo de Cooperação a celebrar entre o Município de 
Barcelos e o ACES Cávado III - Barcelos/Esposende, e revogar o Acordo de Colaboração aprova-
do em 10 de setembro de 2010; 
PROPOSTA N.º 39. Conceder apoio logístico e cedência de instalações a instituições do Concelho: 
Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas Básicas de Roriz; Agrupamento de 
Escolas Gonçalo Nunes – Cedência de transporte para os alunos e professores que vão deslocar-
-se a Braga para participarem na Sessão Distrital, no âmbito da sua participação no “Programa 
– Parlamento dos Jovens”; 
PROPOSTA N.º 40. Ratificar o despacho do Presidente da Câmara: Comparticipação Financeira 
COVID 19 - Assoc. Hum. dos Bombeiros Voluntários de Viatodos – 1.566,30 €; ACRA – Assoc. Social 
Cult. e Recreativa de Alheira –1.213,00 €; Centro Social e Paroquial de Fragoso – 433,47 €; Vene-
rável Ordem Terceira S. Francisco Casa do Menino Deus – 4.389,83 €; ACRA - Assoc. Social Cult. 
e Recreativa de Alheira -  695,80 €; Santa Casa da Misericórdia de Barcelos - 2.767,12 €; Centro 
Social Paroquial Imaculado Coração Maria – Vila Cova – 1.280,30€; Assoc. Pais Amigos Crianças 
Inadaptadas - 5.187,80 €; , Assoc. Social Cult. e Recreativa de Alheira –1.054,75 €
PROPOSTA N.º 41. Ratificar os Despachos do Presidente da Câmara: cedência de 90 vasos e 10 
árvores à Junta de Freguesia de Roriz; Cedência de uma pá carregadora para movimentação de 
pedras de grandes dimensões à Junta de Freguesia da Silva; cedência de duas árvores à ACIB 
– Associação Comercial e Industrial de Barcelos para comemorar o Dia Mundial da Árvore; 
Cedência de 10 grades de vedação à Comissão de Festas de São Sebastião de Pereira; cedência 
de 1000 amores perfeitos à União de Freguesias de Durrães e Tregosa para os jardins da União 
de Freguesias; cedência de sinais de trânsito à Associação Cultural e Recreativa da Feira da 
Isabelinha; cedência de 20 cedros ornamentais à Amigos da Montanha – Associação de Monta-
nhismo de Barcelinhos para o evento “Olá Primavera”; cedência de 42 grades de proteção para 
a entidade “Vamos aí, Lda” para um evento a realizar na Central de Camionagem;  cedência de 
45 árvores ciprestes à União de Freguesias de Carreira e Fonte Coberta; cedência de 100 plantas 
aromáticas e 100 plantas anuais ao Centro Social, Cultural e Recreativo Abel Varzim; cedência 
de 1000 unidades de arbustos floridos e espécies do tipo tapizante à Junta de Freguesia de Pou-
sa, para arranjo do talude frente do jardim do Jardim de Infância; cedência das Piscinas Muni-
cipais ao Agrupamento de Escolas Alcaides Faria para utilização gratuita por parte dos alunos 
com necessidades específicas de desporto adaptado; cedência de um ponto de água na zona ri-
beirinha, solicitada pela Associação Académica do IPCA para a Semana Académica – Queima do 
Galo; cedência de 100 grades para vedação de todo o recinto da zona ribeirinha, solicitada pela 
Associação Académica do IPCA para a Semana Académica – Queima do Galo; colocação de uma 
tribuna na Avenida da Liberdade, solicitadas pela Associação Académica do IPCA para o Cortejo 
Académico; cedência de 40 grades à Fábrica da Igreja Paroquial da Silva, para as festividades 
em honra de Nossa Senhora da Encarnação e S. Sebastião; cedência de 12 grades à Confraria de 
Nossa Senhora da Saúde de Monte de Fralães para a peregrinação; 
PROPOSTA N.º 42. Ratificar os Despachos do Vice-Presidente Domingos Pereira: autorização 
para aquisição de alojamento para os refugiados da Ucrânia acolhidos no Seminário da Silva; 
autorização para contratação de seguro de acidentes pessoais para voluntários e seguro de 
responsabilidade civil para armazém e recheio das ajudas/bens no âmbito do Plano Municipal 
de Apoio aos refugiados da Ucrânia; autorização de cedência de três bandeiras do Município 
à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viatodos para as comemorações do 
38º aniversário da instituição; autorização de cedência de 12 galos médios e 120 give-aways 
ao Óquei Clube de Barcelos H.P., SAD, para oferecer às equipas participantes; autorização de 
cedência do Auditório da Biblioteca Municipal e isenção de taxas solicitados pelo Grupo Par-
lamentar do PSD, para realização de uma sessão no âmbito da sua atividade; autorização de 
cedência do Auditório da Biblioteca Municipal e isenção de taxas solicitados pela Delegação 
de Barcelos da Liga Portuguesa Contra o Cancro, para o evento “Um dia pela Vida Barcelos”; 
autorização de cedência do Auditório da Casa da Juventude e isenção de taxas solicitados pela 
SOPRO – Solidariedade e Promoção – ONGD, para realização de reuniões no âmbito do projeto 
“Online support for youth in risk”; autorização de cedência das Piscinas Municipais solicita-
das pela Escola Secundária de Barcelinhos para lecionar o módulo de Natação à turma do 10º 
ano do Curso Técnico de Desporto; autorização de cedência do Pavilhão Municipal de Barcelos 
e isenção de taxas solicitados pela AAIPCA – Associação Académica do Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave para a realização da missa de finalistas (Registo nº 17.681/22); autorização de 
cedência do Auditório da Biblioteca Municipal e isenção de taxas solicitados pelo ACES Cávado 
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III – Barcelos/Esposende para realização das VI Jornadas Médicas do Baixo Cávado; autorização 
de cedência do Auditório Municipal, sistema de som e sistema de projeção de imagem solicita-
dos pela Liga Portuguesa Contra o Cancro para realização do evento “Um dia pela vida Barcelos 
– 2ª edição”; autorizar a cedência da Central de Camionagem solicitada pela entidade “Vamos 
aí, Lda”, para realização da festa de final de 2º período das Associações de Estudantes; autori-
zação para elaboração do procedimento para arrendamento de alojamento para os refugiados 
Ucranianos no Seminário da Silva, durante 15 dias;
PROPOSTA Nº 43. Ratificar os Despachos da Vereadora Mariana Carvalho: cedência de 70 plan-
tas de época à Junta de Freguesia de Moure para a Escola Básica de Moure; cedência de 35 de 
give-aways ao Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho para uma atividade no âmbito do pro-
grama ERASMUS; cedência de 2 arbustos à Escola EB 1,2,3 de Fragoso com vista a serem plan-
tados; cedência de instalações da EB/JI de Alvelos ao Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho 
para a realização de uma feirinha no dia 10 de abril por parte da Associação de Pais de Alvelos; 
utilização das instalações da EB1/JI de Alvelos pela Associação de Pais, no dia 10.04.2022; uti-
lização das instalações da EB1/JI de Roriz pela Associação de Pais, para desenvolver a valência 
OTL; disponibilização de transporte aos alunos do concelho que participaram na iniciativa 
Parlamento Jovem, em Braga; 
PROPOSTA Nº 44. Ratificar os Despachos do Vereador António Ribeiro: Cedência de transporte 
à ACES Cávado III Barcelos/Esposende, para cerca de 25/30 mulheres que necessitam de reali-
zar consultas no IPO; 
PROPOSTA Nº 45. Aprovar a ata em Minuta.
Nota: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, exceção aos números 4, 29, 30 
e 36 que foram aprovadas por maioria com abstenção dos vereadores eleitos pelo PS.

14 de abril de 2022
PROPOSTA Nº 1. Aprovar e posteriormente enviar à Assembleia Municipal para apreciação e 
votação os documentos de Prestação de Contas do ano económico de 2021;
PROPOSTA Nº 2. Aprovar a atualização do Inventário do Património Municipal, a qual deve 
ser submetida à Assembleia Municipal;
PROPOSTA N.º 3. Aprovar submeter a proposta de Concessão de comparticipações financei-
ras às Freguesias e Uniões de Freguesias, no âmbito do Orçamento participativo à Assembleia 
Municipal; que após a aprovação da presente proposta, o pagamento das comparticipações fi-
nanceiras seja precedido de inspeção realizada para o efeito, por trabalhadores habilitados do 
Município de Barcelos e apresentação de comprovativos da realização das despesas;
PROPOSTA N.º 4. Aprovar a proposta de serviço BarcelosBus Especial Cruzes, no âmbito da 
elaboração de um plano de mobilidade que facilite o acesso ao centro da cidade nos dias em 
que decorre a Festas das Cruzes, cujo custo se estima em 3.602,99 euros +IVA; aprovar os Pla-
nos de Sinalização e Cortes de Trânsito propostos e a aquisição da sinalização correspondente, 
nomeadamente painéis de pré-informação, num total de 46 sinais, e painéis adicionais, num 
total de 27 unidades, cujo o custo se estima em 4.030,00 euros + IVA;
PROPOSTA Nº 5. Nomear o Vereador Carlos Eduardo Reis como representante da Câmara Mu-
nicipal de Barcelos na Comissão Consultiva da 2ª Revisão do PDM de Barcelos e que esta nomea-
ção inclua obrigatoriamente a delegação ou subdelegação dos poderes adequados para efeitos 
de vinculação dos serviços e entidades representados, nos termos do artigo 6.º da Portaria n.º 
277/2015, de 10 de setembro; solicitar à Assembleia Municipal a indicação de um seu represen-
tante/membro na Comissão Consultiva, conforme previsto no artigo 83.º do RJIGT, em articula-
ção com o artigo 5.º da Portaria n.º 277/2015, de 10 de setembro, a qual inclui obrigatoriamente 
a delegação ou subdelegação dos poderes adequados para efeitos de vinculação dos serviços e 
entidades representados, nos termos do artigo 6.º daquela Portaria;
PROPOSTA N.º 6. Aprovar o 13.º Ato de Imposição de Obrigações de Serviço Público de Trans-
porte de Passageiros;
PROPOSTA N.º 7. Aceitar o material cedido pela empresa Barcelodis – Sociedade de Distribui-
ção, S.A.: 1 frigorífico e 2 micro-ondas, como apoio para os refugiados recebidos em Barcelos;
PROPOSTA Nº 8. Aprovar a Ata em Minuta. 
Nota: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, à exceção das número 1 e 5 que 
foram aprovadas por maioria com abstenção dos vereadores eleitos pelo PS.

26 de abril de 2022
PROPOSTA N.º 1. Aprovação das atas das reuniões da Câmara Municipal realizadas em 
31.03.2022 e 11.04.2022;
PROPOSTA N.º 2. Aprovar o apoio ao arrendamento habitacional a um novo candidato; conti-
nuar a apoiar com o mesmo valor sete beneficiários; aumentar o valor do apoio a dois benefi-
ciários; e diminuir o valor do apoio a cinco outros beneficiários;
PROPOSTA Nº 3. Aprovar reembolsar as despesas suportadas pelo Agrupamento de Escolas 
Alcaides Faria, no valor de valor 598,48€, referente ao pagamento de serviço de manutenção 
do elevador da EB de Manhente;
PROPOSTA Nº 4. Aprovar a Minuta do Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e 
os Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo de Barcelinhos, relativamente à utili-
zação da Casa da Azenha;
PROPOSTA N.º 5. Revogar o Contrato de Comodato celebrado entre o Município de Barcelos e 
Futebol Clube de Roriz, referente ao campo de Futebol;   
PROPOSTA Nº 6. Aceitar o quadro “O Sonho de Fabiana”, oferecido pela artista Silvana Violante;
PROPOSTA N.º 7. Aprovar a minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022 com o Académico Futebol Clube de Martim, no valor de 12 mil euros;
PROPOSTA N.º 8. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022, como o Futebol Clube de Roriz, no valor de 10 mil euros;
PROPOSTA N.º 9. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022 com a Associação Desportiva de Barcelos, no valor de 7.500 euros;
PROPOSTA N.º 10. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022 com o Grupo de Futebol Clube da Pousa, no valor de 10 mil euros;
PROPOSTA N.º 11. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022 com o Clube de Futebol Os Ceramistas, no valor de 10 mil euros;
PROPOSTA N.º 12. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022, com o Núcleo Desportivo Os Andorinhas, com o valor de 4 mil euros;
PROPOSTA N.º 13. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022, com a Associação de Futebol Popular de Barcelos, com o valor de 95 mil euros;
PROPOSTA N.º 14. Ceder estrado para que o Lions Clube de Barcelos possa realizar a “Noite 
de Fado”;
PROPOSTA N.º 15. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 1.000,00€ para a rea-
lização do Evento “The Last Dance”. Pedido de Apoio Financeiro;  
PROPOSTA N.º 16. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 2.000,00€, para a edi-
ção de obras literárias de José Ilídio Torres;
PROPOSTA N.º 17. Autorizar a cedência de trabalhador para integrar o júri do procedimento 
de contratação pública do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave;
PROPOSTA N.º 18. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 2.000,00€ ao Clube 
de Tiro da Fervença, pela realização “Prova de Tiro – XII Taça de Pontevedra”, inserida no pro-
grama da Festa das Cruzes, nomeadamente no “Dia de Espanha;
PROPOSTA N.º 19. Aprovar o Projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de 
Barcelos; notificar, para efeitos da audiência dos interessados, prevista no artigo 100.º do De-
creto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (CPA), das entidades que vão integrar o Conselho Municipal 
de Juventude de Barcelos; publicitar do projeto de regulamento no Boletim Eletrónico do Muni-
cípio, para efeitos de consulta pública nos termos do disposto no artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro (CPA); fazer igual publicitação nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 
56.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a redação atualizada;
PROPOSTA N.º 20. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Barcelos e a Associação Académica do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, no valor de 15 
mil euros, para a realização da semana Académica e 3 mil euros para o Desporto Universitário;   
PROPOSTA N.º 21. Submeter a atualização do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra 

Incêndios de Barcelos, a consulta pública, pelo período de 15 dias, contados do dia seguinte ao 
da sua publicação na 2.ª Série do Diário da República;
PROPOSTA N.º 22. Aprovar a abertura de procedimento de formação de contrato de aquisição 
de serviços de “Fornecimento de Refeições Escolares”;
PROPOSTA N.º 23. Ratificar o despacho do Presidente que autorizou a despesa de compartici-
pação nas despesas inerentes à Covid-19, no valor de 946,15 €, apresentadas pela Casa do Povo 
de Alvito;  
PROPOSTA Nº 24. Reconhecer de Interesse Público Municipal a requerimento da Junta de Fre-
guesia de Galegos Santa Maria, a pavimentação de um arruamento público (Rua da Agra) e 
submeter esta proposta à aprovação da Assembleia Municipal;
PROPOSTA N.º 25. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Barcelos e a Banda Musical de Oliveira, no valor de 49.500 euros;
PROPOSTA N.º 26. Ratificar os seguintes despachos do Presidente da Câmara: ACES/Cávado III 
cedência de transporte para cerca de 25/30 mulheres que necessitam de realizar consulta nos 
dias 29/04, 10/05, 12/05 e 24/05 de 2022, nas instalações da Liga Portuguesa Contra o Cancro – 
Porto; Associação Académica do IPCA – cedência das instalações da Central de Camionagem, 
no dia 7 de abril, para a realização de um jantar académico e do Salão Nobre no dia 31 de mar-
ço para apresentação oficial do Cartaz da Queima do Galo 2022; deslocação em representação 
do Município para participação no Congresso CONARH e Festival Finisterra; Casa do Povo de 
Areias – cedência do Pavilhão de Campo para a realização de jogos no mês de abril; Comissão da 
Procissão das Cruzes – ocupação de espaço público, cedência de viatura e trabalhadores para o 
transporte de andores; Bombeiros Voluntários de Barcelinhos – cedência de 200 cadeiras para 
as Comemorações do Centenário, realizadas no dia 9 de abril de 2022; União de Freguesias de 
Milhazes, Vilar de Figos e Faria – cedência de grades e camião grua para a Festa das Rosas, a rea-
lizar nos dias 22 a 24 de abril de 2022; Associação de Pais e Encarregados Educação das Escolas/
JI de Roriz – apoio para a remoção de uma mesa em pedra e a sua colocação num espaço público;
PROPOSTA N.º 27. Ratificar o despacho do Vice-Presidente: ocupação do Auditório Municipal 
nos dias 8 e 9 de abril, para a realização de uma conferência e cedência de 120 give-aways ao 
dentista Dr. João Pimenta;
PROPOSTA Nº 28. Ratificar o despacho da Vereadora, Mariana Carvalho: utilização das instala-
ções do  CE de Lijó pela Associação de Pais, para desenvolver a valência OTL nas férias da Páscoa;
PROPOSTA Nº 29. Ratificar o despacho do Vereador, António Ribeiro: oferta de uma peça mi-
nhota à oradora do Workshop “Cidadania Intercultural” realizado no dia 30 de março;
PROPOSTA Nº 30. Aprovar Ata em Minuta;
NOTA: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade.

09 de maio de 2022
PROPOSTA N.º 1. Aprovar as atas das reuniões realizadas em 14 e 26 de abril de 2022, da Câ-
mara Municipal de Barcelos;
PROPOSTA N.º 2. Conceder apoios para refeições escolares a mais 6 alunos do Pré-escolar, e 12 
alunos 1.º Ciclo do Ensino Básico;
PROPOSTA Nº 3. Retificar a Deliberação da Câmara Municipal - Proposta n.º 13 da reunião 
ordinária de 11.04.2022, sendo a nova redação a seguinte: “- Conceder uma comparticipação 
financeira no valor de 390,00€ ao Agrupamento de Escolas Vale D’Este”;
PROPOSTA N.º 4. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022, com a Associação Desportiva e Cultural de Manhente;
PROPOSTA N.º5. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022, com a Casa do Povo de Alvito;
PROPOSTA N.º6. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022, com a Associação Portuguesa de Taekwondo, Norte;
PROPOSTA N.º7. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022, com a Federação Portuguesa de Basquetebol;
PROPOSTA Nº 8. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 800,00€, ao Agrupa-
mento de Escolas Rosa Ramalho;
PROPOSTA Nº 9. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 600,00€ ao Agrupa-
mento de Escolas Gonçalo Nunes;
PROPOSTA Nº 10. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 1.200,00€ à Escola 
Secundária de Barcelinhos;
PROPOSTA Nº 11. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 750,00€ ao Agrupa-
mento de Escolas de Fragoso, para comparticipar a edição da revista escolar;
PROPOSTA Nº 12. Atribuir apoio ao arrendamento habitacional a quatro novos candidatos; 
continuar a conceder o mesmo valor a 19 munícipes; aumentar o valor quatro beneficiários e 
diminuir o valor concedido a outros quatro beneficiários;
PROPOSTA N.º 13. Ratificar o despacho do Presidente que autorizou a despesa validada no 
âmbito do combate à Covid: Associação Carapeços Solidário - 636,09 €; Cruz Vermelha Port 
-Centro Huma. de Macieira de Rates – 6.336,83 €; Centro Soc. Paroquial Imaculado Coração de 
Maria - 1.092,38 €;
PROPOSTA N.º 14. Determinar o Estatuto Remuneratório do Coordenador Municipal de Pro-
teção Civil, o qual corresponderá à remuneração base auferida por um dirigente intermédio 
de 2.º grau;
PROPOSTA N.º 15. Contratar os candidatos aprovados e colocados entre a 97.ª posição e a 102.ª 
posição, segundo a lista de ordenação final devidamente homologada a 5 de novembro de 2021, 
por tempo indeterminado, de seis postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Ope-
racional (Auxiliar de Ação Educativa), para exercerem funções no Gabinete de Planeamento e 
Gestão Operacional (Escolas), esgotando assim as reservas de recrutamento;
PROPOSTA N.º 16. Aprovar o Relatório Final do Júri do Procedimento que adjudica a emprei-
tada “Passadiço pedonal ao longo da margem direita do Rio Cávado entre a frente ribeirinha 
de Barcelos e a zona da Quinta do Brigadeiro» à empresa MWT – Metalworking Technologies, 
Lda.», pelo valor de 3.150.498,84€, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, bem como aprovar 
a minuta do contrato;
PROPOSTA N.º 17. Ratificar o despacho do Presidente da Câmara relativamente à ata da da 
reunião n.º 03 do Júri do Procedimento, com a resposta ao pedido de esclarecimento e listas 
de erros e omissões do Processo” Segunda fase do Estádio Cidade de Barcelos – Construção de 
Campos de Treinos no Complexo Desportivo Cidade de Barcelos”;
PROPOSTA N.º 18. Aprovar a Minuta do 1.º Contrato Adicional «Requalificação da Escola Bási-
ca EB1/JI de Carapeços»: Trabalhos Complementares, na importância de 81.560,38€, acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor.»”;
PROPOSTA Nº 19. Submeter a proposta de desafetação de bens de domínio público na freguesia 
de Carapeços, a discussão e votação da Assembleia Municipal – (retirada da Minuta);
PROPOSTA N.º 20. Aprovar a Minuta de Acordo de Colaboração a celebrar entre o Municí-
pio de Barcelos e a AMAR 21 – Associação de Apoio à Trissomia 21 e Outras Perturbações do 
Neurodesenvolvimento;
PROPOSTA N.º 21. Iniciar o procedimento conducente à elaboração de um Projeto de Regula-
mento de Utilização e Cedência de Viaturas do Município de Barcelos e 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.
PROPOSTA N.º 22. Aprovar a Minuta de Contrato a celebrar entre o Município de Barcelos e o 
Gil Vicente Futebol Clube (retirada da Minuta);
PROPOSTA N.º 23. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 100.000,00€ a cada 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do concelho de Barcelos;
PROPOSTA N.º 24. Ratificar o Despacho do Presidente da Câmara relativo ao Acordo de Cola-
boração entre o Município de Barcelos e a Paróquia de Santa Maria Maior;
PROPOSTA N.º 25. Ratificar o despacho do Presidente da Câmara relativo à empreitada de “Rea-
bilitação da Casa Ascensão Correia” autorizando os seguintes pontos: 1) A despesa dos trabalhos 
complementares no valor de 45.710,05€ acrescido de IVA à taxa de 6%; 2) Os trabalhos a me-
nos no valor de 12.826,98€ acrescido de IVA à taxa de 6%;3) A prorrogação de prazo de 30 dias.
PROPOSTA N.º 26. Designar dos representantes do Município de Barcelos na Comissão de Acom-
panhamento (CA) Local do Aterro Sanitário de Paradela – Barcelos: - Agostinho Pizarro (Efeti-
vo), Ruy Machado (Suplente);
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Deliberações do Executivo Camarário
PROPOSTA N.º 27. Ratificar o despacho do Presidente da Câmara Municipal, relativo à suspensão 
por 30 dias dos trabalhos da Empreitada - Reabilitação da Casa Ascensão Correia;
PROPOSTA N.º 28. Ratificar os Despachos do Presidente da Câmara Municipal que aprovaram/
autorizaram o seguinte: cedência de 1 estrado, 1 pórtico, 50 grades e 4 sinais de trânsito à ACRR 
– Associação Cultural e Recreativa de Roriz, no âmbito da organização do evento “18.º Grande 
Prémio ACR Roriz – Troféu Professor Matias”; cedência de 4 tendas 3X3, 6 mesas e 12 cadeiras, 
12 mesas de madeira e 2 guarda-sóis à Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo de 
Barcelinhos, em virtude da alteração da data do evento “Olá Primavera”; cedência de 1 pódio 
e de 1 pórtico à Associação Clube Moto Galos de Barcelos, no âmbito da organização do evento 
“1.ª Etapa do Campeonato Nacional de Flat Track 2022”; cedência de 1 pórtico, 1 estrado, 1 pódio 
e 2 tendas à Associação Franqueira – Natureza e Aventura, no âmbito da organização do evento 
“Franqueira Adventure”; cedência de 40 grades; 40 vasos; 1 Kit de 1000L e 3 Kits de 240L para 
recolha seletiva e 3 contentores de 1000L para recolha indiferenciada com a respetiva recolha 
pelos serviços municipais ao CHN – Clube Hípico do Norte, no âmbito da organização dos even-
tos “Concurso de Saltos Internacional de Barcelos” e “Concurso de Saltos Nacional de Barcelos”; 
pedido de apoio para lavagem dos muros e escadas do Santuário – Confraria de Nossa Senhora 
do Rosário da Franqueira; pedido de grades para a realização de aulas de zumba, nos dias 7 e 8 
de maio destinadas a angariação de fundos – Christus – Grupo de Jovens de Cristelo; pedido de 
retroescavadora e camião para efeitos de remoção das raízes das árvores e limpeza do Adro do 
Convento de Frades – Junta de Freguesia de Pereira; fornecimento de 60 vasos de amores-perfei-
tos para os canteiros da Igreja de Negreiros – União de Freguesias de Negreiros e Chavão; forne-
cimento de 10 vasos floridos e 2 cedros pequenos para colocar na sede de Junta de Freguesia na 
ocasião do almoço de Primavera – Junta de Freguesia de Abade de Neiva; cedência de 60 grades 
para a atividade “Galo’s Coura”, a realizar no dia 14 de maio – Amigos da Montanha; cedência 
de 150 grades, colocação de energia elétrica e uma rampa em frente ao palco, para a realização 
do “25º Encontro Motard de Barcelos” – Associação Clube Moto Galos de Barcelos;
PROPOSTA N.º 29. Ratificar os Despachos do Vice-Presidente da Câmara que aprovou/autori-
zou: disponibilização de 1 galo da artesã Helena Silva, 1 galo do artesão Telmo Macedo, 1 pano 
bordado de crivo da artesã Glória Araújo, 1 minhota do artesão António Ramalho – Entidades 
convidadas no âmbito das geminações; disponibilização de 2 galos médios, 2 minhotas peque-
nas, 1 minhota grande – no âmbito da “Receção às Entidades Oficiais”, convidadas para o dia 
3 de maio; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal e isenção de taxas no dia 20 de Abril 
– Grupo Parlamentar do PSD; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal no dia 30 de maio 
para a realização de uma conferência – Ordem dos Advogados – Delegação de Barcelos; cedência 
do Auditório da Biblioteca Municipal no dia 20 de maio para a realização de uma Sessão Solene 
– Ordem dos Advogados – Delegação de Barcelos; cedência do Salão Nobre para a realização da 
Assembleia Intermunicipal”, no dia 26 de Abril – CIM Cávado; cedência de grades para desviar 
o trânsito no dia 13 de maio devido à limpeza de vias – Junta de Freguesia de Roriz; cedência do 
Salão Nobre no dia 6 de maio para a realização de um “Concerto de Páscoa” – Associação Juvenil 
de Perelhal; disponibilização de 5 galos médios e 100 give-aways para oferecer aos alunos es-
trangeiros recebidos nos paços do Concelho no âmbito de intercâmbio Erasmus; cedência de 25 
galos médios e 300 give-aways para o evento “Franqueira Adventure” – Associação Franqueira 
Natureza e Aventura; cedência de sala no pavilhão municipal de Barcelos e cedência de 5 galos 
médios, para uma ação de formação no dia 23 de abril – Grão Mestre António Fraga; cedência 
de 20 give-aways ao Agrupamento de Escolas de Barcelos - Projeto Erasmus; cedência do Salão 
Nobre no dia 22 de abril para a cerimónia de entrega de diplomas – Associação dos Profissionais 
de Turismo do Minho;
PROPOSTA Nº 30. Ratificar o Despacho Vereadora Mariana Carvalho, que aprovou/autorizou: 
disponibilização de 2 galos médios, 12 give-aways e 2 publicações do Município – Agrupamento 
de Escolas de Vila Cova; disponibilização de 40 garrafas de água e 40 penduros para a atividade 
celebrada no âmbito do “Dia Mundial da Dança”, que se realizou no dia 29 de abril – Escola Secun-
dária de Barcelinhos; fornecimento de uma oliveira para plantar no dia 9 de maio, no âmbito do 
projeto “Escolas Embaixadoras do Parlamento Europeu” – Agrupamento de Escolas Vale D’Este;
PROPOSTA Nº 31. Aprovar a ata em Minuta.
Nota:  As deliberações de 1 a 13, de 15 a 17, de 20 a 21, de 23 a 24 e de 28 a 30 foram aprovadas 
por unanimidade. As deliberações 14, 18, 25, 26 e 27 foram aprovadas por maioria, com absten-
ção do PS.
As propostas número 19 e 22 foram retiradas da minuta.

23 de maio de 2022
PROPOSTA N.º 1. Aprovar a ata da reunião realizada em 09 de maio de 2022;
PROPOSTA N.º 2. Conceder apoios para refeições escolares a mais 2 alunos do Pré-escolar, e 11 
alunos 1.º Ciclo do Ensino Básico;
PROPOSTA N.º3. Atribuir apoio ao arrendamento habitacional a três novos candidatos; conti-
nuar a conceder o mesmo valor a cinco munícipes; aumentar o valor a quatro beneficiários e 
diminuir o valor concedido a outros dois beneficiários;
PROPOSTA N.º 4. Atribuir um subsídio de apoio para habitação social, no valor de 6.826,56€ a 
um munícipe;
PROPOSTA Nº 5. Conceder uma comparticipação financeira no valor de no valor de 2.000,00€ ao 
Agrupamento de Escolas Escolas Rosa Ramalho, para apoio à edição da revista escolar.
PROPOSTA Nº 6. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 3.000,00€ ao Agrupa-
mento de Escolas Alcaides Faria, para a atividade Shell Eco-Marathon;
PROPOSTA N.º 7. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Barcelos e a ACAB – Associação Cantoral e Atonal de Barcelos;
PROPOSTA N.º 8. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Barcelos e a ARCA – Associação Recreativa e Cultural de Arcozelo;
PROPOSTA N.º 9. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Barcelos e o Círculo Católico de Operários de Barcelos;
PROPOSTA N.º 10. Atribuir um subsídio no valor de 5.500,00€ à Real Irmandade do Senhor Bom 
Jesus da Cruz para a realização e apresentação dos “Tapetes de Flores Naturais”. (Retirada da 
minuta);
PROPOSTA N.º 11. Conceder uma comparticipação financeira, no valor global de 11.200,00€ 
ao Corpo Nacional de Escutas - Núcleo de Barcelos, para participação no ACANAC 2022, sendo 
8.400,00 € para o pagamento do transporte dos elementos em autocarro e 2.800,00 € para o pa-
gamento do transporte, em camião, dos equipamentos necessários para o acampamento;
PROPOSTA N.º 12. Conceder uma comparticipação financeira, no valor de 10.000,00 € à APACI – 
Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas, para aquisição de uma viatura;
PROPOSTA N.º 13. Conceder uma comparticipação financeira, no valor de 20.000,00 € à Cruz Ver-
melha Portuguesa – Centro Humanitário de Macieira de Rates, para aquisição de duas viaturas;
PROPOSTA N.º 14. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022. Medidas de apoio I-B, II-A e III , com a ACRR – Associação Cultural e Recreativa de Roriz;
PROPOSTA N.º 15. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022. Medidas de apoio I-B, II-A e III, com a Associação Recreativa e Cultural Águias de Alvelos;
PROPOSTA N.º 16. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desporti-
vo 2022. Medida de apoio II-A, com o CHN – Clube Hípico do Norte – Actividades Terapêutico 
– Desportivas;
PROPOSTA N.º 17. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022. Medida de apoio III, com a Associação Desportiva de Carvalhal;
PROPOSTA N.º 18. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022. Medidas de apoio I-B, I-A e III, com o Centro Ciclista de Barcelos;
PROPOSTA N.º 19. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022. Medida de apoio I-B, com o Movimento Associativo de Recreio, Cultura e Arte;
PROPOSTA N.º 20. Ratificar o despacho do Presidente da Câmara: comparticipação financeira 
COVID 19 - Centro Social e Paroquial de Fragoso -529,94 €;
PROPOSTA Nº 21. Revogar a declaração de prescrição, na proporção de 2/3 da titularidade do 
jazigo n.º 16/105, do 2.º quarteirão do Cemitério Municipal (retirada da Minuta);                                
PROPOSTA Nº 22. Programa de procedimento para concessão dos terrenos e jazigos neles edi-
ficados, cujos pedidos deram entrada na Câmara Municipal entre maio de 2014 e março de 2022 

e/ou respetivas quotas-partes que se encontram na posse do Município, esgotando-se com a sua 
conclusão;
PROPOSTA N.º 23. Aprovar a Minuta de Adenda ao Acordo de Colaboração celebrado entre o 
Município de Barcelos e a StreetDogs – Associação de proteção Animal;
PROPOSTA N.º 24. Atribuir uma comparticipação financeira, no valor de 1.000,00 € às coletivi-
dades que participaram Batalha das Flores (retirada da Minuta);
PROPOSTA N.º 25. Aprovar a Revisão do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos, Higiene 
Urbana e Espaços Verdes;
PROPOSTA N.º 26. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Barcelos e o Teatro de Balugas – Associação Cultural;
PROPOSTA N.º 27. Revogação da Deliberação da Câmara Municipal – Proposta n.º 65 da reunião 
ordinária de 3 de setembro de 2021. Cedência gratuita de uma parcela de terreno ao Gil Vicente 
Futebol Clube;
PROPOSTA N.º 28. Aprovar a Minuta de Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Barcelos e a Fábrica da Igreja Paroquial de S. Paio de Carvalhal;
PROPOSTA N.º 29. Aprovar a cedência de transporte e apoio logístico a instituições do concelho: 
conceder apoio logístico à Junta de Freguesia de Galegos Santa Maria, através da cedência de 50 
grades, 3 Kits de 240L de recolha seletiva, 2 contentores de 1000L de recolha indiferenciada, ve-
dação com malha sol e estacas, quadro elétrico e apoio técnico, para o evento “Barcelos Family 
Party” a realizar de 28 de maio a 12 de junho; conceder transporte à ACES Cávado III Barcelos/
Esposende, para cerca de 25/30 mulheres que necessitam de realizar consultas no IPO nos dias 
6 e 21 de junho;
PROPOSTA N.º 30. Ratificar os despachos do Presidente da Câmara que aprovaram/autorizaram 
o seguinte: a cedência de 80 grades à Câmara Municipal de Vila Verde, para apoio à XX Concen-
tração Nacional de Motos a realizar nos dias 27, 28 e 29 de maio; cedência de 50 grades, 3 Kits de 
240L para recolha seletiva e 4 contentores de 1000L para recolha indiferenciada com a respetiva 
recolha pelos serviços municipais à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Pedro Vila Frescainha para 
as festividades em honra de São Pedro; a cedência de 70 grades à Junta de Freguesia de Maciei-
ra de Rates para a concentração do Motoclube de Macieira; disponibilizar 40 galos médios e 1 
galo grande para receção ao Clube Gil Vicente no Edifício Paços do Concelho; disponibilizar 50 
give-aways à Comissão Organizadora do Encontro de Quadros do Ex-Banco Pinto & Sotto Mayor 
(zona norte) a realizar no dia 25 de maio; disponibilizar 10 galos médios ao Basquete Clube de 
Barcelos para oferecer às equipas participantes no XXVI Torneio Festa das Cruzes, realizado a 
8 de maio; disponibilizar 20 give-aways à Ordem dos Advogados – Delegação de Barcelos, para a 
20.ª Edição do Mundiavocat, realizado de 7 a 15 de maio; a cedência do Estádio “Adelino Ribeiro 
Novo” no dia 21 de maio à Associação de Futebol Popular de Barcelos para realização da final 
do Campeonato; a cedência do camião-grua no dia 18 de maio, ao Agrupamento de Escolas Gon-
çalo Nunes, para criação de uma composição visual com “papagaios” suspensos; a cedência de 
50 grades à Junta de Freguesia de Perelhal para uma festa/convívio a realizar nos dias 21 e 22 
de maio pela Comissão de Festas da Nossa Sra do Alívio; o fornecimento de 2 arbustos de vaso à 
Junta de Freguesia de Remelhe para embelezamento da entrada do Centro Social de Remelhe; o 
fornecimento de 50 pés de lavanda e 30 pés de alecrim à Viver Macieira – Associação Ambiental, 
Cultural e Desportiva de Macieira de Rates, para plantar nos canteiros existentes no caminho de 
Santiago em Macieira ao Km 209; disponibilizar o serviço de jardinagem à Junta de Freguesia 
de Abade de Neiva para colocação de duas plantas nos vasos existentes na entrada da sede da 
junta; disponibilizar o serviço de jardinagem à Junta de Freguesia de Silveiros para arranjo dos 
canteiros existentes nas escolas da União de Freguesias; a cedência de 6 vasos à Escola Secun-
dária de Barcelinhos, para o Dia do Diploma do Quadro de Excelência, realizado a 6 de maio; a 
cedência de sinais de trânsito à Associação Clube Moto Galos Barcelos para o 25º Encontro Mo-
tard de Barcelos, realizado de 13 a 15 de maio; a cedência de 4 japoneiras à Comissão de Festas 
de S. Lourenço de Alheira, para colocar no recinto do Monte de S. Lourenço; a cedência de 10 ce-
rejeiras e 10 bétulas em vasos Ao Agrupamento de Escolas Alcaides Faria para plantar na Escola 
Básica de Manhente; a cedência de 6 ameixoeiras bravas à Junta de Freguesia de Carapeços para 
plantar no Parque de Merendas da Coutada; a cedência de camião e respetivo motorista para 
transporte de 2 cargas de pó de pedra à Junta de Freguesia de Cristelo; a cedência de camião, 
máquina carregadora e manobradores à União de Freguesias de Campo e Tamel S. Fins, para 
obras no Campo Desportivo de Campo; a cedência de camião e respetivo motorista à Junta de 
Freguesia de Fragoso para transporte de rachão para o Campo de Futebol da freguesia (Registo 
n.º 32.715/22); Cedência de 20 grades, camião grua e respetivo motorista à União de Freguesias de 
Milhazes, Vilar de Figos e Faria para a Festa da Senhora das Rosas, de 22 a 24 de abril: a cedên-
cia de retroescavadora, camião e respetivos manobradores à União de Freguesias de Durrães e 
Tregosa para transporte de terra; a cedência de retroescavadora, camião, niveladora e respeti-
vos manobradores à Junta de Freguesia de Paradela para regularizar caminhos da freguesia; a 
cedência de 20 grades, 15 vasos, 1 tenda e 1 lona à Junta de Freguesia de Lijó para uma prova da 
II Jornada XV Campeonato Regional do Norte de Equitação de Trabalho, realizada a 8 de maio 
pela Associação Equestre e Recreativa de Lijó; a cedência de 30 grades ao Grupo Folclórico de 
Barcelinhos para o Festival Internacional de Folclore do Rio; a cedência e instalação de palco, ao 
Grupo Folclórico de Barcelinhos, para o Festival Internacional de Folclore do Rio; a cedência de 
10 grades à Junta de Freguesia de Balugães, para um evento medieval a realizar no Adro de São 
Martinho; a cedência de 6 vasos de arbustos ao Centro de Catequese da Comunidade de Santo 
António, dos Frades Menores Capuchinhos, para a celebração da Primeira Comunhão; a cedên-
cia de 90 grades e 12 sinais de trânsito ao Centro Ciclista de Barcelos, para o 4º Prémio Ciclismo 
HM-Motor, no dia 26 de junho; a cedência de duas tendas à Médicos do Mundo, Representação 
de Barcelos, através do Projeto SER – Saúde em Equipa de Rua, no âmbito da comemoração da 
Semana Europeia do Teste HIV e Hepatites – Primavera 2022; a cedência de uma alcatifa, lonas 
e um pódio à ACRR – Associação Cultural e Recreativa de Roriz, no âmbito da organização do 
evento “18.º Grande Prémio ACR Roriz – Troféu Professor Matias”;
PROPOSTA N.º 31. Ratificar os Despachos do Vice-Presidente da Câmara que aprovou/autorizou: 
a cedência do Auditório Municipal no dia 18 de maio, utilização do sistema de som e audiovisual 
pela Província Portuguesa da Congregação do Espírito Santo – Seminário da Silva, para realiza-
ção de uma conferência; a cedência de um galo gigante ao Grupo Folclórico de Barcelinhos, para 
colocar no palco do Festival Internacional de Folclore do Rio; a cedência do Parque da Cidade 
nos dias 13, 14 e 15 de maio, a cedência do Pavilhão Municipal nos dias 12, 13, 14 e 15 de maio e 
isenção de taxas, à Associação Clube Moto Galos, para a realização do “25º Encontro Motard de 
Barcelos”; a cedência do Auditório da Biblioteca Municipal e isenção de taxas no dia 13 de maio, 
ao STAL - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, para a realização de um plená-
rio de trabalhadores; a cedência do Auditório da Biblioteca Municipal e isenção de taxas no dia 
20 de maio, à “OPEN B – Oportunidades, Parcerias, e Empreendedorismo no Núcleo de Barcelos”, 
para realização do “Fórum Famílias”; a cedência do Auditório da Casa da Juventude e isenção de 
taxas no dia 18 de maio, à “OPEN B – Oportunidades, Parcerias, e Empreendedorismo no Núcleo 
de Barcelos”, para realização de uma atividade; a cedência do Salão Nobre no dia 9 de maio, ao 
Gabinete do Eurodeputado – José Manuel Fernandes, do Parlamento Europeu, para apresentação 
de livro; a cedência do Salão Nobre, sistema de som, sistema de projeção e espaço junto ao Bar da 
Câmara municipal, no dia 13 de maio, à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Barcelinhos, para apresentação de livro do Historiador Dr. Víctor Pinho; a cedência do Auditó-
rio da Biblioteca Municipal e isenção de taxas no dia 16 de maio, à Barcelos Sénior – Associação 
Educacional, Cultural, Social e Recreativa de Formação Permanente, para a realização de uma 
reunião geral de alunos e sócios; a cedência de espaço inferior da bancada sul do Estádio Cidade 
de Barcelos no dia 25 de abril, à Associação de Pára-Quedistas do Vale D’Este, para a realizar de 
um almoço convívio; disponibilizar uma bandeira do Município ao Gil Vicente Futebol Clube, 
na receção à equipa no Salão Nobre no dia 13 de maio; disponibilizar 50 give-aways no dia 14 de 
maio, à FEUP – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, para o encontro DEMEC77 
; disponibilizar 10 galos médios e 50 give-aways, para o projeto Erasmus Escola Secundária de 
Barcelinhos; a cedência do Auditório da Biblioteca Municipal e isenção de taxas, à APACI – As-
sociação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas, para realização do “Encontro de Empre-
sários”; disponibilizar 50 give-aways nos dias 20 e 21 de maio, à ACIB – Associação Comercial 
Industrial de Barcelos, para a Exposição de Veículos Automóveis.

(CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO)
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CÂMARA TRANSFERE 7 MILHÕES PARA AS FREGUESIAS 

Mário Constantino: “Cada euro que transferimos 
para as Juntas de Freguesia é um euro bem 
investido no desenvolvimento do concelho”

A Câmara Municipal vai trans-
ferir, ao longo do ano de 2022, 
mais de sete milhões de euros 
ao abrigo dos contratos inte-
radministrativos de delega-
ção de competências. Cinco mi-
lhões são relativos aos 200% do 
Fundo de Financiamento das 
Freguesias e dois milhões res-
peitam a outros contratos de 
delegação de competências, in-
dependentemente dos demais 
que possam ser atribuídos ao 
longo do ano, para investimen-
tos diversos.

Na sessão de assinatura de con-
tratos, o Presidente da Câmara, 
Mário Constantino, sublinhou a 
enorme importância da boa co-
laboração entre o Município e as 
Juntas de Freguesia “parceiros 
privilegiados”, e disse que tem “a 
certeza de que cada euro que o 
município transfere para as Jun-
tas de freguesia é um euro bem 
investido no desenvolvimento do 
concelho”. 
Por seu lado, o Vice-presiden-
te, Domingos Pereira, respon-
sável pelo Pelouro Financeiro, 

garantiu aos autarcas que estas 
verbas serão pagas periodica-
mente conforme se forem ven-
cendo os respetivos trimestres. 
Os contratos agora assinados en-
tre o Município de Barcelos e as 
Juntas de Freguesia visam re-
gular as relações jurídicas de 
coordenação e colaboração en-
tre Câmaras e autarquias locais, 
permitindo à Administração 
Pública uma maior flexibilida-
de e capacidade face aos desa-
fios e exigências que se lhe colo-
cam. Nestes contratos, as Juntas 

de Freguesia, tendo em conta as 
verbas que lhe foram atribuídas, 
assumem competências específi-
cas nas áreas dos Equipamentos 
Rurais e Urbanos, Rede Viária 
Municipal, Património, Cultura, 
Desporto, Atividades Recreati-
vas e de Lazer, Gestão de Espaços 
Verdes, Educação, Proteção Civil, 
Prevenção da Covid-19 e Orça-
mento Participativo. 
Para assegurar a execução das 
competências delegadas, as Jun-
tas de Freguesia receberão uma 
verba num valor correspondente 
a 200% do montante do FFF, mon-
tante a ser transferido trimes-
tralmente pela Câmara Munici-
pal. Além destes 200% do Fundo 
de Financiamento das Fregue-
sias, no valor de cinco milhões, 
o Município assinou outros con-
tratos interadministrativos que, 
conforme a listagem de serviços e 
obras apresentadas pelas Juntas 
de Freguesia, asseguram a trans-
ferência de mais dois milhões 
de euros. Estas últimas verbas 
destinam-se essencialmente à 
gestão e manutenção de espaços 
verdes, limpeza de vias e espaços 

públicos, sarjetas e sumidouros, 
manutenção, reparação e substi-
tuição do mobiliário urbano em 
espaço público, realização de pe-
quenas reparações nos estabe-
lecimentos de educação Pré-es-
colar e do Primeiro ciclo e ma-
nutenção dos espaços envolven-
tes a esses estabelecimentos de 
ensino.
Regularizar a toponímia para 
evitar prejuízos e incómodos 
aos habitantes
Aproveitando a presença da 
maioria dos Presidentes das Jun-
tas de Freguesia na assinatura 
destes contratos, o Município, pe-
la voz de  um técnico que integra 
a Comissão de Toponímia, expli-
cou o enquadramento legal e pro-
cessual que conduz à atribuição 
de nomes às ruas, sem os quais 
não é possível atribuir números 
de polícia a cada uma das habita-
ções ou frações habitacionais, in-
dustriais e comerciais. Assim, foi 
solicitado aos autarcas que pro-
videnciem no sentido de atribuir 
nomes às ruas e caminhos, evi-
tando prejuízos e incómodos aos 
moradores das suas freguesias.


