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Com a presença do Ministro da 
Administração Interna, José 
Luís Carneiro, e do Presidente 
da Câmara Municipal, Mário 
Constantino, os Bombeiros Vo-
luntários de Barcelinhos assi-
nalaram com grande destaque 
o seu centésimo primeiro ani-
versário. Durante as cerimó-
nias, foram entregues (ofereci-
das por beneméritos) à Corpo-
ração três ambulâncias, dois 

autotanques e uma viatura de 
comando. 
Na sessão solene, realizada pe-
rante centenas de pessoas, o 
Presidente da Câmara subli-
nhou a “honra e orgulho” de 
presidir a um concelho que tem 
três corporações de Bombei-
ros, e enalteceu os Bombeiros 
de Barcelinhos pela “capacida-
de de diálogo e partilha” que 
mantêm com toda a sociedade, 
felicitando-os pelo excelente 
trabalho diário, mas também  
pela riqueza das atividades 
culturais que desenvolveram 
ao longo do ano que marcou 
as comemorações do centená-
rio. Recorde-se que esta corpo-
ração de Barcelos entregou ao 

Presidente Mário Constantino, 
enquanto líder do município, o 
emblema de ouro dos Bombei-
ros Voluntários de Barcelinhos. 
Do lado do Ministro, ouviram-
-se palavras de reconhecimen-
to aos Bombeiros de Barceli-
nhos pela extraordinária res-
ponsabilidade e desempenho 
nas missões que lhe são confia-
das”, tendo José Luís Carneiro 
enaltecido o trabalho da dire-

ção, do comando e dos bombei-
ros, apontando-os como exem-
plo de solidariedade e de capa-
cidade de socorro”. 
No uso da palavra, José Arlindo 
Costa, Presidente dos Bombei-
ros de Barcelinhos, homena-
geou cerca de 50 sócios bene-
méritos, bem como um conjun-
to de personalidades internas e 
externas à Associação com um 
importante papel de colabora-
ção; e o Comandante José Bele-
za, agradecendo ao corpo ati-
vo, sublinhou que, apesar de 
ter sido um ano difícil, foi pos-
sível continuar a dotar o corpo 
de Bombeiros com os equipa-
mentos importantes para o seu 
sucesso.
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EDITORIAL

A PALAVRA DO VEREADOR, CARLOS EDUARDO REIS

BOMBEIROS DE BARCELINHOS CELEBRARAM 101 ANOS

Presidente distinguido com 
Emblema de Ouro

É um prazer enorme dirigir-me 
aos Barcelenses através do Câ-
mara Aberta. Esta publicação 
não é só um meio para comuni-
car o nosso trabalho e publicitar 
os nossos eventos, é também a 
oportunidade de explicarmos as 
nossas opções políticas, grande 
parte delas decorrentes do pro-
grama apresentado nas últimas 
eleições autárquicas.
E a pergunta que se impõe é: es-
tamos hoje melhor do que estáva-
mos há um ano? Estou certo que 
sim, o concelho pode hoje respi-
rar um novo ar, uma nova ambi-
ção e até uma certa serenidade 
necessária ao desenvolvimento. 
O debate que hoje ocorre é mais 
sobre projetos e menos sobre po-
lémicas, mais sobre obra do que a 
falta dela, mais sobre soluções do 
que problemas. Mais ação, mais 
trabalho, mais Barcelos!
Perante o atraso da última dé-
cada, o tempo da mudança tem 
de ser rápido e acompanhar a 
ambição que os Barcelenses 
mostraram na escolha dos seus 
representantes.
Isto faz com que todas as decisões 
encerrem uma visão estrutural 
e de futuro mas que, ao mesmo 
tempo, possam dar sinais ime-
diatos: seja na simples alteração 
de procedimentos, de chefias ou 
organização serviços, de abertu-
ra à sociedade civil chamando co-
laboradores fora da esfera políti-
co-partidária ou implementando 
novas prioridades governativas.
Esta tem sido uma dupla preocu-
pação em todos os trabalhos que 
abraçamos.
Mas para lá daquilo que é in-
fraestrutural, e que nos distan-
ciou dos concelhos vizinhos nos 
últimos anos pela evidente falta 
de obra, havia e há um orgulho 
que todos devem ter no seu conce-
lho, nas suas tradições, nas suas 
gentes, e que importa recupe-
rar. O brio daquilo que é made in 
Barcelos e das nossas empresas, a 
adesão aos eventos que espelham 
os nossos costumes, a esperan-
ça de retomarmos o dinamismo 
que um concelho ambicioso deve 
ter, mas sobretudo confiança nas 
instituições e nos nossos repre-
sentantes é hoje diferente do que 
era há um ano. E isto, sendo ima-
terial, é o que de mais importante 

podemos oferecer para iniciar 
um ciclo e potenciar o concelho 
como um todo.
A esse nível estamos, portanto, a 
honrar o compromisso.
Mas de nada adianta aumentar 
expectativas e a confiança dos 
nossos concidadãos se não mate-
rializarmos a mudança positiva 
na vida das pessoas:
    • o apoio à infância e os pro-
gramas de ajuda à terceira idade 
e envelhecimento ativo;
    • avançar com a requalifica-
ção do degradado parque esco-
lar e apostar na autonomia das 
escolas para as nossas crianças 
terem acesso a uma educação 
diferenciada;
    • a contínua aposta no IPCA co-
mo polo de desenvolvimento mu-
nicipal e regional;
    • a reorganização urbanística 
de Barcelos, virada para mais es-
paços verdes e de lazer, que per-
mita usufruir das condições úni-
cas que o nosso rio nos dá, mas 
que, ao mesmo tempo, aposte na 
recuperação do centro histórico 
e do parque habitacional;
    • a criação de polos industriais 
que permitam a atração de inves-
timento e criação de emprego;
    • a construção de acessibilida-
des para uma nova mobilidade no 
concelho;
    • a inegável aposta na saúde e no 
setor social para vivermos num 
concelho que quer dar qualidade 
de vida a todos;
   • dotar o concelho de equipa-
mentos desportivos modernos e 
que democratizem o acesso a to-
das as modalidades;
    • a necessária reposição de au-
toridade por parte na Câmara 
Municipal e que é fundamental 
para o exercício de mandatos 
políticos;
    • envolver a sociedade, os autar-
cas e as instituições nas grandes 
opções geracionais;
    • a implementação de uma agen-
da verde, que deve estar hoje pre-
sente em quase todas as áreas da 
governação;
    • a afirmação cultural que in-
teressa fazer dentro e fora de 
portas, que pode refletir-se na 
dinâmica do concelho e ser um 
motor de atração para futuros 
visitantes.
Há, de facto, um conjunto alargado 

de desafios que convém recordar, 
sobretudo para evitar o “esmaga-
mento” diário que o modus ope-
randi tradicional da administra-
ção pública, não raras vezes, im-
põe. E, por isso, o importante 
nesta fase é manter o foco e fazer 
acontecer. Apresentar resulta-
dos, não chega entusiasmar.
Neste caminho que está a chegar 
ao final da sua primeira fase (or-
ganizacional) - e que se caracteri-
za pela mudança de chefias, alte-
ração de procedimentos, recom-
posição de equipas, indicação de 
novas prioridades para cumprir 
as necessidade deste novo tempo 
- quero agradecer aos funcioná-
rios do Município. O envolvimen-
to de todos é muito importante, 
e a competência com que a gene-
ralidade dos nossos colaborado-
res interpretaram este novo ci-
clo acelera o resultado das nos-
sas ações.
Para terminar, uma referência 
a todos quantos acompanham o 
nosso trabalho: munícipes, ór-
gãos de comunicação social e in-
vestidores. Virar as costas àque-
les a quem o nosso trabalho se 
dirige é pouco inteligente, e não 
saber o que fazer com o poder que 
nos foi conferido. A solução, pare-
ce-me, é tentar sempre manter a 
humildade e proximidade.
Estamos, pois, naturalmente dis-
poníveis para o escrutínio sério, 
preocupado e atento, interessado 
na discussão do futuro do nosso 
concelho e importado em envol-
ver os cidadãos no debate que as 
grandes opções obrigam. Dispo-
níveis, sobretudo, para atender 
e ouvir.
Teremos sempre os velhos do 
Restelo. Os que colocam a bitola 
sempre em baixo e que não con-
seguem ver “para lá do horizon-
te”, mas esses ajudam os ambicio-
sos e motivados a querer mostrar 
que é possível fazer diferente.
Por isso, quando digo que conta-
mos com todos, contamos mesmo. 
Todos fazem parte deste processo 
de mudança, sendo que o mais im-
portante para nós, decisores, é vi-
vermos sempre focados na nossa 
missão, responsabilidade e obri-
gação. Aquilo que esperam de nós 
é trabalho, competência, serie-
dade e humildade! Tem sido uma 
honra servir o meu concelho.

Mais ação, mais trabalho, mais Barcelos 
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PROGRAMA “NOVOS CAMINHOS” JÁ ESTÁ NO TERRENO

Câmara vai eliminar caminhos em terra batida 

É um objetivo ambicioso mas 
é uma prioridade para o Muni-
cípio de Barcelos. Em quatro 
anos e com um investimento 
de 10 milhões de euros, o Muni-
cípio de Barcelos vai eliminar 
os caminhos de terra batida 
que ainda existem no territó-
rio barcelense. Esse é o gran-
de objetivo do programa “No-
vos Caminhos” que o Presi-
dente da Câmara apresentou à 
Comunicação Social e aos Pre-
sidentes de Junta. 
E para demonstrar que é mesmo 
uma prioridade essencial, mal 
o programa foi lançado, de ime-
diato começou a ser executado, 
nas freguesias que já tinham 
projetos prontos a arrancar.
Para o Presidente Mário Cons-
tantino, “o Programa Novos Ca-
minhos é um projeto estratégi-
co de desenvolvimento do con-
celho, assente na coesão territo-
rial e na melhoria das condições 
de vida quotidiano das popula-
ções”. O autarca considera que, 
“quase já no final do primeiro 
quartel do século XXI, é inacei-
tável que as pessoas tenham de 
percorrer, seja a pé, seja de auto-
móvel, caminhos em terra bati-
da, ora repletos de pó, ora cheios 
de lama e esburacados devido às 

chuvadas”.
O Presidente da edilidade de 
Barcelos assegura que o Progra-
ma “Novos Caminhos” vai per-
mitir “abrir melhores horizon-
tes aos moradores, às indústrias 
e comércios e às ligações entre 
freguesias, que vão beneficiar 
das obras de pavimentação. Su-
blinha a ambição e a importân-
cia deste Programa, entenden-
do que com a sua execução “se 
abrirá um novo ciclo de melho-
res horizontes para a população 
abrangida e para o desenvolvi-
mento e coesão territorial do 
nosso concelho. Agora há que 
meter mãos à obra e concreti-
zar este grande projeto”, desa-
fia o Presidente.
Programa Novos Caminhos
A execução do programa de er-
radicação dos caminhos de ter-
ra batida vai ser feita obedecen-
do a três grandes prioridades: a 
primeira prioridade é eliminar 
todos os caminhos de terra ba-
tida que sirvam habitações; a 
segunda prioridade é acabar 
com os caminhos de terra que 
servem unidades industriais e 
comerciais; e a terceira priori-
dade é erradicar os caminhos 
em terra que estabelecem li-
gações entre freguesias. Estas 

são prioridades bem hierarqui-
zadas, o que não significa que, 
em alguns casos, coincidam e se 
sobreponham!
Financiamento e Prazos
Quatro anos é o tempo estimado 
para eliminar os caminhos em 
terra que ainda existem em 44 
freguesias do concelho. Ao to-
do, será executada obra em 90 
km de caminhos, a que corres-
pondem a 450 mil metros qua-
drados de novos pavimentos. 
O investimento para financiar 
a execução das pavimentações 
está estimado em 10 milhões de 
euros.
A execução do Programa “Novos 
Caminhos” será feita em estrei-
ta colaboração com as Juntas de 
Freguesia, e as obras serão con-
cretizadas através de adendas 
aos Contratos Interadministra-
tivos e também por administra-
ção direta do Município.

Novos Caminhos em números:

Investimento|10 milhões de euros
Prazo de execução | 4 anos
Freguesias abrangidas | 44
Pavimentações | 90 km
Acesso a 950 casas, 
50 indústrias e 30 serviços
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As escolas de Barcelos, tanto 
individualmente como no seu 
conjunto, obtiveram bons re-
sultados no ranking do ano leti-
vo 2021/2022, que agora termi-
na, estando todas posicionadas 
bem acima da média nacional. 
No universo dos estabelecimen-
tos da rede do ensino público, a 
Escola Básica de Vila Cova está 
posicionada em primeiro lugar 
no ranking do distrito de Braga 
e ocupa a 3ª posição a nível nacio-
nal. Além deste destaque entre as 
520 escolas públicas do país, a Es-
cola Básica e Secundária de Vale 
D’Este, Viatodos, está no 48º lu-
gar da tabela, enquanto a Escola 
Secundária de Barcelos se posi-
ciona no 70º lugar. Já a Escola Se-
cundária Alcaides de Faria está 

no lugar 139, a Escola Básica e Se-
cundária Vale do Tamel é a 145ª 
e a Escola Secundária de Barce-
linhos figura na 171ª posição, is-
to, repita-se, entre as 520 escolas 
públicas do país.
Vereadora felicita direto-
res, professores, alunos e 
funcionários
Nos estabelecimentos de ensino 
privado concelhio, o Colégio La 
Salle figura no 4º posto a nível 
distrital e na 48ª posição a nível 
nacional. O Colégio Didálvi em 
termos distritais ocupa a 5ª posi-
ção e no ranking nacional está no 
lugar nº 57. Participaram nos exa-
mes nacionais deste ranking 1980 
alunos das escolas do concelho.
A Vereadora Mariana Carva-
lho considera que os resultados 

RANKING DAS ESCOLAS 2022  

Escolas de Barcelos acima da média nacional
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obtidos pelas escolas do concelho 
no ranking nacional são bastan-
tes satisfatórios e demonstram o 
empenho e a dedicação da comu-
nidade educativa no processo de 
ensino e aprendizagem.
“Saúdo e dou os parabéns a todos 
os que, mesmo em circunstâncias 
adversas trabalharam, ao longo 
do ano, para que hoje todas as es-
colas do concelho apareçam aci-
ma da média nacional na tabela 
do ranking dos exames nacionais 
do ensino secundário. As minhas 
palavras dirigem-se aos estabe-
lecimentos de ensino concelhios 
mais bem posicionados na tabela, 
com forte destaque no contexto 
nacional e regional para a Escola 
Básica e Secundária de Vila Co-
va, mas é  importante sublinhar 

e enaltecer o esforço efetuado em 
todas as outras escolas do Muni-
cípio; muitas vezes desenvolvido 
em contextos socioeconómicos e 
culturais adversos, onde se veri-
ficam constrangimentos diver-
sos nas localidades e nos agrega-
dos familiares de onde os alunos 
são oriundos”.
Mariana Carvalho sublinha que 
o Município vai, na medida do 
possível, “continuar a dotar as 
escolas de boas condições físi-
cas”, naturalmente “atacando os 
problemas mais urgentes”, e pro-
mete novidades no que respeita 
a um instrumento bastante im-
portante que poderá apoiar pro-
fessores e alunos nas aprendiza-
gens de conteúdos e no sucesso 
educativo.

VENCEDORES DA EDIÇÃO 2022 DO CONCURSO “PEQUENOS GRANDES POETAS”

Concurso “Pequenos 
Grandes Poetas” com 
90 participantes

DECLAMAÇÃO
Pré-escolar

Gonçalo Faria Falcão Barbosa e Rodrigo Costa Sá | Jardim de Infância de Fonte Coberta 
O Senhor Vento / Maria Alberta Menéres

1º Ciclo

Jaime Faria Moreira | Centro Escolar de Viatodos
Mais respeito, eu sou criança / Pedro Bandeira

2º Ciclo

Dinis Durão Cepa Castelo | Escola Básica e Secundária de Vila Cova 
O Mostrengo / Fernando Pessoa

3º Ciclo

João Bernardo Costa Fernandes | Colégio La Salle 
Cântico Negro / José Régio

Ensino Secundário

Rute Carolina Martins Miranda | Escola Básica e Secundária de Vila Cova 
Quatro em Pessoa (Fernando Pessoa e heterónimos)

POEMA INÉDITO
1º Ciclo

Guilherme José Lobarinhas G. dos Santos /A Paz no Mundo | Escola 
Básica de Vila Boa

2º Ciclo

Mateus Garim Ferreira / Escrever como quem pinta | Escola Básica e 
Secundária Vale do Tamel

3º Ciclo

Gonçalo Eiras Miranda / Canoa da vida | Escola Básica e Secundária 
de Vila Cova

Ensino Secundário

João Guilherme Cardoso Gomes de Carvalho / E quando Portugal 
estiver em cinzas | Escola Básica e Secundária de Vale D’Este, 
Viatodos.

O concurso “Pequenos Grandes 
Poetas” promovido pelo Muni-
cípio de Barcelos, através da 
Biblioteca Municipal e da Rede 
Concelhia de Bibliotecas Escola-
res, contou este ano com a parti-
cipação de cerca de 90 alunos de 
todos os estabelecimentos esco-
lares concelhios, nos diferentes 
graus de ensino, desde o pré-es-
colar ao secundário.
A vereadora dos pelouros da 
Educação e da Juventude este-
ve presente nas duas sessões do 
evento e mostrou-se feliz e entu-
siasmada pela forte adesão dos 
alunos e das escolas. Mariana 
Carvalho agradeceu o empenho 
dos professores na motivação 
dos alunos e fez questão de su-
blinhar a importância da escri-
ta poética e da declamação na 
formação dos alunos. Recorde-
-se que o concurso “Pequenos 
Grandes Poetas” está estrutura-
do em duas modalidades: poe-
mas inéditos declamados pe-
los autores; e a modalidade de 
declamadores. 
Este concurso tem como objeti-
vos promover hábitos de leitura 
e de escrita, incentivar o gosto 
pela poesia e pela escrita criati-
va, e estimular a manifestação 
artística e a criatividade. O pú-
blico-alvo são todos os alunos do 
concelho de Barcelos, que fre-
quentam o ensino obrigatório.
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O Presidente da Câmara de 
Barcelos congratula-se com 
a decisão da constituição do 
“grupo de trabalho para a ela-
boração de proposta de perfil 
assistencial, área de influên-
cia e dimensionamento do no-
vo Hospital de Barcelos e do 
grupo de trabalho para a ela-
boração de proposta de pro-
grama funcional”. Mário Cons-
tantino sublinha a “importân-
cia deste passo, um sinal claro 
de que, depois de 10 anos pa-
rado, há pela primeira vez o 
reassumir deste objetivo, tão 
importante para os concelhos 
de Barcelos e Esposende”.
A decisão da constituição des-
te grupo, para trabalhar sobre 
o projeto anterior e reformular 
o perfil assistencial e conteú-
do funcional do futuro Hospi-
tal de Barcelos, já foi publicada 
em Diário da República.  Curio-
samente, o despacho de consti-
tuição da equipa de trabalho, 
relativamente ao novo hospital, 
foi publicado quatro dias após o 
presidente da ARS Norte ter esta-
do presente em Barcelos, numa 

audição perante a Comissão de 
Saúde da Assembleia Municipal.
Depois de historiar o início do 
processo, cujo programa funcio-
nal e estudo de viabilidade eco-
nómico-financeira remontam 
a 2008, o despacho explica que 
“não obstante o lapso de tempo 
decorrido e as alterações na re-
de regional de serviços de saú-
de, (…) considerando o teor da 
Resolução da Assembleia da Re-
pública de 2021, que recomen-
da ao Governo que desenvolva 
os procedimentos necessários 
para a construção do novo Hos-
pital de Barcelos, e consideran-
do, por fim, a necessidade de 
dispor de elementos técnicos 
atualizados que confiram ao 
projeto a maturidade suficien-
te para uma eventual decisão 
de financiamento, importa pro-
ceder à constituição de novos 
grupos de trabalho para atuali-
zar as características demográ-
ficas, necessidades de cuidados 
de saúde, perfil assistencial e 
dimensionamento das futuras 
instalações do novo Hospital de 
Barcelos (…)”.

Composição do grupo de 
trabalho
O Ministério da Saúde determi-
nou “a constituição do grupo de 
trabalho para a elaboração de 
proposta de perfil assistencial, 
área de influência e dimensio-
namento e do grupo de trabalho 
para a elaboração de proposta de 
programa funcional, estudo de 
viabilidade económico-financei-
ro, valor global do investimento e 
eventuais fontes de financiamen-
to do Novo Hospital de Barcelos”.
O grupo de trabalho é composto 
por Carlos Alberto de Jesus Nu-
nes, presidente do conselho dire-
tivo da Administração Regional 
de Saúde do Norte; Maria Clara 
Vieira de Castro Cabanas, vice 
-presidente do conselho direti-
vo da Administração Regional 
de Saúde do Norte; João Porfírio 
Carvalho de Oliveira, presiden-
te do conselho de administração 
do Hospital de Braga, E. P. E.; An-
tónio Taveira Gomes, presidente 
do conselho de administração da 
Unidade Local de Saúde de Ma-
tosinhos, E. P. E.; Joaquim Ma-
nuel Araújo Barbosa, presidente 

MEDIDA JÁ FOI PUBLICADA EM DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Presidente da Câmara congratula-se com a criação do 
grupo de trabalho para o Novo Hospital de Barcelos
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do conselho de administração 
do Hospital Santa Maria Maior, 
E. P. E.; Marta Cristina Marques 
Gomes, vogal executiva com fun-
ções de diretora clínica do Hos-
pital Santa Maria Maior, E. P. E.; 
Fernando José Martins Tavares, 
coordenador do Gabinete de Es-
tudos e Planeamento da Admi-
nistração Regional de Saúde do 
Norte, I. P.; José Vital Lacerda 
Teixeira, coordenador do Gabi-
nete de Instalações e Equipa-
mentos da Administração Re-
gional de Saúde do Norte, I. P.; e 
Mário Constantino Lopes, Presi-
dente da Câmara Municipal de 
Barcelos.
Caberá a este grupo a identifica-
ção das características e necessi-
dades de cuidados em saúde da 
população da área de influência 
do Hospital Santa Maria Maior.
Entretanto, para a elaboração 
do programa funcional, estu-
do de viabilidade económico-fi-
nanceiro, valor global do inves-
timento e eventuais fontes de fi-
nanciamento do novo Hospital 
de Barcelos farão também parte 
da equipa Silvina Maria Ferreira 

Duarte, do Gabinete de Instala-
ções e Equipamentos da Admi-
nistração Regional de Saúde do 
Norte, I. P., e José da Silva Carva-
lho, do Gabinete de Instalações 
e Equipamentos da Administra-
ção Regional de Saúde do Norte, 
I. P..
“Os elementos que compõem os 
grupos de trabalho vão desem-
penhar funções em regime de 
acumulação, não lhes sendo de-
vida qualquer remuneração adi-
cional. As propostas a elaborar 
pelos grupos de trabalho devem 
estar concluídas no prazo de 12 
meses, sendo submetida, dentro 
desse mesmo prazo, a aprovação 
pelo membro do Governo res-
ponsável pela área da saúde. Os 
grupos de trabalho podem solici-
tar a colaboração e o apoio de ou-
tros técnicos ou personalidades 
de reconhecida competência, de 
forma pontual ou sistemática. O 
apoio logístico, técnico e de se-
cretariado necessário ao funcio-
namento dos grupos de traba-
lho é providenciado pela Admi-
nistração Regional de Saúde do 
Norte, I. P..
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Nem a chuva que se abateu so-
bre a região fez esmorecer o 
entusiasmo com que cerca de 
quatro dezenas de pessoas par-
ticiparam na visita guiada às 
gravuras rupestres do Monte 
de São Gonçalo, na freguesia de 
Fragoso. Esta iniciativa faz par-
te do programa “Arqueologia à 
Noite”, que tem agendados mais 
dois momentos semelhantes: o 
dia 23 de setembro está reser-
vado a uma visita noturna ao 
cemitério medieval e ao templo 
paroquial de Tamel São Fins; e 
no dia 7 de outubro – Dia Nacio-
nal dos Castelos – vai realizar-se 
uma ida às ruínas do Castelo de 
Faria, no monte da Franqueira, 
numa proposta que tem como 
aliciante extra ver o pôr do sol 
do ponto mais alto do concelho.

A pré-história suscita curiosi-
dade no imaginário das pessoas
Para a equipa dos Serviços de Ar-
queologia do Município, “há um 
crescente interesse e adesão de 
público a este tipo de atividades 
de interpretação do património, 
por ser ao ar livre, por se reali-
zar à noite, e pela curiosidade 
natural que o tema da pré-his-
tória suscita no imaginário das 
pessoas. Apesar de se pretender 
divulgar e dar a conhecer estes 
sítios arqueológicos, a preser-
vação dos vestígios não permite 
um número massificado de visi-
tantes, daí que as inscrições são 
sempre limitadas a 40 partici-
pantes», refere Cláudio Brocha-
do, arqueólogo municipal.

Gravuras do Monte de São 
Gonçalo
As gravuras que foram visita-
das fazem parte de uma rede 
complexa de cerca de sete de-
zenas de rochas gravadas, da-
tadas entre 5.000 e 2.000 anos 
antes do presente, e estão re-
lacionadas com a sacralização 
do Monte de São Gonçalo pelos 
habitantes da região, durante 
a Idade do Bronze e a Idade do 
Ferro.
Os arqueólogos do Município 
de Barcelos identificaram cerca 
de três dezenas de rochas com 
gravuras que datam de há cinco 
mil anos, desde a época do Cal-
colítico até à Idade do Bronze. 
Os achados estão distribuídos 
pela encosta noroeste do Monte 
de São Gonçalo, entre as fregue-
sias de Palme e de Aldreu.
O conjunto constitui um grande 
santuário rupestre.
As primeiras rochas gravadas 
foram identificadas nas Chãs 
de Palme, em 2012, mas só com 
o alargamento da prospeção às 
zonas envolventes se percebeu a 
quantidade e a distribuição das 
gravuras pelas diferentes plata-
formas do Monte, assim como a 
qualidade e a diversidade dos 
temas gravados. As gravuras já 
tinham sido referenciadas, em 
2012, pelo arqueólogo Tarcísio 
Maciel, do Grupo de Estudos de 
Neiva, e foram posteriormente 
objeto de investigação no âmbi-
to dos trabalhos de prospeção 
arqueológica realizados para a 
Carta Arqueológica Municipal.

 
ARQUEOLOGIA À NOITE

Quatro dezenas de pessoas visitaram as 
gravuras rupestres do Monte de São Gonçalo

A Frente Fluvial de Barcelos 
acolheu o “Desfile Ecológico”, 
iniciativa promovida pelo Mu-
nicípio de Barcelos, através 
dos serviços do pelouro do 
Ambiente. Ao todo, participa-
ram neste evento, integrado 
na Semana do Ambiente, dez 
estabelecimentos de ensino, 
envolvendo 350 pessoas, que 
apresentaram uma passagem 
de modelos de vestuário ela-
borados a partir de materiais 
reciclados.

O objetivo fundamental des-
ta ação foi o de fomentar junto 
dos participantes a capacidade 
de espírito crítico e sustentável 
na escolha e reutilização de rou-
pas. Como forma de incentivo e 

apoio nesta colaboração, hou-
ve entrega de diplomas e pré-
mios de participação (um che-
que no valor de 150€ a cada 
estabelecimento).

Música com o “Planeta Limpo 
de Filipe Pinto”
Além do Desfile Ecológico, a Se-
mana do Ambiente contemplou 
também a apresentação de “O 
Planeta Limpo de Filipe Pinto”, 
no Theatro Gil Vicente, um es-
petáculo musical dedicado aos 

alunos com o objetivo incutir 
nos jovens comportamentos res-
ponsáveis do ponto de vista da 
proteção ambiental.
Anteriormente, já se tinha reali-
zado uma descida do rio Cávado, 

SEMANA DO AMBIENTE

Desfile Ecológico sensibiliza para 
a preservação do Ambiente

em canoa, desde Areias de Vilar 
(junto ao açude) até ao areal de 
Barcelinhos, bem como o “Plo-
gging – Trilho das Lagoas de 
Enxate”. 
A semana do Ambiente integrou 
uma visita às instalações da Es-
tação de Tratamento de Água 
(ETA) – Águas do Norte, em 
Areias de Vilar, e a realização de 
uma Mostra de Produtos Bioló-
gicos e dois workshops: “intro-
dução à alimentação Plant-Ba-
sed” e “A importância dos poli-
nizadores”, a realizar na Aveni-
da da Liberdade.

Estabelecimentos participan-
tes no Desfile Ecológico
Participaram no Desfile Ecoló-
gico promovido pelo Município, 
na frente fluvial do rio Cávado, 
as seguintes instituições:
Centro Infantil de Barcelos; In-
fantário Rainha Santa Isabel; 
Centro Social Comendadora Ma-
ria Eva Nunes Corrêa; Jardim de 
Infância de Chavão; Jardim de 
Infância de Oliveira; Escola Bá-
sica do 1º ciclo de Oliveira; Esco-
la Básica 2º e 3º ciclo Abel Var-
zim; Agrupamento de escolas de 
Fragoso; APAC – Associação de 
Pais e Amigos de Crianças, Cen-
tro Social Paroquial Imaculado 
Coração de Maria de Vila Cova.
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Foram dez dias repletos de 
atividades culturais. Livros, 
mais livros e sempre livros, a 
que se juntaram exposições, 
apresentação de novas obras 
literárias, saraus e conversas 
com escritores. Tudo isto re-
partido pela Avenida da Liber-
dade com extensões ao Largo 
da Porta Nova, ao Largo José 
Dr. José Novais e Galeria Muni-
cipal de Arte, na Praceta Fran-
cisco Sá Carneiro.

A Feira do Livro de Barcelos 
2022, que este ano somou a sua 
39ª edição, reuniu em Barcelos 
mais de 70 editoras representa-
das em 21 stands. O certame de-
correu de 1 a 10 de julho e moti-
vou a vinda ao centro da Cida-
de de Barcelos de milhares de 
pessoas. Paralelamente à ven-
da de livros, o evento aliou um 
conjunto de atividades que di-
namizaram a vida cultural dos 
barcelenses. 

O Município, através do pelou-
ro da Cultura, providenciou um 
diversificado programa de ani-
mação de onde se destacou a ho-
menagem a grandes vultos da li-
teratura portuguesa, «como Gil 
Vicente, Agustina Bessa-Luís, 
Sophia de Mello Breyner An-
dresen e José Saramago, perso-
nificados e animados por atores 
da VIA3 – Companhia de Teatro 
que, ao longo de todo o certame, 
interagiam com os visitantes da 

INICIATIVA ANIMOU TARDES E NOITES QUENTES DE VERÃO

Feira do Livro - um Festival de Letras e Cultura
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Feira. 
Lançamento de livros e con-
versas com escritores
A intensa atividade cultural re-
sultou em dez dias de progra-
mação com particular destaque 
para a apresentação de obras  li-
terárias e conversas com escri-
tores. Assim, ao longo do perío-
do do certame, foram apresen-
tados os livros “D. António Bar-
roso: Memória e Pensamento”, 
de Amadeu Gomes de Araújo; 
“A preto e brando” de José Ilídio 
Torres e Diogo Figueiredo; “Por 
detrás do espelho”, de Susana 
Pinto; “A eterna qualquercoisa”, 
de Martín López-Vega; “Longos 
dias breve o medo”, de Luís Soa-
res Barbosa.
De igual modo tiveram apresen-
tações públicas as obras “(Às) 
Contas com Almas Penadas e 
Diabos, Bruxas e Maus-Olha-
dos”, de Roberto Afonso; “Cora-
ção, solitário labirinto”, de Hen-
rique Dória; “Caminhos de San-
tiago na obra de Luís Ferreira”, e 
“Do Rock a Compostela”, de Ma-
ria Alice Medina. Sucederam-
-se “Instituições Geresianas”, 
de António Afonso; “Raimundo 
Canta Barcelos”, Vol. IV, de Joa-
na Luísa Matos; “Caderno de Re-
presentações da Memória”, de 
Frederico Dinis, e “Eu, Fernão, 

em Viagem”, de Carlos Moreira. 
Chegados ao fim de semana, foi a 
vez de : “O Bastardo”, de Rebelo 
Marinho, e “Se me Amas Não te 
Demores”, de Raul Minh’alma. 
Nas “Conversas com” escritores 
estiveram presentes Eduardo 
Agualusa, José Fanha, António 
Bagão Félix; João Pinto Coelho 
e José Carlos Barros e Ondjaki. 

Programa Infantil
Paredes-meias com a Avenida da 
Liberdade, no Largo Dr. José No-
vais decorreu todo um conjunto 
de atividades destinadas ao pú-
blico infanto-juvenil, que não 
se fez rogado e participou com 
entusiasmo nas atividades per-
manentes diárias como Ludote-
ca, Caixa das ideias “Faz tu mes-
mo!” Cantinho da leitura, De-
senhos para colorir e Mural de 
pintura. Todavia, além daquelas 
ações, destacaram-se, ainda, en-
cenações, conversas com escri-
tores, pinturas faciais, oficinas 
de música, jogos de tabuleiro, e 
ateliê de barro.

Concertos de Salvador Sobral 
e Daniel Pereira Cristo 
A Feira do Livro edição 2022 
permitiu um casamento perfei-
to entre a literatura e a música. A 
abrir o certame, o Largo da Por-
ta Nova encheu-se para receber 
e aclamar Salvador Sobral que, 
em quarteto, deu um excelente 
concerto, cativando todo o pú-
blico presente. Já no fim de se-
mana do fecho do certame, sá-
bado, 9 de julho, pelas 22h00, 
subiu ao palco o espetáculo “Da 
Raiz ao Fado”, de Daniel Pereira 
Cristo com Carla Pires, e no do-
mingo, foi a vez da Associação 
D’Improviso, apresentar o Ex-
presso das Letras, no Largo da 
Porta Nova.
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ABADE DE NEIVA ABORIM ADÃES

FORNELOSCOSSOURADO CRISTELO

NEGREIROS E CHAVÃO POUSA QUINTIÃES E AGUIAR

PRESIDENTE PRIVILEGIA POLÍTICA DE PROXIMIDADE E

“Cooperação com as Juntas é fundamental
Visitar, conhecer, dialogar, interagir e definir prioridades têm sido os objetivos das visitas de trabalho que o Presidente da Câmara tem efetuado às 
freguesias do concelho. Como sempre disse, Mário Constantino defende que um “excelente trabalho de colaboração entre Juntas de Freguesia e Exe-
cutivo Municipal é fundamental para o desenvolvimento sustentável do Concelho.
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AREIAS DE VILAR E ENCOURADOS BARQUEIROSALHEIRA E IGREJA NOVA

GALEGOS S. MARTINHO LAMA MACIEIRA DE RATES

SILVEIROS E RIO COVO SANTA EULÁLIA VIATODOS, MINHOTÃES, GRIMANCELOS E MONTE FRALÃES

APOSTA EM  VISITAS DE TRABALHO ÀS FREGUESIAS

para o desenvolvimento do Concelho”

Câmara Municipal e Juntas 
de Freguesia unidas no 

desenvolvimento do Concelho
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Após 15 anos sem qualquer re-
paração, o pavimento rodoviá-
rio da Avenida Paulo Felisberto, 
em Arcozelo está a beneficiar  de 
obras de  reabilitação e repavi-
mentação. A obra foi consigna-
da pelo Município à empresa Ir-
mãos Barreto, Lda., o custo da 
empreitada é de 148 mil euros e 
o prazo de execução é de 90 dias. 
A extensão da via em reabilita-
ção tem aproximadamente meio 
quilómetro, no troço que liga a 
rotunda do Professor à passa-
gem superior sobre a variante 
urbana de Barcelos. Trata-se de 
uma importante entrada do lado 
norte na cidade, que faz a tran-
sição entre os ambientes periur-
bano e urbano. Esta intervenção 
justifica-se já que a pavimenta-
ção apresentava muitas pato-
logias; aquilo que em termos 
técnicos se designa por “ruina 
estrutural”. 
Segundo a análise do relatório 
técnico, ao fim de década e meia 
sem intervenção de reabilita-
ção, a análise à integridade das 
misturas betuminosas confir-
mou a existência de fissuração 
entre camadas, pelo que há a ne-
cessidade da reconstrução inte-
gral do pavimento. 
Trabalhos a realizar 
A faixa de rodagem a interven-
cionar tem a largura de seis me-
tros. Além da pavimentação do 
arruamento betuminoso, vão 
também ser substituídos os 

Avenida Paulo Felisberto beneficia 
de obras de repavimentação

Galegos São Martinho inaugu-
rou obras da Igreja 
Galegos São Martinho vestiu-se 
de festa e alegria para a bênção 
das obras de restauro e conser-
vação da Igreja Paroquial. Cen-
tenas de populares e autoridades 
civis e religiosas marcaram pre-
sença num dia tão importante 
para a freguesia. 
As obras de restauro e conser-
vação da Igreja Paroquial ini-
ciaram no ano de 2018. Ao longo 
deste tempo, paroquianos e em-
presas locais contribuíram com 
donativos que, somados aos 30 
mil euros de subsídio da Câma-
ra Municipal e aos apoios da Jun-
ta de Freguesia, perfizeram 200 
mil euros, custo total das obras.

Lijó reatou tradição: futebol 
entre autarcas e padres
A Junta de Freguesia de Lijó 
aproveitou o feriado de 10 de 
Junho para reativar uma velha 
tradição, voltando a organizar 
um jogo de futebol que colocou 
frente a frente autarcas e padres 
do concelho, e que os párocos ga-
nharam por 3-0. 
Convidado pela organização, o 
Presidente da Câmara Municipal 
de Barcelos também fez “uma 
perninha” no encontro mas teve 
de abandonar o jogo mais cedo 
devido aos compromissos com 
as cerimónias nacionais do 10 de 
Junho, presididas pelo Presiden-
te da República, e que este ano se 
realizaram em Braga.

Airó inaugura parque de lazer 
no dia da Freguesia 
26 de junho fica marcado na me-
mória de todos os habitantes da 
freguesia de Airó, pois foi nes-
se dia que a Junta de Freguesia 
procedeu à inauguração do no-
vo Parque de Lazer. 
Situado ao lado do parque des-
portivo, o novo recinto vai per-
mitir uma utilização em am-
biente de lazer e recreio, so-
bretudo na primavera e verão, 
época em que habitualmente 
grupos de amigos e famílias 
promovem os seus convívios de 
confraternização. A inaugura-
ção do novo espaço aconteceu 
no dia em que a localidade cele-
brava o dia da Freguesia. 
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AIRÓ, GALEGOS SÃO MARTINHO E LIJÓ

Freguesias mostram dinamismo

Figuras em barro, de Santia-
go e do Galo de Barcelos, um 
exemplar da lenda no milagre 
das Cruzes e o livro dos Cami-
nhos de Santiago foram entre-
gues no Vaticano por uma de-
legação da “Região de Turismo 
do Porto e Norte de Portugal”.
A imagem de Santiago foi reme-
tida ao Papa Francisco pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Barcelos. Mário Constantino 
aproveitou a oportunidade pa-
ra endereçar uma mensagem, 
na qual saúda Sua Santidade e 

SÍMBOLOS DE BARCELOS NO VATICANO 

Município ofereceu imagem de 
Santiago ao Papa Francisco

refere: “A cidade de Barcelos, 
localizada na região do Minho, 
norte de Portugal, é o epicentro 
do Caminho Português de San-
tiago, sendo atravessada diaria-
mente por dezenas de peregri-
nos que se dirigem a Composte-
la, de que dista 195 quilómetros.
Aproveitando a visita que a de-
legação de Turismo do Porto e 
Norte de Portugal está a fazer ao 
Vaticano, remeto a Vossa Santi-
dade pequenas e singelas lem-
branças da nossa Terra, nomea-
damente um Galo de Barcelos, o 

nosso maior ex-libris, a imagem 
de Santiago e um livro ilustrado 
por um artista barcelense rela-
tivo ao Caminho de Santiago, e 
a lenda do milagre das Cruzes 
de que resultou a construção do 
Templo do Senhor Bom Jesus da 
Cruz e a nossa grande festivida-
de anual, a Festa das Cruzes.
Em nome do povo de Barcelos, 
que represento, enquanto Presi-
dente da Câmara Municipal des-
te concelho, saúdo Vossa San-
tidade, desejando que Deus lhe 
conceda saúde e graças”.

SITE DO MUNICÍPIO
www.cm-barcelos.pt

AGENDA BARCELOS
www.agenda.barcelos.pt

pavimentos de aproximação às 
passadeiras, onde serão aplica-
dos materiais com relevo para 
que possam ser identificados por 
pessoas invisuais. No entronca-
mento com a Rua das Amoras, 
manter-se-á o atual esquema de 
acalmia de tráfego rodoviário. 
O projeto também preserva as 
duas passadeiras sobre-eleva-
das: uma junto à Casa de Saúde 
S. João de Deus e outra no en-
troncamento com a Rua Irmãos 
S. João de Deus. 
Nos trabalhos da empreitada, 
está prevista a pintura de todas 
as marcações rodoviárias. 
Condicionantes de trânsito
Os desvios de trânsito necessá-
rios à realização da empreitada 
serão articulados entre o Muni-
cípio e a empresa executora da 
obra. Assim, ficou decido que pa-
ra atenuar ao máximo os incó-
modos aos automobilistas e mo-
radores, o desenvolvimento dos 
trabalhos desta obra vai fazer-
-se em quatro fases. Na última 
fase, aquando da colocação da 
última camada de betuminoso, 
que se prevê durar apenas dois 
dias, será necessário encerrar 
toda a avenida. 
O Município de Barcelos reme-
teu aos moradores um prospe-
to para que todos fiquem a co-
nhecer esta intervenção. Nessa 
comunicação, o Município pe-
de desculpa pelos incómodos 
causados.
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“Sem formação e conheci-
mento não vamos conseguir 
acompanhar a evolução da so-
ciedade”. Esta foi a principal 
mensagem que o Presidente 
da Câmara, Mário Constanti-
no, deixou na sessão de aber-
tura da Skill Up - Capacitação, 
Emprego e Empreendedoris-
mo, uma iniciativa do Muni-
cípio de Barcelos, promovida 
pelos Pelouros da Juventude 
e da Educação, que decorreu 
nos dias 2 e 3 de junho, na Ca-
sa da Juventude e no Auditório 
da Câmara Municipal. 
O autarca disse ainda que é im-
portante desafiar os jovens para 
estas iniciativas, pois daqui a 30 
anos a maior parte da popula-
ção estará a trabalhar em pro-
fissões que ainda nem existem, 
daí a necessidade do reforço 
da formação e do conhecimen-
to, fatores fundamentais para o 
sucesso”.
Perante uma plateia repleta de 
jovens, o padrinho desta inicia-
tiva, Carlos Oliveira, da Funda-
ção José Neves (Farfetch) asse-
gurou que a “educação é o ins-
trumento mais importante para 
o sucesso” e que nos tempos que 
correm “o mundo do trabalho 
valoriza, além das médias da fa-
culdade, as competências, ações 
e capacidades de cada um”. O 
empresário fez saber que a cada 
ano que passa, sobre a formação 
que temos, 30% do conhecimen-
to perde-se, daí a “importância 
e necessidade de renovação das 
formações e os conhecimentos”.
Na mesma linha, pronunciou-se 
a Presidente do IPCA, Instituto 
Politécnico do Cávado e do Ave, 
salientando que “nunca o país 
teve tantas condições como nos 
dias de hoje para se obter for-
mação e conhecimentos”, e que 
“só se devem tomar grandes de-
cisões com base no conhecimen-
to e na informação”.
Também convidado para a ses-
são de abertura, o subdelega-
do Regional do IEFP, José Pedro 
Machado, alertou para a rapi-
dez da evolução do mundo. So-
correndo-se da estatística, ga-
rantiu que “até 2030, cerca de 
60% da população adulta esta-
rá em formação, sem a qual não 
conseguirá trabalhar naquilo 
que gosta”.

SKILL UP – CAPACITAÇÃO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO 

Barcelos prepara jovens para vida ativa

Antes, já a vereadora da Educa-
ção, Mariana Carvalho, tinha 
agradecido a presença de to-
dos os participantes e mostrou 
o orgulho em ter conseguido 
realizar este evento em Barce-
los. Salientando que a transição 
dos jovens para a idade adul-
ta é uma etapa muito difícil, a 
Casa da Juventude está a fazer 
um esforço acrescido em vários 
domínios para a capacitação e 
emprego da Juventude do Con-
celho. A vereadora acrescentou 
que este evento é apenas um 
primeiro momento de um proje-
to que numa segunda etapa será 
complementado com a realiza-
ção de uma Feira de Emprego.
Neste primeiro dia de trabalhos, 

os jovens puderam aprender a 
criar currículos personaliza-
dos, sob a orientação de Zélia 
Coelho e Susana Cabral, da Ca-
pital Humano. Da parte da tar-
de, os trabalhos incidiram na 
apresentação das Medidas e In-
centivos ao Emprego do Institu-
to de Emprego e Formação Pro-
fissional e na preparação para 
que as entrevistas de emprego 
sejam um sucesso.
Já no segundo dia, os partici-
pantes assistiram a dois painéis 
dedicados ao emprego:  “Como 
conseguir emprego em 30 dias”, 
por  Pedro Silva-Santos e “Em-
prego Bom e Já!”, por Ricardo 
Peixe. Durante a tarde, houve 
lugar a uma mesa redonda com 
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profissionais reconhecidos em 
Barcelos, como Pedro Novo Me-
lo, Pró-Presidente do IPCA para 
o Emprego, Empreendedoris-
mo e Alumni; Jorge Falcão Bo-
gas,  sócio-gerente Turismo Res-
taurante Lounge; José Ferreira, 
Presidente do Grupo Valérius; 
Rui de Carvalho Terroso, CEO 
Living Tour; Maria João Ferrei-
ra Beleza Vaz, Instituto de Bele-
za; Conceição Dias, Presidente 
Malhas Sonix, SA., com a mode-
ração de Sandra Veloso Fernan-
des. A sessão contou ainda com 
o painel “Make it Count!” por 
Frederico Canto e Castro, su-
bordinado ao tema “Porque não 
havemos de ser felizes no traba-
lho?”, e encerrou com a apresen-
tação do novo logótipo da Casa 
da Juventude de Barcelos.

Skill Up – Capacitação, Empre-
go e Empreendedorismo
A Skill Up – Capacitação, Empre-
go e Empreendedorismo é uma 
iniciativa do Município de Bar-
celos, promovida pelos Pelou-
ros da Juventude e da Educação, 
que decorreu nos dias 2 e 3 de 
junho, na Casa da Juventude e 
no Auditório da Câmara Muni-
cipal. Trata-se de um evento de-
senhado e pensado para apoiar 
os jovens barcelenses em situa-
ção de transição para a vida ati-
va, potenciando as suas capaci-
dades e eliminando barreiras à 
concretização dos seus projetos 

de vida.
O Município de Barcelos, en-
quanto entidade agregadora e 
potenciadora de redes e das vá-
rias respostas existentes na co-
munidade e também promotora 
da articulação entre entidades 
públicas e privadas, será a refe-
rência e mediação no processo 
de transição escola-vida ativa.
Neste sentido, a Skill Up – Capa-
citação, Emprego e Empreende-
dorismo pretende promover, de 
forma experiencial, a aquisição 
de competências transversais 
de capacitação para a empre-
gabilidade e o empreendedo-
rismo. Aprender a aprender é a 
expressão prática daquilo que 
se pretende com esta iniciativa, 
capacitando os participantes de 
competências comunicacionais 
e relacionais na procura ativa 
de emprego.
A Skill Up – Capacitação, Em-
prego e Empreendedorismo, 
nesta primeira edição, conta 
com dois momentos distintos: 
o primeiro, em junho de 2022, 
num programa preenchido com 
workshops e palestras, sessões 
de coaching e com a participa-
ção de empreendedores com 
histórias inspiradoras; o segun-
do realizar-se-á até ao final do 
ano, num espaço de encontro, 
onde as empresas procuram jo-
vens motivados e interessados 
que necessitam de ingressar no 
mercado de trabalho.
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Reunião de 23  de maio de 2022 (continuação)
PROPOSTA N.º 32. Ratificar os Despachos da Vereadora Elisa Braga que aprovou/autorizou: o 
transporte de Barcelos para Estremoz para 10 artesãos e respetivas mercadorias para partici-
pação na (FIAPE) Feira Internacional Agropecuária e Pecuária de Estremoz 2022;
PROPOSTA Nº 33. Ratificar o Despacho da Vereadora Mariana Carvalho, que aprovou/autori-
zou: a cedência de 30 give-aways ao Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho para uma ativi-
dade no âmbito do Projeto Erasmus+, na mobilidade à Croácia, na semana de 23 a 28 de maio; 
cedência de instalações da EB1 de Perelhal à Junta de Freguesia de Perelhal para a realização 
de aulas de fitness/ginástica às segundas e quintas;
PROPOSTA Nº 34. Aprovar a Ata em Minuta.
NOTA: As deliberações de 2 a 9, de 11 a 20, de 23 a 26 e de 28 a 34 foram aprovadas por unanimidade.
As deliberações 1 e 27 foram aprovadas por maioria com abstenção do vereador independente, 
Alexandre Maciel.
A deliberação 22 foi aprovada por maioria com abstenção dos vereadores eleitos pelo P.S.
As propostas 10, 21 e 24 foram retiradas da minuta.
Reunião de 06  de junho de 2022
PROPOSTA N.º 1. Aprovar a ata da reunião da Câmara Municipal, realizada em 23 de maio de 
2022;
PROPOSTA N.º 2. Conceder apoios para refeições escolares a mais dois alunos Pré-escolar e dois 
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico;
PROPOSTA Nº 3. Conceder auxílio económico para visitas de estudo - escalão A: 47 Alunos x 20 
€ = 940,00 €; Escalão B – 58 Alunos x 10 € = 580,00 €; sendo que os valores em causa serão trans-
feridos para o Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes;
PROPOSTA Nº 4. Conceder uma comparticipação financeira, no valor de 2.000,00€ euros, à Es-
cola Secundária de Barcelinhos, para a edição da revista escolar;
PROPOSTA Nº 5. Conceder uma comparticipação financeira, no valor de 888,28€, ao Agrupa-
mento de Escolas Vale do Tamel, para a edição do jornal escolar;
PROPOSTA N.º 6. Aprovar a proposta de alteração da redação da cláusula quarta do Acordo 
de Colaboração outorgado entre o Município de Barcelos e a Associação D’Improviso – Artes 
do Espetáculo, bem como aprovar a elaboração de uma adenda que fará parte integrante do 
Acordo de Colaboração;
PROPOSTA Nº 7. Conceder auxílio económico para visitas de estudo a 30 alunos escalão do A 
e 30 alunos do Centro Escolar de Arcozelo, sendo que o valor da comparticipação financeira - 
900,00€ - deverá ser transferido para o Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes;
PROPOSTA Nº 8. Atribuir uma comparticipação financeira, no valor de 500,00 €, para o Fundo 
Mecenático de Apoio ao Prémio Victor de Sá, de História Contemporânea;
PROPOSTA N.º 9. Conceder uma comparticipação financeira, no valor de 15.000,00 €, à Ordem 
dos Franciscanos Capuchinhos da Comunidade Cristã de Santo António, no âmbito da organi-
zação das Festividades de Santo António, a ter lugar no período compreendido entre 10 a 13 de 
junho;
PROPOSTA N.º 10. Conceder uma comparticipação financeira, no valor de 15.000,00 €, à Asso-
ciação Social de Pereira;
PROPOSTA N.º 11. Aprovar a alteração da redação da cláusula 10.ª do Acordo de Colaboração 
celebrado entre o Município de Barcelos e o Centro Social da Paróquia de Arcozelo e elaborar 
uma adenda que fará parte integrante do respetivo Acordo;
PROPOSTA N.º 12. Autorizar o apoio técnico solicitado pelo Grupo de Ação Social e Cristã (GASC) 
para elaborar um projeto de requalificação integral do edifício, onde funciona o “Projeto SOR-
RIR – Consulta Multidisciplinar Especializada no Tratamento de Comportamentos Aditivos e 
Dependências”;
PROPOSTA N.º13. Conceder comparticipações financeiras às Freguesias e Uniões de Fregue-
sias, submetendo a proposta à Assembleia Municipal e que o pagamento das comparticipações 
financeiras 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 14. Prorrogar o prazo da empreitada de “Reabilitação do edifício dos Paços do 
Concelho”, até ao dia 30/07/2022;
PROPOSTA N.º 15. Prorrogar o prazo para apresentação de caução do Projeto de Execução do 
Passadiço Pedonal ao longo da margem direita do Rio Cávado entre a Frente Ribeirinha de Bar-
celos e a Zona da Quinta do Brigadeiro – 1ª Fase;
PROPOSTA N.º 16. Aprovar a suspensão dos Trabalhos da Empreitada de “Reabilitação da Casa 
Ascensão Correia”, enquanto estiver em curso a formalização de um contrato adicional relativo 
aos trabalhos complementares;
PROPOSTA N.º 17. Conceder um subsídio no valor de 5.000,00€ à Associação Cultural, Despor-
tiva e Recreativa de Cambeses;
PROPOSTA N.º 18. Conceder um subsídio no valor de 200,00€ à Confederação Nacional de Or-
ganizações de Pessoas com Deficiência;
PROPOSTA N.º 19. Conceder um subsídio no valor de 120,00€ e 10 galos à Associação SOPRO, 
destinado à realização da “Mostra de Voluntariado 2022;
PROPOSTA N.º 20. Conceder um subsídio no valor de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) 
à Associação Marujos de Barcelos, destinado a ajudar a colmatar as despesas com a deslocação 
a Faro para participarem nas “Comemorações do Dia da Marinha”, que se realizaram no dia 
22 de maio de 2022;
PROPOSTA N.º 21. Aprovar o Relatório de Gestão da Empresa Municipal de Educação e Cultura 
de Barcelos, E.M. [EMECB] relativo ao ano de 2021, e remetê-lo à Assembleia Municipal para 
efeitos de conhecimento;
PROPOSTA N.º 22. Ratificar os despachos do Presidente da Câmara, que aprovaram/autoriza-
ram o seguinte: cedência de 30 grades à ACRR – Associação Cultural e Recreativa de Roriz, no 
âmbito da organização do Festival de Música “Souto Rock”; cedência de quadro e cabo elétrico 
ao Grupo Folclórico de Barcelinhos para o Festival Internacional de Folclore do Rio; cedência 
de 4 grades à Junta de Freguesia de Barcelinhos para a Cascatinha de S. João a realizar no âm-
bito das Festas Populares de Barcelinhos; cedência de 6 grades à União de Freguesias de Tamel 
Santa Leocádia e Vilar do Monte para a festa em honra de Nossa Senhora do Rosário e S. Sebas-
tião; cedência de 40 grades à Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo de Barceli-
nhos para o ”Sunset Traill”; a cedência de 12 fruteiras ao IPCA – Instituto Politécnico do Cávado 
e do Ave, para uma atividade de criação de um “Pomar Comunitário”; cedência de 20 grades à 
ACIB – Associação Comercial e Industrial de Barcelos, para a exposição de Veículos Automóveis, 
dias 20 e 21 de maio; cedência de 50 grades, 3 sinais de trânsito proibido e 3 placas à Comis-
são de Festas Populares de Barcelinhos, para a festa em honra de S. João, de 19 a 26 de junho; 
a cedência de camião para transporte de mesas e bancos à Junta de Freguesia da Silva, para a 
comemoração do Dia da Freguesia a 18 de junho (Registo n.º 37.835/22); cedência de 10 árvores 
em vaso (cedros) ao Conservatório de Música de Barcelos (Registo n.º 37.863/22); cedência de 30 
redes de proteção à Junta de Freguesia da Pousa, para as Comemorações do Dia da Freguesia 
(Registo n.º 35.644/22); cedência de 2 Kit’s de 240L para recolha seletiva e 2 contentores de 1000L 
para recolha indiferenciada de lixo à Associação Cultural e Recreativa de Roriz, para o Festi-
val de Música Alternativa “Souto Rock”; cedência de um pórtico à Junta de Freguesia de Airó, 
no âmbito da organização da Caminhada Solidária para a Liga Portuguesa Contra o Cancro; 
cedência de 20 grades à Associação Amigos da Montanha para a atividade “Red Alert”; cedên-
cia de 40 grades de proteção e 200 metros de fita sinalizadora para as festividades em honra de 
Nossa Senhora do Livramento, solicitado pela Comissão de Festas de Fragoso; cedência de 20 
grades de proteção para as festividades em honra S. João e Marchas Populares, solicitado pela 
Associação Galo Novo, de Galegos Sta Maria; cedência de 4 galos médios ao Grupo Folclórico 

Santa Maria de Moure para o “30º Festival de Folclore”; oferta de 12 galos médios e 4 minhotas 
pequenas na realização do jogo de futebol entre Portugal e a Grécia (Sub 21), no Estádio Cidade 
de Barcelos (Registo n.º 40.681/22);
PROPOSTA N.º 23. Ratificar os despachos proferidos pelo Vice-Presidente, Domingos Pereira, 
que aprovaram/autorizaram: a disponibilização de 100 give-aways ao Teatro de Balugas – As-
sociação Cultural, para oferecer aos participantes no LÍNGUA – Festival Internacional de Teatro 
em Línguas Minoritárias; cedência de 150 galos pequenos com legenda para o 9º Encontro de 
Colecionadores, inserido na Festa em honra de Santo António, solicitado pela Junta de Fregue-
sia de Alvelos; cedência do Salão Nobre no dia 20 de maio à Delegação de Barcelos da Ordem 
dos Advogados para a sessão solene de homenagem aos advogados que completaram 25 anos de 
exercício da advocacia; cedência de 50 give-aways à Junta de Freguesia de Galegos Sta. Maria 
para oferta a visitantes oriundos de França, no âmbito de uma visita à Freguesia;
PROPOSTA Nº 24. Ratificar os Despachos da Vereadora Mariana Carvalho, que aprovaram/
autorizaram o seguinte: a oferta de 40 giveaways e 4 galos médios a um grupo de alunos que, 
no âmbito do Programa Erasmus, promovido pelo Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria, 
foram recebidos oficialmente nos Paços do Concelho; a utilização das instalações da EB1/JI de 
Carvalhal, por parte da respetiva Associação de Pais, no dia 21.05.2022; a cedência de 30 gi-
ve-aways a jovens de Barcelos, integrados no Programa ERASMUS, que vão para a Bulgária;
PROPOSTA Nº 25. Aprovar a ata em Minuta.
NOTA: As propostas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 foram apro-
vadas por unanimidade. As propostas 14 e 16 foram aprovadas por maioria com votos contra 
dos eleitos pelo PS. A proposta 15 foi aprovada por maioria com abstenção dos eleitos pelo PS. 
A proposta 21 teve votações distintas: o primeiro ponto (aprovar o relatório de gestão) foi apro-
vado por maioria com abstenção dos eleitos pelo PS; e o segundo ponto (remeter à Assembleia) 
foi aprovado por unanimidade. 
Reunião de 13  de junho de 2022
PROPOSTA N.º 1. Aprovar o envio à Assembleia Municipal, para apreciação e votação, das Con-
tas Consolidadas do Exercício de 2021;
PROPOSTA N.º 2. Aprovar submeter à Assembleia Municipal a apreciação e votação da Adenda 
ao Contrato Programa celebrado entre o Município de Barcelos e a Empresa Municipal de Edu-
cação e Cultura de Barcelos, E.M. para o ano de 2022; 
PROPOSTA N.º 3. Designar o Fiscal Único da Empresa Municipal de Educação e Cultura de 
Barcelos, E.M.;
NOTA: As propostas nº 1 e 3 foram aprovadas por unanimidade. A proposta 2 foi dividida em 
dois pontos: o ponto 1 - adenda ao contrato - foi votado por maioria com abstenção dos verea-
dores eleitos pelo PS; o ponto 2 - submeter proposta à Assembleia Municipal - foi aprovado por 
unanimidade.
Reunião de 20  de junho de 2022
PROPOSTA N.º 1. Aprovação das atas das reuniões da Câmara Municipal realizadas em 06 e 
13 de junho de 2022;
PROPOSTA N.º 2. Conceder apoios para refeições escolares a mais três alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico;
PROPOSTA Nº 3. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 2.100,00€ ao Agrupa-
mento de Escolas Vale D’Este para apoio a uma atividade inserida no projeto “As Mulheres ao 
longo da História”;
PROPOSTA Nº 4. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 1.500,00€ ao Agrupa-
mento de Escolas Alcaides de Faria, para comparticipar as atividades inerentes à execução da 
12ª Edição do projeto mARTE – Mostra de Artes Visuais;
PROPOSTA N.º 5. Atribuir apoio ao arrendamento habitacional a 3 novos candidatos; continuar 
com o valor do apoio a 10 beneficiários; aumentar o valor do apoio a 3 beneficiários; e diminuir 
os montantes pecuniários a 6 beneficiários;
PROPOSTA N.º 6. Atribuir apoio ao arrendamento habitacional a 6 novos candidatos; continuar 
com o valor do apoio a 5 beneficiários; aumentar o valor do apoio a 2 beneficiários; e diminuir 
os montantes pecuniários a 4 beneficiários;
PROPOSTA Nº 7. Continuar a comparticipar o transporte de um munícipe entre a sua residên-
cia, em Panque, e o Hospital de Braga;
PROPOSTA Nº 8. Continuar a comparticipar o transporte de um munícipe, entre a sua residên-
cia, em Manhente, e o Instituto Português de Oncologia do Porto;
PROPOSTA Nº 9. Continuar a comparticipar o transporte de um munícipe entre a sua residên-
cia, em Milhazes, e o Hospital de Braga;
PROPOSTA Nº 10. Continuar a comparticipar o transporte de um munícipe entre a sua residên-
cia, em Vila Cova, e o Instituto Português de Oncologia do Porto;
PROPOSTA Nº 11. Continuar a comparticipar o transporte de um munícipe entre a sua residên-
cia, em Arcozelo, e o Instituto Português de Oncologia do Porto;
PROPOSTA N.º 12. Aprovar as Minutas de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022, com os seguintes atletas: António Carlos Oliveira da Silva; César Augusto Senra da Silva; 
Hélder Manuel Lopes Moreira; Luís Carlos da Silva Cardoso; Manuel António Neiva Vieira; Már-
cio Alexandre Martins Dias; Tiago Filipe Rodrigues da Silva;
PROPOSTA N.º 13. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
com a Associação Cultural e Desportiva de Carapeços;
PROPOSTA N.º 14. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento com o Futebol 
Clube Os Académicos;
PROPOSTA N.º 15. Aprovar o aditamento à Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo com a Associação Clube Moto Galos de Barcelos;
PROPOSTA N.º 16. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
com a Associação Portuguesa de Taekwondo, Norte;
PROPOSTA N.º 17. Aprovar o aditamento à Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo com Necessidades Futebol Clube;
PROPOSTA N.º 18. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
com a  AFC – Associação Futsal de Campo;
PROPOSTA N.º 19. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022. Medida de apoio II-A. Associação Franqueira – Natureza e Aventura;
PROPOSTA N.º 20. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2022. Medida de apoio I-B. O Centro Desportivo e Cultural de Viatodos;
PROPOSTA N.º 21. Aprovar o aditamento à Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo com a Associação Desportiva da Carreira;
PROPOSTA N.º 22. Aprovar o aditamento à Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo com o Granja Futebol Clube;
PROPOSTA N.º 23. Ratificar os despachos do Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram/
autorizaram a outorga de um acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e o Círculo 
Católico Operário de Barcelos, em 25 de maio de 2022;  
PROPOSTA N.º 24. Aprovar a Revisão do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos, Higiene 
Urbana e Espaços Verdes: I – Projeto de Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos, Higiene 
Urbana e Espaços Verdes; II – A remessa do presente projeto de regulamento à Entidade Regula-
dora [ERSAR] para os devidos efeitos; III – A publicitação do projeto de regulamento no Boletim 
Eletrónico do Município, 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); IV – 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 25. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara que concedeu as seguin-
tes comparticipações financeiras no âmbito do combate à COVID 19: Centro Social de Cultura 

Deliberações do Executivo Camarário
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Deliberações do Executivo Camarário
e Recreio da Silva – 1.680,15 €; Santa Casa da Misericórdia de Barcelos -1.467,02 €; Bombeiros 
Voluntários de Barcelinhos – 6.440,18 €;
PROPOSTA N.º 26. Ratificar o despacho do Presidente da Câmara relativo ao Passadiço pedonal 
ao longo da margem direita do Rio Cávado entre a Frente Ribeirinha de Barcelos e a Zona da 
Quinta do Brigadeiro – 1.ª Fase»;
PROPOSTA Nº 27. Aceitar a doação de duas parcelas de terreno a integrar o domínio público 
municipal;
PROPOSTA N.º 28. Aceitar a doação de parcela de terreno a integrar o domínio público municipal;
PROPOSTA Nº 29. Aprovar a informação técnica referente a um pedido de benefícios fiscais e 
submeter a proposta à apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos termos do previsto 
da alínea e), do n.º1, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro e no previs-
to no n.º20 do artigo 71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pela DL n.º215/89, de 1 de 
julho na sua redação atualizada;
PROPOSTA N.º 30. Aprovar o 14.º Ato de Imposição de Obrigações de Serviço Público de Trans-
porte de Passageiros – Serviço Público Essencial;
PROPOSTA N.º 31. Conceder transporte à ACES Cávado III Barcelos/Esposende para cerca de 
25/30 mulheres que necessitam de realizar consultas no IPO nos dias 8 e 22 de julho;
PROPOSTA N.º 32. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Barcelos e o Grupo Folclórico de Barcelinhos;
PROPOSTA N.º 33. Ratificar os despachos do Presidente da Câmara Municipal, que aprova-
ram/autorizaram o seguinte: cedência de 50 grades, colocação de um ponto de luz trifásico, 1 
pórtico, disponibilização dos balneários do Pavilhão Municipal para banhos e instalação de 
equipamentos de deposição seletiva de resíduos ao Grupo Desportivo e Recreativo de Campo, 
no âmbito da organização do evento “NGPS – Rota do Galo”; cedência de 4 tendas, 50 cadeiras, 
6 mesas, 15 grades, 3 sinais de proibido, 3 sinais de obrigatório e 1 sinal de proibido a pesados 
à Junta de Freguesia de Carvalhal e à Comissão de Festas de S. Paio de Carvalhal, no âmbito da 
organização do evento “Festa de S. Paio”; cedência de 30 grades à Associação Clube Moto Galos 
para apoio à 2ª Etapa do Campeonato Nacional de Trial Outdoor; cedência de 15 grades e trans-
porte de 250 cadeiras à Escola Básica António Fogaça, para a festa de final de ano; cedência de 
25 grades à Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora da Ajuda de Gilmonde; cedência de 
20 grades de proteção para organização das “Festa das Coletividades 2022”; disponibilização de 
12 árvores à Junta de Freguesia da União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescainha 
(São Martinho e São Pedro) para plantar em terreno de domínio público;
PROPOSTA N.º 34. Ratificar os Despachos do Vice-Presidente da Câmara, que aprovaram/au-
torizaram: cedência do auditório da Biblioteca Municipal e isenção de taxas ao Grupo Parla-
mentar do PSD, para realização de uma sessão no âmbito da sua atividade, no dia 15 de junho; 
disponibilização de uma bandeira do Município à Escola Secundária de Barcelinhos a fim de 
ser utilizada em dias ou cerimónias oficiais; disponibilização de três bandeiras do Município 
à Junta de Freguesia da União de Freguesias de Negreiros e Chavão; disponibilização de duas 
bandeiras do Município à Tuna Feminina do IPCA a fim de ser utilizada em viagens, digressões 
e festivais; disponibilização de uma bandeira do Município à Junta de Freguesia de Cossourado 
a fim de ser utilizada do Dia da Freguesia; disponibilização de 150 giveaways à Junta de Fre-
guesia de Alvelos para o 9º Encontro de Colecionadores realizado a 11 de junho, no âmbito da 
Festa em honra de Santo António;
PROPOSTA Nº 35. Ratificar os despachos da Vereadora, Mariana Carvalho, que autorizaram o 
seguinte: oferta de 40 giveaways e 4 galos médios a um grupo de alunos que, no âmbito do Pro-
grama Erasmus, promovido pelo Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria, foram recebidos 
oficialmente nos Paços do concelho; utilização das instalações da EB1/JI de Carvalhal, por parte 
da respetiva Associação de Pais, no dia 21.05.2022;
PROPOSTA N.º 36. Aprovar a ata em minuta.
Nota: Todas as propostas foram aprovadas por unanimidade, com a exceção da proposta n.º 24 
que mereceu a seguinte votação:  
Ponto I – Projeto de Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos, Higiene Urbana e Espaços 
Verdes; Aprovada por maioria, com abstenção do PS;
Ponto II – A remessa do presente projeto de regulamento à Entidade Reguladora [ERSAR] para 
os devidos efeitos;  Aprovada por unanimidade;                                                           
Ponto III – A publicitação do projeto de regulamento no Boletim Eletrónico do Município, 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);  Aprovada por unanimidade;           
Ponto IV – 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. Aprovada por unanimidade. 
Reunião de 04 de julho de 2022
PROPOSTA N.º 1. Aprovar a ata da reunião da Câmara Municipal, realizada em 20 de junho 
de 2022;
PROPOSTA N.º 2. Atribuir apoio ao arrendamento habitacional: continuidade do valor do apoio 
a 8 beneficiários; aumento do valor do apoio a 1 beneficiário, diminuição do valor do apoio a 
5 beneficiários;
PROPOSTA Nº 3. Fixar o preço de 7,50, com IVA incluído, para a venda de cada exemplar dos 
livros: “Raimundo Canta Barcelos”, Vol. III e IV, de Joana Luísa Matos, com o desconto de 20% 
para as Livrarias;
PROPOSTA Nº 4. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 1.940,00€ ao Agrupa-
mento de Escolas Gonçalo Nunes, para custear as despesas de impressão das publicações “A 
menina do país dos girassóis” e “Trrim, trrim...cuida de mim”;
PROPOSTA Nº 5. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 10.000,00€ à Escola Se-
cundária de Barcelinhos, para apoio na participação no Mundial de Robótica – Robocup 2022, 
que se realizará entre 11 e 17 de julho na Tailândia;
PROPOSTA Nº 6. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 7.062,83 € à Associação 
de Pais e dos Alunos da Escola Básica e Secundária do Vale do Tamel, para custear as despe-
sas tidas com a colocação de uma tarefeira para assegurar o bom e regular funcionamento do 
ensino pré-escolar do CE de Lijó, durante o período de ausência da assistente operacional que 
desempenha aquelas tarefas;
PROPOSTA N.º7. Conceder um subsídio no valor de 6.000,00 € ao Núcleo Desportivo “Os Ando-
rinhas, correspondente às despesas efetuadas na retirada de refugiados da guerra da Ucrânia, 
de Varsóvia – Polónia para Barcelos;
PROPOSTA Nº 8. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 2.150,00€ ao Clube dos 
UMMistas, no âmbito da realização do evento “10.ª edição do XurrascUMM”, que ocorreu nos 
dias 25 e 26 de junho do corrente ano, em Barcelos;
PROPOSTA N.º 9. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 15.000,00 € ao Centro 
de Bem Estar Social de Barqueiros como colaboração na aquisição de uma viatura elétrica, 

sendo que o compromisso financeiro torna-se exigível com a apresentação dos documentos 
comprovativos da realização da despesa;
PROPOSTA N.º10. Isentar do custo das mensalidades devidas para a prática da atividade de 
piscina para o ano letivo 2022/2023, dos alunos com medidas adicionais e que beneficiam do 
Centro de Apoio à Aprendizagem, do Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho;
PROPOSTA N.º 11. Isentar do custo das mensalidades para a prática da atividade de piscina 
para os participantes no projeto Galo@rtis;
PROPOSTA N.º 12. Autorizar que o Grupo Folclórico de Barcelinhos utilize as instalações da 
EB2,3 Rosa Ramalho, no dia 31 de julho de 2022; e disponibilizar 5 funcionários para apoio ao 
Festival do Rio 2022;
PROPOSTA N.º 13. Autorizar a cedência do apoio técnico pretendido pelo Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave, no âmbito do cálculo de revisão de preços da empreitada de “Execução de 
medidas de eficiência energética no Campus do IPCA: instalação de gerador fotovoltaico e exe-
cução e instalação de seis caldeiras;
PROPOSTA N.º 14. Autorizar a cedência do apoio técnico pretendido pelo Centro de Apoio e So-
lidariedade da Pousa, para a elaboração de projetos de licenciamento e execução destinados à 
ampliação da resposta social de ERPI (Lar);
PROPOSTA N.º 15. Atribuir Bolsas de Estudo 2021/2022 aos candidatos admitidos à 2.ª fase;
PROPOSTA N.º 16. Aprovar a adenda ao Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos 
e A Capoeira – Companhia de Teatro de Barcelos;
PROPOSTA N.º 17. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Barcelos e a Associação de Patinagem do Minho para realizar o evento “Supertaça António 
Livramento”, no dia 10 de setembro de 2022;
PROPOSTA N.º18. Aprovar a minuta do acordo de colaboração a outorgar entre o Município de 
Barcelos e a Associação do Ensino Especializado da Música [Conservatório de Música de Barce-
los], com vista à realização e divulgação de atividades musicais em Barcelos;
PROPOSTA N.º 19. Aprovar a Minuta de Adenda ao Contrato de Comodato celebrado entre o 
Município de Barcelos e o Centro Zulmira Simões Pereira;
PROPOSTA N.º 20. Ratificar o Acordo entre o Município de Barcelos e a Associação D’ Impro-
viso – Artes do Espetáculo;
PROPOSTA Nº 21. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Barcelos e o Centro Social e Paroquial Imaculado Coração de Maria, que regula o financiamen-
to da aquisição de combustível, a utilizar no transporte dos alunos de Feitos para Vila Cova, 
durante o ano letivo 2021/2022;
PROPOSTA N.º22. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Barcelos e a Intensify Word – Associação Tecnológica e Recreativa;
PROPOSTA N.º 23. Ratificar os despachos do Presidente que autorizaram as despesas validadas 
conforme faturas apresentadas, no âmbito do combate à COVID 19: Santa Casa da Misericórdia 
de Barcelos - 9.240,96 €; ACRA – Assoc. Social Cult. e Rec. de Alheira-6.440,18 €; Centro Social e 
Paroquial de Fragoso - 218,19 €;
PROPOSTA N.º 24. Aprovar a Minuta de Contrato a celebrar entre o Município de Barcelos e o 
Gil Vicente Futebol Clube; RETIRADA DA MINUTA
PROPOSTA N.º 25. Aprovar a Adenda ao Contrato de Comodato entre Município de Barcelos e 
a Amar 21 - Associação de Apoio à Trissomia 21;
PROPOSTA N.º 26. Aprovar a Constituição de Comissão para Atribuição de Medalhas Honorí-
ficas do Município de Barcelos, com a seguinte composição: D. Maria Elisa Braga; Dr. Nuno Ro-
drigues, Dra. Cláudia Milhazes; Dr. Cláudio Brochado; Dr. José Viana; Dr. João Silva; Profª. Dou-
tora Maria José Fernandes, Presidente do IPCA; Engº João Albuquerque, Presidente da Direção 
da ACIB; Engº José Carlos Miranda, Presidente da Direção da Cooperativa Agrícola de Barcelos; 
Zita Fonseca, Jornalista do JB; Ricardo Loureiro, Diretor da Rádio Barcelos, Dr. Vitor Pinho;
PROPOSTA N.º27. Ratificar o despacho do Presidente que aprovou o transporte do material e o 
transporte pessoal dos artesãos barcelenses a seguir mencionados para participarem na FIL: 
Conceição Sapateiro - Cidália Trindade - Fátima Miranda - Cristiana Sá - Prazeres Côta - Júlia 
Côta - Felismina Silva (Mina Gallos) - Joaquim Messias - António e Irene Salgueiro - Laurinda 
Pias - António Ramalho - Conceição Messias;
PROPOSTA N.º28. Ratificar o despacho do Presidente, que aprovou o seguinte: Relatório Fi-
nal do Júri do Procedimento; Adjudicação da empreitada «Segunda fase do Estádio Cidade de 
Barcelos – Construção de Campos de Treinos no Complexo Desportivo Cidade de Barcelos» ao 
consórcio externo Alexandre Barbosa Borges, S.A. e RED – Relvados e Equipamentos Despor-
tivos, Lda., pelo valor de 2.236.472,49€, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor; e aprovação 
da minuta do contrato;
PROPOSTA N.º 29. Ratificar os despachos do Presidente, que aprovaram o seguinte: 1. - Aprovar 
a informação do GGEOP; 1.1- Tomar a decisão de contratar, nos termos e para os efeitos previs-
tos no n.º 1 do artigo 36.º do CCP; 1.2 - Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar, nos 
termos e condições da informação do GGEOP e das peças do procedimento; 1.3 - Determinar a 
escolha de um procedimento de concurso público, sem publicação de anúncio no JOUE, nos ter-
mos e condições da informação do GGEOP, e das peças do procedimento; 1.4 - Aprovar as peças 
do procedimento; 1.5 - Aprovar a designação do júri do procedimento e as respetivas delegações 
de competências, em conformidade com o correspondente documento em anexo; 1.6 - Aprovar 
a designação do gestor do contrato, em conformidade com o indicado no ponto n.º 1.15 da infor-
mação do GGEOP; 1.7 - Aprovar a designação dos gestores do procedimento, em conformidade 
com o indicado no ponto n.º 1.16 da informação do GGEOP; 2. - Aprovar a ata de reunião n.º 01 
do Júri do Procedimento do dia 24/06/2022;
PROPOSTA Nº 30. Aprovar revogar o Aviso n.º 1574/2022, publicado a 25 de janeiro, referente 
à Elaboração do Plano de Urbanização para a Envolvente ao Centro Intermodal de Barcelos, 
considerando que o cumprimento da deliberação aprovada pela Câmara Municipal mediante a 
apresentação da Proposta nº 31 – “Plano de Urbanização para a Envolvente ao Centro Intermodal 
de Barcelos” (datada de 16/07/2021) é o resultante na publicação em DRE do Aviso nº 8652/2022, 
em 28 de abril; Enviar a presente deliberação para publicação em DRE;
PROPOSTA N.º 31. Ratificar o despacho do Presidente de 23/06/2022, que aprovou a continui-
dade do procedimento de formação de contrato de aquisição de serviços – “Fornecimento de 
Refeições Escolares”;
PROPOSTA N.º 32. Aprovar a Minuta de Adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo 2021, com o Óquei Clube de Barcelos – Hóquei em Patins, SAD;
PROPOSTA N.º 33. Aprovar iniciar o procedimento conducente à elaboração de um Regula-
mento de funcionamento e organização da Polícia Municipal de Barcelos; dar cumprimento às 
demais formalidades previstas no n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
nomeadamente, publicitando a sua deliberação não só no sítio institucional do Município de 
Barcelos, em www.cm-barcelos.pt, mas igualmente por edital, bem assim, estabelecendo um 
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prazo de 10 dias para a constituição dos interessados e apresentação dos contributos nos termos 
do disposto no artigo 102.º do CPA;
PROPOSTA N.º 34. I – Iniciar o procedimento conducente à revisão do Regulamento do Orça-
mento Participativo do Município de Barcelos. II – 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, nomeadamente, pu-
blicitando a sua deliberação não só no sítio institucional do Município de Barcelos, em www.
cm-barcelos.pt, mas igualmente por edital, bem assim, estabelecendo um prazo de 10 dias pa-
ra a constituição dos interessados e apresentação dos contributos nos termos do disposto no 
artigo 102.º do CPA;
PROPOSTA N.º 35. Ratificar o despacho do Presidente que aprovou a elaboração do cálculo da 
revisão de preços extraordinária de acordo com o estipulado na alínea b), do nº 3, do artº 3º, do 
Decreto-Lei nº 36/2022, de 20 de maio de 2022 e a não aceitação da forma de revisão de preços 
extraordinária apresentada pelo adjudicatário;
PROPOSTA N.º 36. Aprovar as Minutas dos Acordos de Colaboração – 2022, a celebrar entre o 
Município de Barcelos e os Grupos/Ranchos Folclóricos do Concelho de Barcelos;
PROPOSTA N.º 37. Ratificar os despachos do Presidente da Câmara Municipal que aprovaram/
autorizaram o seguinte: cedência/utilização gratuita dos dois courts de ténis das Piscinas Mu-
nicipais, à Goténis, Associação de Barcelos, no âmbito do Campeonato Regional de Clubes 2022, 
organizado pela Federação Portuguesa de Ténis, nos dias 19 de junho, 3, 10 e 17 de julho; cedên-
cia de 20 vasos com plantas à Escola Secundária de Barcelinhos para embelezamento da Festa 
de Finalistas do 9º ano, a realizar a 29 de junho; cedência de dois estrados à Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos para apoio ao 101º Aniversário da Fundação, 
realizado nos dias 24 e 25 de junho; cedência de 1 palco e passadeira vermelha à Junta de Fre-
guesia da União de Freguesias de Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte de Fralães, para 
o evento Insuflândia Kids Party, a realizar nos dias 1, 2 e 3 de julho;  cedência de duas tendas 
e um estrado de 6x4m à Associação de Pais e Encarregados de Educação de Pereira, para apoio 
à Festa de Final de Ano a realizar a 30 de junho; cedência de 4 tendas à Junta de Freguesia da 
União de Freguesias de Campo e Tamel (S. Pedro Fins), para apoio à “12º Edição das Jornadas 
Culturais”; cedência de 50 grades à Câmara Municipal de Braga, para apoio às Festas de São 
João; disponibilização de 9 galos grandes, 9 galos médios e 9 give-aways à Associação Cube Mo-
to Galos de Barcelos, para oferecer aos três primeiros classificados das 9 categorias da 2ª Eta-
pa do Campeonato Nacional de Trial 2022 – Monte do Facho (Registo 40.284/22); concessão de 
transporte de 2 armários de escritório da sede do ACES para o Centro de Saúde de Barcelinhos;
PROPOSTA N.º 38. Ratificar os despachos do Vice-Presidente, Domingos Pereira, que aprova-
ram/autorizaram o seguinte: cedência dos balneários e sala para secretariado do Estádio Cida-
de de Barcelos à Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo de Barcelinhos, com vista 
à realização de um “Sunset Trail”, a 23 de julho; cedência dos Claustros do Edifício dos Paços 
do Concelho ao Clube dos Ummistas, nos dias 25 e 26 de junho, para receção dos participan-
tes do evento “10ª Edição do XurrascUMM”; cedência e transporte de 17 expositores à Junta de 
Freguesia de Cristelo, para a VI Mostra de Artesanato realizada nos dias 25 e 26 de junho;  ce-
dência da Escola Básica do Bairro 1º de Maio ao OPEN B, para o desenvolvimento de atividades 
destinadas a crianças e jovens durante as férias de verão, de 11 a 22 e 26 de julho;  disponibili-
zação de 11 galos médios ao OPEN B para oferecer aos diferentes oradores do Fórum Empresas 
Inclusivas, dia 29 de junho;
PROPOSTA Nº39. Ratificar os Despachos da Vereadora Mariana Carvalho, que aprovaram/au-
torizaram o seguinte: a utilização das instalações da EB1/JI de Aldão, pela respetiva Associação 
de Pais, no dia 01 de julho de 2022 e dos dias 1 a 12 de agosto de 2022;  utilização das instalações 
da EB1/JI de Alvelos, pela respetiva Associação de Pais, no dia 01 de julho de 2022; utilização 
das instalações da EB1 e JI de Manhente, pela respetiva Associação de Pais, dos dias 1 de julho 
de 2002 a 12 de agosto de 2022;  cedência de 20 vasos com plantas, 2 holofotes e transporte de 
200 cadeiras ao Agrupamento de Escolas Vale Tamel, para um Sarau Cultural no dia 15 de ju-
nho;  utilização do espaço exterior da Escola de Aldão (Campo de Futebol) à Associação de Pais 
das Escolas de Aldão e Casal de Nil, para a realização da festa de final de ano;  disponibilização 
de 47 cadernos, 47 lápis, 47 penduros e 47 garrafas de águas de 0,33cl ao Agrupamento de Esco-
las Vale D’Este para a atividade denominada “Pedalar à beira-rio”;  utilização de uma sala da 
Escola EB1/JI de Aborim à Junta de Freguesia de Aborim, para a realização da assembleia de 
freguesia no dia 26 de junho;  utilização do espaço da Escola Básica de S. Pedro à Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e Jardim de Infância de S. Pedro, para a rea-
lização da festa de final de ano;  utilização das Piscinas Municipais por parte de um grupo de 8 
alunos com medidas adicionais que beneficiam do Centro de Apoio à Aprendizagem, do Agru-
pamento de Escolas Rosa Ramalho Barcelinhos, às sextas-feiras, durante o ano letivo 2022/2023; 
cedência das instalações e refeitório da Escola de Vila Boa à Associação de Pais e Encarregados 
de Educação de Vila Boa, no período de 1 de julho a 12 de agosto, para o desenvolvimento das 
atividades da CAF/AAAF de verão; 
PROPOSTA N.º 40. Ratificar os despachos da Vereadora Elisa Braga, que aprovaram/autoriza-
ram o seguinte: disponibilização de 60 giveaways e 60 CD’s da Rota do Figurado ao Clube dos 
Ummistas, nos dias 25 e 26 de junho, para receção dos participantes do evento “10ª Edição do 
XurrascUMM”;  disponibilização de 12 galos médios ao Grupo Folclórico de Barcelinhos, para 
oferecer aos grupos participantes no Festival Internacional de Folclore do Rio 2022;
PROPOSTA Nº 41. Aprovar a Ata em Minuta. 
Nota: As deliberações números 2 a 23; 25; 27 a 29; 31 a 34; 36 a 41 foram aprovadas por unani-
midade. A deliberação 26 foi votada por maioria, em votação secreta. As deliberações números 
30 e 35 foram aprovadas por maioria com abstenção dos vereadores eleitos pelo PS . A proposta 
24 foi retirada da minuta.
Reunião de 15 de julho de 2022
PROPOSTA N.º 1. Aprovar a ata da reunião da Câmara Municipal, realizada em 04 de julho de 
2022;
PROPOSTA N.º 2. Atribuir apoio ao arrendamento habitacional a 2 novos munícipes; manter o 
mesmo valor a onze beneficiários; aumentar o valor a dois utentes; e diminuir o valor do apoio 
a oito munícipes;
PROPOSTA Nº 3. Comparticipar, no ano letivo 2022/2023, a aquisição dos livros de fichas de tra-
balho obrigatórios para o 1.º ciclo do ensino básico, para os alunos posicionados nos escalões A, 
B e C da Segurança Social, inscritos nas escolas da rede pública escolar do concelho de Barcelos, 
sendo que o valor estimado para a concretização desta medida é de 57.000,00€;
PROPOSTA N.º 4. Aprovar a adenda ao contrato para atualização do preço de Fornecimento de 
Refeições Escolares e autorizar a respetiva despesa;
PROPOSTA N.º 5. Isentar do custo das mensalidades devidas para a prática da atividade de pis-
cina para 15 utentes e 3 acompanhantes da APACI;
PROPOSTA N.º 6. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 10.000,00€ à Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelos, para aquisição de uma nova ambulância;
PROPOSTA N.º 7. Ratificar o despacho do Presidente que autorizou a despesa validada conforme 
faturas apresentadas pela ACRA – Assoc.  Social Cult. e Rec. de Alheira no 135,00 €, no âmbito 
do combate à Covid-19;
PROPOSTA N.º 8. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 10.000,00 € ao Centro 
Social de Durrães como colaboração na aquisição de uma viatura, sendo que o compromisso 
financeiro torna-se exigível com a apresentação dos documentos comprovativos da realização 
da despesa;
PROPOSTA N.º 9. Ratificar o despacho que aprovou a elaboração do cálculo da revisão de pre-
ços extraordinária de acordo com o estipulado na alínea b), do nº 3, do artº 3º, do Decreto-Lei nº 
36/2022, de 20 de maio de 2022 e a não aceitação da forma de revisão de preços extraordinária 

Deliberações do Executivo Camarário
apresentada pelo adjudicatário da Empreitada de “Remoção de fibrocimento nos edifícios es-
colares – lote nº 2 – Escolas Norte-Poente”;
PROPOSTA N.º 10. Ratificar os atos do Presidente que aprovaram: o relatório final de avaliação 
das propostas, elaborado pelo júri do procedimento; a adjudicação do Fornecimento de Refei-
ções Escolares de acordo com o seguinte: - Lote n.º 1, à entidade EUREST - Sociedade Europeia 
de Restaurantes Lda., pelo preço de 1.717.056,00€ ao qual acresce IVA, nos termos e condições do 
relatório final; - Lote n.º 2, à entidade Mediterrânea de Catering SLU, pelo preço de 1.180.444,30€ 
ao qual acresce IVA, nos termos e condições do relatório final, bem como aprovar as minutas 
dos contratos;
PROPOSTA Nº 11. Aprovar a minuta do Acordo de Colaboração a outorgar entre o Município 
de Barcelos e a Universidade do Minho – UM, que visa estabelecer os termos em que se concre-
tizará uma parceria entre ambas as entidades, em que o município apoiará o transporte dos 
alunos do concelho para a iniciativa “Verão no Campus”;
PROPOSTA N.º 12.Aprovar a adenda ao Acordo de Colaboração a outorgar entre o Município 
de Barcelos e o Grupo Folclórico de Barcelinhos, relativo à atuação de grupos internacionais 
na 39.ª Mostra Nacional de Artesanato e Cerâmica de Barcelos;
PROPOSTA N.º 13. Autorizar a cedência do apoio técnico pretendido pelo Colégio la Salle, no 
âmbito de dar cumprimento às condições de acessibilidades para pessoas com mobilidade 
reduzida;
PROPOSTA N.º 14. Autorizar a cedência do apoio técnico do Município pretendido pelo Centro 
Social e Paroquial de Tregosa, para a realização de obras nas suas instalações;
PROPOSTA Nº 15. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 750,00€ ao Agrupa-
mento de Escolas Vale D’Este para apoio à atividade programa Escola Azul, Projeto 19;
PROPOSTA Nº 16. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 1.200,00€ ao Agru-
pamento de Escolas de Barcelos para apoio à realização do Seminário “Percursos Educativos 
e Formativos”;
PROPOSTA N.º 17. Conceder um subsídio no valor de 15.000,00 € à Delegação de Barcelos da 
Liga Portuguesa Contra o Cancro;
PROPOSTA Nº 18. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 203,40 à ATAHCA 
 Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do Homem, Cávado e Ave, para o evento Fórum 
Empresas Inclusivas 4G-Oportunidades e Desafios para uma Empregabilidade Inclusiva;
PROPOSTA N.º 19. Aprovar a minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Barcelos e o GASC – Grupo de Ação Social Cristã para permitir a utilização gratuita das Piscinas 
Municipais, utentes e monitoras da Casa Abrigo em Barcelos;
PROPOSTA N.º 20. Aprovar a minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Barcelos e o GASC – Grupo de Ação Social Cristã, destinado a reforçar o atendimento dos servi-
ços do apoio à vítima de violência doméstica, tendo como contrapartida cerca de 16 mil euros;
PROPOSTA N.º 21. Aprovar a minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Barcelos e a Associação SOPRO – Organização Não Governamental de Solidariedade e Pro-
moção, no âmbito do projeto “O amor não tem idade”, tendo como contrapartida um subsídio 
de 15 mil euros;
PROPOSTA N.º 22. Aprovar a minuta de Contrato a celebrar entre o Município de Barcelos e o 
Gil Vicente Futebol Clube, destinado a regular a utilização do Estádio Cidade de Barcelos; sub-
meter esta proposta à Assembleia Municipal;
PROPOSTA Nº 23. Aprovar o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2022/2023;
PROPOSTA N.º 24. Aprova o despacho do Presidente que procede à alteração do gestor do con-
trato da “Prestação do Serviço Público de Transporte Rodoviário Regular de Passageiros no 
Concelho de Barcelos; prorrogação do período transitório para 01/01/2023; e aprova a minuta 
de adenda ao contrato;
PROPOSTA Nº 25. Aprovar o valor dos Contratos Interadministrativos estabelecidos com as Jun-
tas de Freguesia, que era de 4.407.432,00€ e passa para 4.903.656,80€, e o valor dos Acordos de 
Transferência de Recursos que era de 1.547.160,00€ e passa para 2.101.567,20€. Estas alterações 
resultam do OE/2022 - Fundo de Financiamento das Freguesias - fixado em 3.502.612,00€, pelo 
que os 200% mencionados como valor a atribuir às Freguesias/Uniões de Freguesias, repartido 
pelas duas propostas, totaliza 7.005.224,00€;
PROPOSTA N.º 26. Aprovar os trabalhos complementares da Reabilitação do Mercado Muni-
cipal de Barcelos, no montante de 463.547,05 €, acrescidos de IVA; Aprovar trabalhos a menos 
no montante de 283.481,85 €, acrescidos do IVA; Aprovar a prorrogação do prazo contratual em 
123 dias; Autorizar a celebração do 3.º contrato adicional;
PROPOSTA N.º 27. Autorizar o apoio técnico para a elaboração de uma memória descritiva da 
intervenção necessária, bem como do orçamento detalhado da mesma, em relação a cada habi-
tação pertencente aos “destinatários finais”, do Programa de Intervenções em Habitações (PIH);
PROPOSTA N.º 28. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal a eliminação da via propos-
ta para a freguesia de Gilmonde, melhor identificada nas peças escritas e desenhadas que com-
põem o processo camarário GUD 35521, ordenando ao Gabinete do PDM, a alteração/correção da 
Planta de Ordenamento I, do Plano Diretor Municipal, nos termos do previsto nos artigos 27.°, 
n.º 3 e 30.°, n.º 3, ambos do Plano Diretor Municipal, do artigo 90.°, do RJIGT e ainda da alínea 
a), do n.º 1, do artigo 33.°, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
PROPOSTA N.º 29. Aprovar a despesa e minuta de Adenda ao Contrato de “Fornecimento de 
Energia Elétrica”» com a EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A.;
PROPOSTA N.º 30. Ratificar os Despachos do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que apro-
varam/autorizaram o seguinte: cedência de 6 grades à Delegação de Barcelos da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, para apoio ao evento “Um Dia pela Vida” a realizar a 17 de julho; cedência de 
30 grades à Comissão de Festas de Nossa Senhora dos Remédios em Palme, para apoio às festi-
vidades a realizar de 18 a 21 de agosto; disponibilização de 6 carvalhos à Junta de Freguesia de 
Carapeços para colocar junto ao Ribeiro da Capela; disponibilização de 300 vasos de sálvia de 
cor vermelha à Junta de Freguesia da União de Freguesias de Negreiros e Chavão, para ornamen-
tar o terreiro da igreja de Negreiros e embelezar cemitérios da União de Freguesias; disponibi-
lização de 160 pés de plantas de baixo porte com flores e 100 pés de murta, à Junta de Freguesia 
de Alvelos, para colocar no Adro da Igreja; cedência de meios humanos e maquinaria, à Junta 
de Freguesia de Vila Seca, para proceder à poda de árvores de grande porte; disponibilização 
de 50 árvores à Junta de Freguesia da União de Freguesias de Viatodos, Grimancelos, Minho-
tães e Monte de Fralães, para requalificação de alguns espaços verdes da União de Freguesias; 
cedência de transporte ao ACES Cávado III – Barcelos Esposende, para cerca de 15 mulheres 
que necessitam de realizar consulta de aferição nas instalações da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro sita no Porto; cedência de 9 Kit’s de 240L de contentores do lixo, 200 grades, 80 cones 
de sinalização, placas de trânsito e 2 quadros elétricos, à Amigos da Montanha – Associação de 
Montanhismo de Barcelinhos, para apoio ao evento “Galo Night Run” a realizar a 16 de julho; 
disponibilização de 1500 cravos jaropes, à Junta de Freguesia da União de Freguesias de Dur-
rães e Tregosa, para os jardins da União de Freguesias; cedência de 30 vasos ao Clube de Ténis 
da Escola Secundária Alcaides de Faria, para a atividade “VII BARCELOS OPEN”, a realizar de 
28 a 31 de julho; indiferenciados, à Associação Clube Moto Galos, para apoio ao Campeonato da 
Europa de Radiomodelismo em Barcelos, de 6 a 9 de julho; cedência de 8 cedros de porte médio 
à Escola EB1 da Silva, para a festa de final do ano letivo, realizada a 1 de julho; disponibiliza-
ção de 50 vasos de ervas aromáticas, ao Centro Social, Cultural e Recreativo Abel Varzim, para 
colaboração no projeto “Horta Comunitária”; cedência de 2 Kit’s de 240L para recolha seletiva, 
4 contentores de 240L para recolha indiferenciada, 30 grades e 4 quadros elétricos, ao Futebol 
Clube de Roriz, para apoio ao evento “Jogos sem Fronteiras”, a realizar de 20 de julho e 7 de 
agosto; cedência de apoio técnico para colocação de sinalização e marcação de lugares de esta-
cionamento reservados a pessoas com deficiência, no parque de estacionamento do cemitério, 

(CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO)
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Inédito no concelho, o Barce-
los CUP - 1º Torneio Interna-
cional de Futebol Infantil - foi 
uma grande festa desportiva. 
O evento, que reuniu 22 clubes, 
32 equipas, 218 jogos, 384 atle-
tas, 64 treinadores, e 30 ele-
mentos do staff, saldou-se por 
um grande sucesso, o que leva 
a organização a pensar já na 
próxima edição.
Os objetivos desta iniciativa, 
muito mais do que a competi-
ção, foram sublinhados pelo Pre-
sidente da Câmara de Barcelos, 
quando, na cerimónia de entre-
ga de prémios, partilhou com os 
meninos e meninas que partici-
param no torneio “os valores do 
desporto que devem orientar a 
nossa vida: a entreajuda, a res-
ponsabilidade, o espírito de equi-
pa, o respeito e a perseverança”. 
O autarca de Barcelos assegurou, 
ainda, que vai continuar com as 
políticas de apoio ao desenvolvi-
mento desportivo, considerando 
que “quanto mais novo se inicia 
a prática saudável do exercício 
físico, mais cedo se começa a 
ter regras e hábitos saudáveis”. 
Na cerimónia da entrega de pré-
mios, também estiveram pre-
sentes a vereadora do pelouro 

1ª EDIÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL CONCELHIO

Barcelos CUP foi uma grande festa

da Juventude, Mariana Car-
valho, o presidente do San-
ta Maria FC, Bruno Torres, e 
José Pereira da organização. 
Recorde-se que os futebolistas 
barcelenses Paulinho e Nélson 
Oliveira foram os padrinhos do 
evento, tendo inclusive colocado 
mensagens de vídeo nas redes 
sociais.
O torneio Barcelos Cup constitui-
-se como um evento de futebol 
infantil, capaz de proporcionar 
a prática desportiva saudável 

num ambiente de convívio e 
alegria.
Segundo a organização, esta ini-
ciativa, mais do que um torneio 
de futebol, teve como objetivo 
permitir a todos os visitantes e 
participantes a possibilidade de 
interações culturais e desporti-
vas, tanto dentro como fora de 
campo, nomeadamente pela pre-
sença de atletas e acompanhan-
tes do concelho e de todo o país, 
a que acresceu a presença de jo-
vens atletas espanhóis.

O vereador António Ribeiro, si-
multaneamente Presidente do 
Conselho Local de Ação Social 
de Barcelos, promoveu no dia 1 
de junho, ao final da tarde, na Bi-
blioteca Municipal, um encon-
tro de trabalho com os autarcas 
das freguesias do concelho, no 
sentido de os sensibilizar para 
a reativação das Comissões So-
ciais Interfreguesias. 
Para o responsável municipal 
do pelouro da Ação Social “os 
executivos das Juntas de Fre-
guesia e das Uniões de Fregue-
sia são parceiros fundamentais 
na implementação das CSIF,  
porque são, por excelência, 
os elementos agregadores dos 
seus territórios e conhecem co-
mo ninguém as suas gentes, as 
suas instituições, as suas rique-
zas e necessidades”. António 
Ribeiro explicou aos presen-
tes que “a implementação des-
ta ação vai permitir que cada 
território tenha a sua própria 
CSIF, garantindo assim respos-
tas mais próximas e adequadas 
às necessidades”. No fundo, tra-
ta-se de fazer com que a Rede 
Social do Município esteja cada 
vez mais próxima das pessoas, 

podendo assim aferir e respon-
der às fragilidades das pessoas 
que por esta ou aquela razão 
vivem ou passam por situações 
de grande fragilidade económi-
ca ou de exclusão social.  
Nesta fase, pedimos a presen-
ça dos presidentes no sentido 
de participar na apresentação 
desta proposta e mediante aná-
lise conjunta podermos impul-
sionar o trabalho em equipa, 
as instituições e a comunidade, 
contribuindo desse modo para 
o desenvolvimento do territó-
rio de Barcelos de forma mais 
coesa e inclusiva. 
O que é a Rede Social 
A Rede Social é uma estrutu-
ra de governação local com um 
modelo de organização e de tra-
balho em parceria, o que favo-
rece uma maior eficácia e efi-
ciência às respostas sociais e 
promove maior rapidez na re-
solução dos problemas concre-
tos dos cidadãos e das famílias 
do seu território. A Rede Social 
tem como objetivos o combate 
à pobreza e à exclusão social, a 
promoção do desenvolvimento 
social integrado, da inclusão e 
da coesão social.

CLAS - Município sensibiliza 
Autarcas para reativar
Comissões Sociais Interfreguesias

Já se encontram abertas as pisci-
nas municipais exteriores. Com 
animação aos fins de semana, 
são uma excelente opção para 
frequentar diariamente nesta 
época de verão. 
A entrada é gratuita para as 
crianças até aos 6 anos de ida-
de, inclusive, mediante apre-
sentação de documento de iden-
tificação. A partir dos 7 anos, o 
ingresso para um dia completo 
tem um custo de 2€, por pessoa.
Vão estar abertas até ao dia 16 
de setembro, de segunda a do-
mingo, das 9h30 às 19h00, estan-
do limitadas a uma capacidade 
máxima de 400 pessoas.
Localizado no centro da cidade, 
este espaço de lazer e recreio es-
tá aberto todos os dias, durante 
os meses de verão e é uma ótima 

Piscinas municipais exteriores
uma boa opção para o seu verão

sugestão para usufruir de bons 
momentos em família e entre 
amigos.

Dj’s animam fins de semana
Este verão de 2022 vai ficar mar-
cado por uma forte componente 
recreativa nas Piscinas Munici-
pais. O Município de Barcelos 
promove, durante todos os fins 
de semana, um conjunto de ati-
vidades que permitem juntar a 
alegria de uns belos mergulhos 
ao bater do pé ao som da música 
de Dj’s convidados.
Entre os nomes que vão estar a 
passar música constam DJ Fá-
bio Vasquez, DJ Andrego, Los 
Bravos e DJ Pette. As tardes com 
música acontecem a 3, 9, 15, 23 
e 29 de julho; a 6, 13, 20 e 27 de 
agosto e 3 e 10 de setembro. 
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O objetivos são claros e bem de-
finidos: mostrar as potenciali-
dades de Barcelos para captar 
cada vez mais turistas e assim 
promover a economia local. 
Nesse sentido, o Município de 
Barcelos marcou presença na 
FIA – Feira Internacional de Ar-
tesanato, que decorreu em Lis-
boa em finais de junho e inícios 
de julho. Foi mais uma excelente 
oportunidade para promover e 
divulgar o artesanato de Barce-
los, nas suas mais variadas for-
mas e materiais.
Como maior centro de produ-
ção artesanal no país e membro 

integrante das Cidades Criati-
vas da UNESCO, Barcelos este-
ve presente com uma comitiva 
de artesãos de excelência, dan-
do a conhecer o enorme poten-
cial criativo que existe no nos-
so território, ao mesmo tempo 
que sensibilizava o público pa-
ra a valorização e preservação 
das artes e ofícios, um patrimó-
nio cultural imaterial de valor 
incalculável. No stand atribuí-
do a Barcelos, foram realizados 
workshops criativos de pintura 
de galos e de modelação de bar-
ro, potenciadores de novas expe-
riências aos visitantes da feira.

PROMOÇÃO TURÍSTICA DO CONCELHO

Barcelos na Feira Internacional de Artesanato e na 
Expocidades - Mostra de Turismo do Eixo Atlântico

A edição deste ano contou com 
uma grande representação de 
artesãos de Barcelos: António 
Ramalho, Conceição Sapateiro, 
Mina Gallos, Joaquim Messias, 
Laurinda Pias, Conceição Mes-
sias, Irene e António Salgueiro, 
Júlia e Prazeres Côta e Cidália 
Trindade, todos barristas de fi-
gurado. Marcaram igualmente 
presença, Conceição Dias Perei-
ra (tecelagem), Fátima Miranda 
e Rosa Cristina Sá (artesanato 
contemporâneo). 
O Município também esteve 
presente com as produções cer-
tificadas da Olaria, Figurado e 

Bordado de Crivo da Carreira, no 
stand da “A. certifica”, visando a 
promoção da excelência dos pro-
dutos artesanais certificados.

Barcelos na Expocidades - Mostra 
de Turismo do Eixo Atlântico
Depois de estar na FIA em Lisboa, 
outra delegação dos Serviços do 
Turismo de Barcelos deslocou-se 
à Expocidades - Mostra de Turis-
mo das Cidades do Eixo Atlânti-
co. Esta mostra contempla a di-
versidade da oferta das cidades 
que integram o Eixo Atlântico, 
os seus atrativos, a sua cultura, 
património e gastronomia.

A Vereadora do pelouro do Tu-
rismo, Elisa Braga, sublinhou 
que a participação nestes even-
tos “visa promover e divulgar os 
produtos turísticos estratégicos 
do concelho: artesanato, gastro-
nomia, enoturismo e patrimó-
nio monumental, cultural e na-
tural e experiências criativas de 
pintura de galos”. Esta ação pro-
mocional destina-se também a 
“apoiar os agentes económicos 
ligados ao setor do turismo, de-
signadamente os artesãos, as 
unidades de alojamento e de res-
tauração e os agentes de anima-
ção turística”.


