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O programa “Jazz ao Largo” 
invadiu o Centro Histórico de 
Barcelos e animou as noites 
quentes deste verão. O cartaz 
era de excelência e o público 
não se fez rogado, lotando qua-
se sempre os locais onde se rea-
lizaram os concertos.

Nesta que era a sétima edição 
do Festival estiveram presen-
tes alguns dos mais concei-
tuados artistas de renome in-
ternacional, em paralelo com 
o melhor jazz que se toca em 
Portugal, pelo que, ao longo de 
quatro dias, entre o Largo Dr. 
Martins Lima, o Theatro Gil 
Vicente, o Claustro da Câmara 
Municipal e o Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, houve sem-
pre bons motivos para bater o 
pé ao ritmo de boa música. 

Fizeram parte do elenco de ar-
tistas convidados o Ensemble 
JAL, sob direção de Luís Cas-
tro;  a Big Band da Banda Mu-
sical de Oliveira; os  L.U.M.E. 
– Lisbon Underground Music 
Ensemble, dirigido por Marco 
Barroso; Stefano Pilia, um gui-

tarrista e compositor italiano; 
os “Get the Blessing”, quarteto 
de jazz-rock oriundo de Bristol; 
Jack McMurchie (Portishead); 
Pete Judge (Three Can Whale) 
e Jim Barr (Portishead/Peter 
Gabriel). 
O Festival “Jazz ao largo” in-
cluiu o workshop para crianças 
“Caixas Bruitas”, em conjunto 
com a Associação Sonoscopia.
O evento encerrou com o con-
certo de Pete Judge, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho.
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EDITORIAL

A PALAVRA DA VEREADORA, MARIA ELISA BRAGA “Jazz” ao Largo animou noites 
quentes de verão

Um ano volvido de mandato 
no atual Executivo Municipal, 
tendo, entre outras responsa-
bilidades, o Pelouro da Cultu-
ra, Turismo e Artesanato, im-
porta fazer, em traços gerais, 
um retrato/balanço das ativi-
dades desenvolvidas neste pe-
ríodo temporal. 
Ao falar sobre este ano de ati-
vidades, não podemos deixar 
de salientar a articulação con-
seguida com os agentes locais 
e nacionais, ao ir ao encontro 
das suas expectativas e ao pro-
mover projetos, únicos, dinâ-
micos e diferenciadores, onde 
a comunidade tem uma voz ati-
va e fundamental para o cres-
cimento cultural do concelho 
de Barcelos. 
Como sustenta o economis-
ta e consultor António Gas-
par,”pensar na cultura como 
fator de desenvolvimento sig-
nifica valorizar identidades 
individuais e coletivas, pro-
mover a coesão em comunida-
des e levar em consideração 
que as características da cul-
tura podem ser um fator de 
crescimento num determina-
do espaço”. 
Ora, sobretudo, depois de dois 
anos de grandes condicionalis-
mos devido à epidemia da Co-
vid 19 - que praticamente pa-
raram o movimento cultural 
com prejuízos enormíssimos 
para a indústria e serviços do 
setor, mas também com enor-
mes repercussões na vida dos 
cidadãos, devido à ausência 
de manifestações culturais - o 
ano de 2021 foi o momento da 
retoma e do chamado regresso 
à normalidade. 
E, nesse sentido, Barcelos no 
seu todo respondeu de forma 
muito positiva às necessida-
des que as pessoas sentiam do 
contacto pessoal, da expressão 
das emoções, enfim, da sociali-
zação e convívio que as mani-
festações culturais permitem 
e potenciam. 
E, quando digo Barcelos, não 
me refiro apenas aos grandes 
eventos ou outras realizações 
promovidas pelo Município; 
antes acrescento o variadíssi-
mo conjunto de eventos, festas, 
romarias, arraiais, concertos, 
concentrações, etc., realizadas 
um pouco por todas as fregue-
sias do concelho, todas elas 

emanadas de grande bairris-
mo e muito valor etnográfico. 
Bem sei que as pessoas esta-
vam ávidas desse pulsar de 
vida, mas também temos de 
reconhecer que todos soube-
mos estar à altura das melho-
res respostas, fazendo com 
que a retoma cultural no nos-
so concelho fosse um êxito 
assinalável.  
Da parte da Câmara Municipal 
a que tenho a honra de perten-
cer, ao organizar os grandes 
eventos, tivemos sempre como 
principal preocupação confe-
rir-lhes a imponência e a digni-
dade que merecem e dos quais 
o povo se orgulha. Mas, ao mes-
mo tempo, nunca descuramos 
as iniciativas culturais, quiçá 
com menor visibilidade públi-
ca, mas que, na nossa opinião, 
são de extrema importância 
na dinamização e afirmação 
cultural dos nossos grupos, 
associações, autores, artistas, 
atores, músicos, artesãos, etc. 
Assim, no que concerne às 
maiores realizações, destaco o 
programa “A Magia do Natal” 
(muito bem soube devolver 
o convívio às  famílias e ami-
gos); a grande manifestação 
religiosa e profana que cons-
tituiu a “Festa das Cruzes” (a 
cidade e o concelho viveram 
dias de grande alegria, conví-
vio e emoção com a participa-
ção de milhares de pessoas); o 
êxito que marcou a “Feira do 
Livro”, um momento de cria-
tividade, libertador do corpo 
e da mente); e o dinamismo e 
forte adesão popular à “Mos-
tra de Cerâmica e Artesana-
to”, com particular destaque 
para a homenagem aos nossos 
artesãos. 
Estes e outros eventos públi-
cos de grande relevância, es-
tou certa (e penso que é opi-
nião unânime), fizeram 2022 
um ano inolvidável. 
Mas a produção e consumo de 
bens culturais em Barcelos vai 
muito mais além desses gran-
des acontecimentos e do que 
se realiza fora de portas. Feliz-
mente, o Município tem equi-
pamentos culturais diversifi-
cados que, per si, mas articu-
ladamente, têm programação 
sistemática anual, cuja adesão 
muito nos orgulha e motiva. Ci-
to, por exemplo, o Theatro Gil 

Vicente, que foi candidato ven-
cedor de uma candidatura de 
Apoio à Programação da Rede 
de Teatros e Cineteatros Por-
tugueses, no valor de 600 mil 
euros para apoio à programa-
ção nos próximos quatro anos. 
Trata-se de uma excelente no-
tícia, que muito orgulha o con-
celho, e que foi uma bela pren-
da por ocasião dos 120 anos de 
existência desta nossa sala de 
espetáculos. 
Outro equipamento cuja pro-
gramação visa promover o que 
de melhor se cria em Barcelos 
é o Museu de Olaria, espaço 
que alberga pedaços da nossa 
memória e identidade coleti-
vas e que, além das exposições 
permanentes, promove com 
assiduidade mostras dos di-
versos artesãos barcelenses, 
nacionais e internacionais, 
potenciando a marca Barcelos 
Cidade Criativa da UNESCO de 
que tanto nos orgulhamos. E o 
mesmo sucede com a Galeria 
Municipal de Arte, com o Ar-
quivo Municipal, Posto de Tu-
rismo, Torre Medieval, não es-
quecendo a Biblioteca Munici-
pal, verdadeiro polo de divul-
gação de leitura e de autores. 
Duas palavras ainda para o 
reforço da valorização, dina-
mização, sinalização e salva-
guarda do Caminho Portu-
guês de Santiago, cujo epicen-
tro é Barcelos, e um sublinha-
do para a atenção que estamos 
a dar às ruínas do Castelo de 
Faria, no sentido da sua va-
lorização e proteção, após as 
mesmas terem passado para a 
alçada e responsabilidade do 
Município.
Este texto pretende ser um pe-
queno e muito limitado retrato 
do ano cultural que vivemos, 
sendo que, para nós, o mais im-
portante é o futuro e o cami-
nho que seguramente quere-
mos percorrer. Não obstante, 
este caminho deverá ser sem-
pre realizado com o objetivo 
muito claro: tornar Barcelos 
um território único, criativo, 
inclusivo, sustentável e atrati-
vo. Um lugar em que a cultura, 
material e imaterial, seja um 
pilar da sua identidade, razão 
pela qual Barcelos integra or-
gulhosamente a Rede Mun-
dial das Cidades Criativas da 
UNESCO. 

Vá ao Teatro!
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O Município de Barcelos for-
malizou a candidatura da “Ar-
te de Bordado de Crivo em São 
Miguel da Carreira” ao Inven-
tário Nacional do PCI - Patrimó-
nio Cultural Imaterial. O obje-
tivo desta iniciativa é salva-
guardar, registar e promover 
esta arte têxtil tão emblemáti-
ca do concelho de Barcelos.
O projeto conta também com o 

apoio da União de Freguesias de 
Carreira/Fonte Coberta e da Jun-
ta de Freguesia de Cambeses.
A par do processo de certifica-
ção, esta candidatura pretende 
ser mais um passo no delinear do 
percurso desta arte tradicional, 
contribuindo para a sua conso-
lidação e desenvolvimento e pa-
ra a promoção e reconhecimento 
das suas artesãs/bordadeiras. 
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Município candidata Bordado de Crivo de 
São Miguel da Carreira a Património Imaterial

VISITA ÀS FREGUESIAS 
Presidência de colaboração e proximidade
Dando cumprimento à estraté-
gia de proximidade e colabo-
ração institucional com os au-
tarcas locais, delineada para o 
mandato do Executivo cama-
rário, o Presidente do Municí-
pio, Mário Constantino, marcou 
presença em diversas visitas às 
freguesias. 

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

“É muito gratificante ver os Srs. 
Presidentes de Junta extrema-
mente motivados e a envolve-
rem-se com afinco neste projeto. 
A continuar assim, estou convic-
to de que, no que respeita a es-
te programa, vamos cumprir os 
objetivos que delineamos para 
este mandato”.
Foi desta forma que o Presidente, 
Mário Constantino, comentou a 
atribuição de cerca de 2,7 milhões 
de euros destinados ao Programa 
Novos Caminhos, cujo objetivo é 
erradicar em quatro anos os ca-
minhos em terra batida existen-
tes no concelho. O autarca acres-
centou ainda que “a forma mais 
eficaz para o desenvolvimento de 
todo o concelho é a profícua co-
laboração entre a Câmara Muni-
cipal e as Juntas de Freguesia, de 
que este programa é um excelente 
exemplo”. 
Recorde-se que o Programa Novos 

Caminhos foi apresentado publi-
camente no início do mês de ju-
nho e, desde logo, suscitou enor-
me interesse nos presidentes de 
Junta. Interesse de tal forma que, 
decorridos apenas quatro meses, 
já estão candidatados e financia-
dos cerca de 85 caminhos, num 
montante global a rondar os 3,3 

milhões de euros. Só na reunião 
de 19 de setembro, o Executivo 
camarário de Barcelos deliberou 
atribuir cerca de 2,7 milhões de 
euros destinados àquele progra-
ma. Este montante segue-se a uma 
deliberação que já tinha aprovado 
cerca de 600 mil euros para finan-
ciamento para o mesmo efeito. 

EM 5 MESES JÁ FORAM SUBSIDIADOS MAIS DE 80 CAMINHOS

Juntas de Freguesia com 3,3 milhões 
para o programa Novos Caminhos

Nesses encontros, são avalia-
das as preocupações das po-
pulações, aferidas as priorida-
des e decididas linhas de ação 
que conduzam à realização de 
obras e serviços que, no seu 
conjunto, contribuam para o 
desenvolvimento integrado 
do concelho.

A ação insere-se na estratégia 
do Município de Barcelos de va-
lorização das artes e ofícios tra-
dicionais e na sua preservação, 
enquanto argumentos de dife-
renciação do território como es-
paço criativo, com notoriedade 
em termos da Rede Mundial das 
Cidades Criativas da UNESCO. 
A iniciativa visa continuar a 
afirmação das artes e ofícios tra-
dicionais da comunidade criati-
va barcelense como  contributos 
para o desenvolvimento econó-
mico-social sustentável.  Por ou-
tro lado, esta candidatura ini-
cia um ciclo de valorização do 
património imaterial concelhio 
que o Município quer ver inscri-
to no inventário nacional do PCI, 
caso das produções do figurado 
e da olaria, e das manifestações 
de culto, nomeadamente a Festa 
das Cruzes.
Recorde-se que o Bordado de Cri-
vo de São Miguel é a mais recen-
te produção certificada no conce-
lho de Barcelos - a terceira depois 
da Olaria e do Figurado.
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ORÇAMENTO PARA O ANO LETIVO É DE 17 MILHÕES

Ano escolar arranca com cerca de 13. 600 alunos 

Com o número de alunos a ron-
dar os 13.600, o ano letivo do 
ensino público no concelho de 
Barcelos vai implicar um en-
cargo financeiro a rondar os 
17 milhões de euros. O arran-
que escolar deste ano ficou 
marcado pela introdução de 
uma nova ferramenta didáti-
ca: o Município vai colocar à 
disposição dos 4.000 alunos e 
professores do 9º ao 12º ano a 
Plataforma “Escola Virtual”, 
que permitirá o acesso a con-
teúdos programáticos digitais 
de enorme importância para o 
processo de ensino/aprendiza-
gem, e ajudará na preparação 
para os exames nacionais.
Segundo a vereadora da Edu-
cação, Mariana Carvalho, “es-
ta ferramenta digital é um pas-
so decisivo para melhorar o 
sucesso educativo, tanto mais 
que num futuro próximo to-
dos os exames serão realizados 
via digital. Queremos, desde 
já, que os estudantes do nosso 
concelho estejam na vanguar-
da das novas formas de adqui-
rir conhecimentos”, realçou a 
responsável pelo pelouro, no 
arranque do novo escolar.

Apoios Sociais de 6 milhões 
para Transportes; Refeições; 
Livros de Fichas; e Plataforma 
“Escola Virtual”
Além das políticas focadas nas 
aprendizagens e no sucesso 
educativo, o Município de Bar-
celos tem um vasto conjunto de 
políticas sociais cuja finalidade 
é ajudar as famílias, nomeada-
mente as mais carenciadas, no 
sentido de que possam apostar 
na educação dos seus educan-
dos. Estão integrados nesses 
programas sociais, os trans-
portes escolares, as refeições, o 
leite e a fruta servidos nas es-
colas, o fornecimento gratuito 
dos livros de fichas para o 1º ci-
clo (escalões A,C,C) e a já referi-
da Plataforma “Escola Virtual”, 
que no seu conjunto implicam 
uma despesa a rondar os 6.5 mi-
lhões de euros. 
Todavia, o financiamento do 
ano escolar vai muito além des-
se montante, atingindo o valor 
global de 17 milhões de euros. 
Vejamos: 7.4 milhões destinam-
-se aos encargos com os assis-
tentes operacionais e assisten-
tes técnicos. A segunda gran-
de fatia dos gastos – mais de 6 
milhões - é canalizada para os 

apoios sociais às famílias dos 
alunos, nomeadamente refei-
ções escolares, incluindo leite 
e fruta, (3,3 milhões), despesas 
com transportes escolares (2,7 
milhões), e aquisição de livros 
de fichas e acesso à platafor-
ma “Escola Virtual” (150 mil 
euros). 
As restantes verbas estão afe-
tas, na sua maioria, ao investi-
mento na melhoria e requalifi-
cação de edifícios e aquisição 
de mobiliário e equipamentos 
(3,5 milhões).

Colaboração com os Agrupa-
mentos Escolares
No arranque do novo ano leti-
vo, o Município de Barcelos de-
liberou estabelecer com todos 
os Agrupamentos Escolares 
contratos interadministrati-
vos, nomeadamente para con-
servação, manutenção e gestão 
dos edifícios no valor de 270 
mil euros. Na mesma estraté-
gia de colaboração, também fo-
ram estabelecidos protocolos 
de financiamento dos respeti-
vos planos de atividades, num 
montante de 83 mil euros. 
Quanto às medidas de apoio ao 
sucesso educativo, o Município 

barcelense financia a aquisição 
dos livros de fichas dos alunos 
do 1º ciclo que têm os escalões 
A,B,C da Segurança Social - 
uma despesa de 75 mil euros - 
e fornece o acesso à plataforma 
“Escola Virtual” a todos alunos 
do 9º,10º,11º e 12º, o que implica 
um custo de 64 mil euros.
Finalmente, no que respeita às 
AECs – Atividades de Enrique-
cimento Curricular, está pre-
visto um montante de 130 mil 
euros. 

13.600 alunos em 99 estabeleci-
mentos de ensino
O ano letivo, que agora arran-
ca, conta com cerca de 13.600 
alunos a frequentar as esco-
las da rede pública do conce-
lho de Barcelos, desde o Jar-
dim de Infância ao 12º ano de 
escolaridade. 
Na Educação Pré-escolar, os 
Jardins de Infância vão rece-
ber 1.974 alunos, enquanto o 1º 
Ciclo do Ensino Básico será fre-
quentado por 3.604 crianças. 
No 2º Ciclo vão estudar 1.956 
alunos, e o 3º Ciclo receberá 
aproximadamente 3.286 alu-
nos. Frequentarão o Ensino Se-
cundário das escolas públicas 

barcelenses 1.955 alunos, e o 
Ensino Técnico-Profissional 
acolherá 877 estudantes. 
Os estudantes barcelenses es-
tão distribuídos por nove Agru-
pamentos Escolares e uma Esco-
la Não Agrupada, ocupando um 
total de 99 edifícios escolares.

Programas e Projetos de apoio 
ao sucesso educativo alarga-se 
à psicologia e terapia da fala
O Município de Barcelos vai in-
troduzir um novo projeto de 
apoio ao sucesso educativo, a 
desenvolver pela primeira vez 
nas escolas do concelho. Trata-
-se do projeto RISEe – Rede de 
Inovação, Sucesso Educativo e 
Equidade - um programa com-
posto por uma equipa de psicó-
logos e terapeutas da fala que 
pretende capacitar os docentes 
das escolas na promoção da li-
teracia emergente, e na leitura 
e escrita dos alunos do 1º e 2º 
anos do 1º ciclo. Este programa 
vai desenvolver-se ao longo de 
todo o ano letivo. 
Outros dos projetos a imple-
mentar (depois de no ano tran-
sato se ter realizado uma ex-
periência-piloto) é o “Progra-
ma Emoções”, supervisionado 



Outubro 2022|Jornal do Município de Barcelos|CÂMARA ABERTA  5

pela Diretora Técnica da Amar 
21, Antónia Ruivo. Este proje-
to visa resolver a desregulação 
emocional/comportamental co-
mo base do insucesso escolar. 
Este projeto é direcionado aos 
alunos do 3º e 4ºanos do Ensino 
Básico, pretendendo aumentar 
e potenciar um desenvolvimen-
to emocional ajustado e o mais 
saudável possível, bem como 
apoiar e promover o acompa-
nhamento ao nível parental pa-
ra lidar com os filhos.
Segundo a vereadora, Maria-
na Carvalho, “estas crianças 
iniciaram o seu percurso es-
colar obrigatório de uma for-
ma perfeitamente atípica (por 

causa da pandemia), e, por isso, 
o “Programa Emoções” priori-
za estes níveis de ensino”. 
No mesmo sentido de apoio às 
aprendizagens, continuará a 
ser desenvolvido o Programa 
Integrado e Inovador de Com-
bate ao Insucesso do Cávado, 
que consta dos seguintes pro-
jetos: “Literacia no Cávado”; 
“Literacia Matemática - Recur-
so Educativo Hypatiamat”; “No 
poupar está o ganho”; “Ensi-
nar e Aprender Português”. Ao 
longo do ano letivo será tam-
bém realizado um simpósio de 
Boas-práticas e desenvolvidas 
as EDU Talks - conversas in-
formais sobre temas ligados à 

Educação, com convidados de 
referência.

Protocolos de Apoio à Realiza-
ção de Ações do Plano de Ativi-
dades Escolares 
Ainda antes do ano letivo ar-
rancar, a Câmara Municipal fez 
questão de assinar um Acordo 
de Colaboração com os Agrupa-
mentos de Escolas e Escola Não 
Agrupada de rede pública do 
concelho no sentido de definir o 
“Apoio à Realização de Ações do 
Plano de Atividades Escolares”. 
Assim, ao abrigo destes proto-
colos, o Município de Barcelos 
vai comparticipar as despesas 
inerentes ao desenvolvimento 

dos Planos de Atividades das 
escolas conforme o número de 
alunos de cada estabelecimen-
to. Os Agrupamentos com me-
nos de 500 alunos vão receber 
até 2.500 euros, enquanto os 
Agrupamentos com número de 
alunos igual ou superior a 500 
e inferior a 1000 receberão até 
5.000 euros. Seguindo a mesma 
lógica, os Agrupamentos com o 
número de alunos igual ou su-
perior a 1.000 e inferior a 1.500 
vão beneficiar de verbas até 
7.500 euros, e os que têm entre 
1500 e 2000 alunos usufruirão 
de um valor até 10.000 euros. 
Por seu lado, os Agrupamentos 
com o número de alunos igual 
ou superior a 2000 e inferior a 
2500 têm direito a uma pres-
tação pecuniária que pode ir 
até aos 12.500 euros, enquanto 
quem tenha número de alunos 
igual ou superior a 2500 terá 
direito a uma comparticipação 
monetária até 15.000 euros.
O apoio financeiro municipal 
destina-se a atividades previs-
tas nos planos de atividades: 

visitas de estudo; acesso a mu-
seus, galerias, teatros; edição 
de brochuras, livros e outras 
publicações; comemorações 
escolares, festividades nacio-
nais e dias internacionais; e 
projetos educativos da comu-
nidade escolar, aprovados no 
Conselho- Geral.
No mesmo acordo de colabora-
ção estabelecido entre o Muni-
cípio e os Agrupamentos de Es-
colas, estão também tipificados 
os valores que a Câmara Muni-
cipal vai transferir para cada 
estabelecimento de ensino.
AECs - Atividades de Enrique-
cimento Curricular 
Estarão abrangidas pelas ativi-
dades de enriquecimento cur-
ricular todas as Escolas do 1º Ci-
clo, das quais fazem parte cer-
ca de 3600 alunos. Na concreti-
zação deste complemento letivo 
colaborarão aproximadamente 
130 técnicos, preenchendo cer-
ca de 950 horas previstas para 
este programa. Esta componen-
te envolve um custo de cerca de 
130 mil euros. 

2022 / 2023 | O ANO ESCOLAR EM GRANDES NÚMEROS

PREVISÃO DE CUSTOS E INVESTIMENTOS

Pré-escolar | 1.974 alunos

1º Ciclo | 3.604 alunos

2º Ciclo | 1.956 alunos

3º Ciclo | 3.286 alunos

Secundário | 1.955 alunos

Profissional | 877 alunos 

Recursos Humanos | 7,4 milhões 

Refeições escolares | 3,3 milhões

Reabilitação de edifícios | 3,4 milhões

Transportes escolares | 2,7 milhões

Protocolos com Agrupamentos | 353 mil euros 

Fichas e Escola Virtual | 150 mil euros 

A vereadora da Educação, Ma-
riana Carvalho, recebeu, no Sa-
lão Nobre dos Paços do Concelho, 
os novos alunos que este ano vão 
frequentar  o IPCA - Instituto Po-
litécnico do Cávado e do Ave.
Na sessão de boas-vindas, Ma-
riana Carvalho disse que estava 
muito feliz por estes novos alu-
nos terem escolhido o IPCA co-
mo instituição de ensino, “não 
só por ser de Barcelos, mas por 
ser uma grande instituição de 
ensino a todos os níveis, com 
um ambiente familiar e segura-
mente vão sentir-se bem acolhi-
dos por todos.”

Câmara deu as boas-vindas aos alunos do IPCA
Para terminar, salientou que 
“iremos apoiar as vossas ativi-
dades, contem connosco e espero 
que levem Barcelos no coração”.
Sublinhe-se que o Instituto Po-
litécnico do Cávado e do Ave - 
IPCA - preencheu 97 por cento 
das vagas disponíveis para os 
cursos de licenciatura na 1ª fase 
do Concurso Nacional de Acesso 
(CNA).
Segundo o IPCA, este Politécnico 
disponibilizou 739 vagas, sendo  
colocados 716 candidatos. 93% 
dos alunos escolheram o IPCA 
como primeira opção.
Mª José Fernandes, presidente 

da instituição, realçou que estes 
resultados são “fruto do cresci-
mento consolidado e da afirma-
ção a nível nacional do IPCA. 
Procuramos fazer a diferença 
com a nossa oferta formativa, 
caminhamos lado a lado com as 
empresas e estamos muito foca-
dos na qualificação da popula-
ção jovem e adulta. Privilegia-
mos a investigação aplicada e 
a internacionalização desde os 
primeiros anos de frequência 
do IPCA, criando o ambiente ne-
cessário para o bom desempe-
nho académico dos estudantes 
que chegam ao IPCA”.



CÂMARA ABERTA|Jornal do Município de Barcelos|Outubro 2022  

“Queremos e iremos fazer de 
Barcelos um Município que te-
nha em conta a eficiência ener-
gética, a redução de emissões 
poluentes e de gases com efei-
to de estufa, uma distribuição 
modal mais sustentável, apos-
tando no uso do transporte pú-
blico, porque o futuro é cole-
tivo. Vamos apostar também 
num sistema de transporte fle-
xível nas áreas de baixa densi-
dade, para conseguirmos que a 
mobilidade seja sustentável e 
acessível a todos os cidadãos”. 
Esta foi a mensagem forte que 
o vereador do pelouro da Mo-
bilidade e Transportes da Câ-
mara de Barcelos, António Ri-
beiro, deixou no encerramen-
to da palestra   “Mobilidade 
em Barcelos - O FUTURO”, que 
decorreu no dia 16 de setem-
bro, no auditório dos Paços do 
Concelho.
Por seu lado, também presen-
te na abertura dos trabalhos, 
o Presidente da Câmara, Má-
rio Constantino, referiu que “a 
questão da mobilidade e da des-
carbonização é central na de-
finição de novas políticas para 
o setor” e, a esse respeito, asse-
gurou que muito em breve vai 
“anunciar medidas concretas” 
nessa área da ação municipal.
A palestra, que decorreu ao lon-
go de toda a manhã, no auditório 
dos Paços do Concelho, apresen-
tou visões de vários especialis-
tas, tendo a participação da Drª 
Luísa Carvalho a falar sobre a 
“Identidade – Marca da Mobi-
lidade de Barcelos” e do Arq. 
Victor Mogadouro que abordou 
o tema “Modos Suaves – Eco-
via de Barcelos”. O tema “Ciclo-
vias” foi abordado pelo Arq. To-
más Allen, e o Prof. Álvaro Cos-
ta dissertou sobre o “Plano de 
Circulação”.
Numa síntese sobre o que de-
seja para o futuro da mobilida-
de, António Ribeiro disse que 
o novo paradigma para os cen-
tros urbanos “é o do primado do 
transeunte que caminha a pé ou 
utiliza meios de transporte com 
zero impacto carbónico, como a 
bicicleta ou a trotinete, conce-
dendo também a devida atenção 
aos transportes públicos coleti-
vos intermodais”. Nesse sentido, 
e com centros urbanos “cada vez 

PALESTRA “MOBILIDADE EM BARCELOS – O FUTURO” ABRIU SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE

“Mobilidade sustentável e acessível aos cidadãos”
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mais saturados de veículos au-
tomóveis (…) o modo pedonal e 
o modo ciclável surgem como 
alternativa realista ao automó-
vel para deslocações de curta 
distância, apresentando uma 
mais-valia económica, social e 
ambiental”, disse o autarca.
O responsável pela mobilidade e 
transportes de Barcelos assegu-
rou ainda que o Município quer 
“rapidamente poder beneficiar 
de modos suaves, meios de des-
locação e transporte de baixa ve-
locidade com reduzido impacto 
na via pública. Meios que produ-
zem pouco ruído, necessitem de 
pouco espaço e não emitam ga-
ses poluentes para a atmosfera, 
podendo traduzir-se em andar 
a pé, ou deslocação com recurso 
a equipamentos como bicicletas 
ou até patins, skate, trotinetes e 
outros meios similares”. Nesse 
sentido, garantiu: “o trabalho 
que está a ser feito visa tornar 
o Município mais preparado e 
competitivo perante os desafios 
do futuro em domínios como a 
digitalização e descarbonização 
do território, a mobilidade sus-
tentável, inclusiva, segura, jus-
ta e respeitadora do ambiente, 
a adaptação e mitigação dos im-
pactos das alterações climáticas 
e demografia”.

Semana Europeia da
 Mobilidade
Ainda no âmbito da Semana Eu-
ropeia da Mobilidade, que decor-
reu de 16 a 22 de setembro, o Mu-
nicípio promoveu um conjunto 
de iniciativas que, entre outras, 
proporcionaram uma semana de 
“Barcelos Bus” gratuito. Ao longo 
daquele período, destaque tam-
bém para o corte da circulação 

a veículos de uso individual na 
Avenida Liberdade, uma forma 
de assinalar o Dia Europeu Sem 
Carro. Entre as restantes ativida-
des previstas, esteve patente, no 
Largo da Porta Nova, a exposi-
ção “Ecovia e Ciclovia Urbana” e 
os munícipes puderam usufruir 
de passeios de bicicleta, aulas 
dança, passeio multimodal Ma-
riz/Perelhal, (passeio pedonal e 

barco) e visitas à Escola Móvel de 
Trânsito “Barcelos em Movimen-
to”. Destaque também para a pa-
lestra “Bicicletas e Trotinetas – 
Como Usar”, que decorreu nas 
escolas secundárias concelhias, 
com a participação da GNR, PSP 
e a empresa BOLT, onde serão 
abordadas as formas corretas de 
utilização de Bicicletas e Trotine-
tas na via pública.
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Já estão a decorrer as obras 
de requalificação da Estrada 
Municipal 505 que liga Bar-
celinhos à freguesia das Car-
valhas. Em reação ao início 
dos trabalhos, o Presidente 
da Câmara de Barcelos decla-
rou: “estou muito feliz por ver 
concretizar-se mais uma obra 
do nosso programa eleitoral, 
e mais feliz vou ficar porque, 
quando estiverem concluídos 
os trabalhos, vai acabar o mar-
tírio de todos os que utilizam 
esta estrada e, finalmente, os 
habitantes das freguesias de 
Barcelinhos, Alvelos, Remelhe 
e Carvalhas vão ver atendidas 
as suas pretensões”. 
O Presidente pediu também 

compreensão e paciência pelos 
incómodos que os trabalhos irão 
causar, mas sublinhou que não 
há a possibilidade de fazer este 
tipo de intervenções sem alguns 
inconvenientes para os morado-
res e automobilistas.
Obra custa 2,3 milhões de euros
A empreitada vai ter um custo 
de 2 milhões e 330 mil euros, e 
os trabalhos vão ser executados 
pela empresa Martins e Filhos 
S.A.. O projeto contempla a be-
neficiação de um troço de 5.826 
km, entre a EM 306, em Barce-
linhos, e a EM 360-1, na fregue-
sia de Carvalhas. O pavimen-
to, atualmente em calçada de 
granito e bastante sinuoso, se-
rá substituído por uma solução 

EM BARCELINHOS, ALVELOS, REMELHE E CARVALHAS

Obras de requalificação da estrada 505 já começaram

António Manuel Faria Ribei-
ro Novo, morador no Largo da 
Igreja, em Barcelinhos, foi o 
grande vencedor do concurso 
Barcelos Florido edição 2022. 
Na segunda posição, ficou Ma-
ria da Conceição Faria Durães 
Silva, também do Largo da 
Igreja, Barcelinhos, enquanto 
Alzira Alves Costa, da Rua Mi-
guel Bombarda, Barcelos, con-
quistou o terceiro lugar. Os 
prémios aos vencedores foram 
entregues no dia 20 de setem-
bro, numa simples cerimónia 
em que a vereadora Elisa Bra-
ga, depois de dar os parabéns 
aos vencedores, incentivou os 
barcelenses a participar cada 
vez mais neste evento, no senti-
do de tornar Barcelos cada vez 
mais atrativo. 
Na edição deste ano, deste popu-
lar concurso, participaram 35 
concorrentes, sendo que os pri-
meiros 20 classificados tiveram 
todos direito a prémios pecuniá-
rios. Desta forma, o concorren-
te que obteve o primeiro lugar 
ganhou 500 euros, o segundo da 
tabela arrecadou 400, e o tercei-
ro posto teve direito a 300 eu-
ros. Todos os outros concorren-
tes que conseguiram ficar nos 
20 primeiros também tiveram 
direito a prémio, cujo valor vai 
decrescendo, conforme o lugar 

que têm na tabela.
Além dos prémios individuais, 
foram também atribuídos pré-
mios coletivos. Assim, o prémio 
de melhor rua foi para a Rua Mi-
guel Bombarda, Barcelos, e do 
de melhor largo para o Largo da 
Igreja, Barcelinhos, que tiveram 
direito a 350 euros cada.
Para efeitos de avaliação, o jú-
ri teve em atenção a riqueza e 
harmonia do conjunto floral 
atendendo à utilização de plan-
tas exteriores, sendo excluídas 
as plantas exóticas e de interior, 

 
VENCEDORES JÁ RECEBERAM OS PRÉMIOS

Barcelos Florido com 32 participantes
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CONHEÇA QUEM FORAM OS VENCEDORES E A 
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO BARCELOS FLORIDO

1º lugar » António Manuel Faria Ribeiro Novo | Largo da Igreja, Barcelinhos
2º lugar » Maria da Conceição Faria Durães Silva | Largo da Igreja, Barcelinhos
3º lugar » Alzira Alves Costa | Rua Miguel Bombarda, Barcelos
4º lugar » Cooperativa Agrícola de Barcelos | Rua Fernando Magalhães, Barcelos
5º lugar » Maria Natércia Pacheco | Rua Miguel Bombarda
6º lugar » José Carlos Rodrigues Loureiro | Avenida Paulo Felisberto, Arcozelo
7º lugar » Sandra Elisabete Fernandes Longras (Casa Dourada) | Rua do Poço, Barcelos
8º lugar » Paula Maria Pereira Perestrelo | Rua Brito Limpo, Barcelinhos
9º lugar » Maria Emília Vilas Boas da Silva | Rua Miguel Bombarda, Barcelos
10º lugar » Maria Ricardina Garrido Mateus  | Largo da Igreja, Barcelinhos
11º lugar » João Boaventura Simões Negrão | Praça de Pontevedra, Barcelos
12º lugar » Maria da Conceição Amaral Durães Rodrigues | Travessa do Moutilhão, Barcelinhos
13º lugar » João Miguel Miranda Fernandes Sá | Avenida da Liberdade, Barcelos
14º lugar » Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes | Avenida João Duarte, Arcozelo
15º lugar » Lar Nossa Senhora da Misericórdia | Rua Dr. Santos Júnior, Barcelos
16º lugar » Maria Alice Machado Gonçalves | Largo Marechal Gomes da Costa, Arcozelo
17º lugar » Lar da Misericórdia | Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, Barcelos
18º lugar » Maria Rosa Monteiro da Costa | Rua Silva Vieira, Barcelos
19º lugar » Hotel Lar Condes de Barcelos | Rua Arq. Borges Vinagre, Barcelos
20º lugar » Maria Cândida da Torre Esteves Coutinho | Rua Elias Garcia, Arcozelo
Melhor Rua » Rua Miguel Bombarda, Barcelos
Melhor Largo » Largo da Igreja, Barcelinhos

betuminosa.
A par da pavimentação, serão 
também feitos trabalhos rela-
tivos à drenagem de águas plu-
viais e construída uma conduta 
de distribuição de gás natural, 
incluindo travessias e ramais, 
em Barcelinhos, com a extensão 
de cerca de 700 metros.
O projeto irá manter os passeios 
e baias de estacionamento exis-
tentes, ao mesmo tempo que 
irá contemplar a criação de zo-
nas de acesso a passagens para 
peões com mobilidade reduzida.
Para acalmar a velocidade dos 
automobilistas, será criada uma 
lomba, no início da empreitada, 
na aproximação ao cruzamento 
com a EM 306, em Barcelinhos.

bem como flores artificiais; har-
monia com a fachada do edifí-
cio; variedade das flores apre-
sentadas; diversidade das cores 
das flores; criatividade e origi-
nalidade da composição cénica 
do conjunto; estado de conser-
vação (fitossanitário) das flores; 
uso de artefactos de cariz típico 
relacionado com a nossa identi-
dade, cultura e tradição; regu-
laridade das varandas floridas 
ao longo do ano; inovação face 
às composições apresentadas no 
ano anterior.
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BALANÇO POSITIVO DE 10 MESES DE TRABALHO

Barcelos assinalou 94 anos de elevação a cidade 

“Uma Terra, uma Cidade, um 
Concelho são o fruto das suas 
elites, mas são também, e pri-
mordialmente, o resultado de 
gerações de pessoas, mais ou 
menos anónimas, que, no seu 
conjunto, construíram e vão 
continuar a construir o tecido 
social, económico e cultural 
das suas terras; neste caso, da 
nossa Cidade e do nosso Conce-
lho. Por isso mesmo, e num dia 
em que homenageamos alguns 
ilustres barcelenses, o meu 
primeiro reconhecimento vai, 
com todo o mérito e honra, pa-
ra o Povo de Barcelos!” Foi des-
ta forma que o Presidente da 
Câmara, Mário Constantino, 
realçou a importância de todos 
os barcelenses na construção 
e desenvolvimento da Cidade 
e do Concelho, quando discur-
sava no encerramento da ses-
são solene comemorativa do 
94º aniversário de elevação de 
Barcelos à categoria de Cidade, 
que decorreu a 31 de agosto. 
Numa cerimónia repleta de 

significado, que abriu com um 
momento musical ao piano pela 
prof. Eugénia Moura e teve como 
enquadramento uma conferên-
cia proferida pelo arqueólogo 
Cláudio Brochado subordinada 
ao tema: “Barcelos – Uma Visão 
Histórica da Elevação a Cidade”, 
Mário Constantino aproveitou 
a ocasião para saudar “sem ex-
ceção os protagonistas políticos 
que pensaram e geriram a cida-
de, que todos eles terão querido 
o melhor para Barcelos”. Para o 
Presidente da Câmara, “a cidade 
e o concelho, de que tanto nos or-
gulhamos, são fruto dessa gran-
de construção coletiva, que jun-
ta vontade, força, coragem, em-
penho, criatividade e trabalho, 
muito trabalho”.

Autarca faz balanço positivo 
dos primeiros dez meses de 
mandato
Mário Constantino Lopes apro-
veitou esta comemoração para 
fazer um breve balanço dos pri-
meiros dez meses de mandato. O 

edil assegurou que apesar das 
“dificuldades encontradas, o ba-
lanço é bastante positivo”. Elen-
cando a obra já feita - “descarre-
gar do caderno de encargos” al-
gumas das promessas realizadas 
-, salientou o lançamento do Pro-
grama Novos Caminhos, que vi-
sa erradicar de vez com os cami-
nhos em terra batida, o arranque 
da empreitada de requalificação 
da Estrada 505, que liga Barceli-
nhos às Carvalhas, “um velho e 
justo anseio das populações, e o 
ultimar do processo “que levará 
ao lançamento do concurso pú-
blico internacional para o fecho 
da Circular Urbana”.
No setor da Educação, o Presi-
dente confirmou que “já foi re-
tirado o amianto nas cobertu-
ras de 16 edifícios escolares”, e 
anunciou que este ano letivo a 
Câmara Municipal vai colocar à 
disposição de todos os alunos do 
9º ao 12º ano “a chamada Escola 
Digital - plataforma que permite 
acesso livre dos alunos a progra-
mas, testes e outros conteúdos 
educacionais. O objetivo é que 
os jovens do Concelho tenham 
as melhores condições para ob-
ter sucesso educativo, e fiquem 
em pé de igualdade com o que 
de melhor já existe no ensino”, 

enfatizou. 

Município vai fechar aquisi-
ção de terrenos para o novo 
hospital 
Prosseguindo no balanço do tra-
balho realizado, Mário Constan-
tino destacou “o início da limpe-
za de infestantes do Rio, e a fu-
tura adjudicação da empreitada 
de construção dos Passadiços do 
Cávado”. Mas foi na área da Saú-
de que o Presidente deu uma das 
melhores novidades, ao anun-
ciar: que “muito em breve”, a 
Câmara vai “fechar a compra 
dos terrenos para a construção 
do Novo Hospital”, num sinal 
claro ao Governo de que Barce-
los exige este equipamento de 
Saúde.
No setor da Ação Social, o Muni-
cípio triplicou o apoio às famí-
lias carenciadas na compra de 
medicamentos, e atualizou os 
limites dos valores de renda de 
casa, “possibilitando que mais 
agregados familiares possam 
aceder a esses apoios”, prosse-
guindo o processo que levará 
ao investimento de 16 milhões 
de euros, em habitação social.
No Desporto, também houve 
boas notícias: as obras de cons-
trução de dois novos relvados 

junto ao estádio Cidade de Bar-
celos devem arrancar até ao fi-
nal do ano e muito brevemente 
será inaugurado o polidespor-
tivo de Adães, “após obras de 
beneficiação, já que depois de 
construído esteve lamentavel-
mente fechado e a degradar-se 
mais de 12 anos”. 

As Juntas de Freguesia são 
parceiras privilegiadas do 
Município 
Perante uma plateia onde esta-
vam muitos presidentes das Jun-
tas de Freguesia, Mário Constan-
tino assegurou que os autarcas 
locais são parceiros privilegia-
dos do Município, pelo que, co-
mo tinha sido prometido, foram 
aumentadas as comparticipa-
ções financeiras às Freguesias.
Ao nível do Urbanismo, o Presi-
dente da Câmara assegurou que 
é intenção do Município “con-
cluir o mais rapidamente pos-
sível a revisão do PDM, e que 
nunca como agora “estão a en-
trar tantos pedidos de processos 
de loteamento e construção, um 
bom sinal do dinamismo econó-
mico do setor, e que já obrigou a 
lançar concurso público de re-
crutamento de mais recursos 
humanos”.
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O Município aproveitou a celebra-
ção do 94º aniversário de elevação 
de Barcelos a Cidade para atribuir 
distinções de mérito. Na ocasião, o 
Presidente da Câmara deixou pa-
lavras de apreço aos homenagea-
dos. “O nosso reconhecimento aos 
que já não estão junto de nós; por-
que embora pessoas com ativida-
des distintas, cada um deixou um 
legado que muito nos orgulha! Às 
personalidades que estão entre 
nós, agradeço pelo exemplo que 
são para a nossa sociedade. To-
dos prestaram grandes serviços 
à sociedade, e são exemplos vivos 
de que a garra, a perseverança, a 
criatividade e o trabalho são a re-
ceita para o desenvolvimento cul-
tural, social e económico da vida 
da nossa comunidade!”.

CÂMARA DISTINGUIU 14 PERSONALIDADES NOS 94 ANOS DE ELEVAÇÃO A CIDADE

Medalha de honra da Cidade de Barcelos para Rosa Ramalho

MEDALHA MÉRITO 
(GRAU PRATA)

Padre Doutor Abel 
Varzim da Cunha e Silva 

(a título póstumo)

MEDALHA  HONRA DA 
CIDADE DE BARCELOS 

(GRAU OURO)

Rosa Ramalho
(a título póstumo)

MEDALHA MÉRITO 
(GRAU PRATA)

Dr. Adalberto Manuel 
da Fonseca Neiva de 

Oliveira
(empresário)

MEDALHA MÉRITO 
(GRAU PRATA)

Ana Sousa
(empresária)

MEDALHA MÉRITO 
(GRAU PRATA)

 José Manuel Vilas Boas 
Ferreira

(empresário)

MEDALHA MÉRITO 
(GRAU PRATA)

Professor Doutor 
António Tomé Costa 

Pereira
(médico ginecologista)

MEDALHA MÉRITO 
(GRAU PRATA)

José Simões de Sousa
conhecido por Sr. José da 

Bagoeira 
(a título póstumo) 

MEDALHA MÉRITO 
(GRAU PRATA)

Francisco Dias da Silva
(empresário e dirigente 

desportivo)

MEDALHA MÉRITO 
(GRAU PRATA)

Maria da Conceição 
Martins Dias

(empresária)

MEDALHA MÉRITO 
(GRAU PRATA)

Doutor João Joaquim 
Martins Pimenta

(médico dentista)

MEDALHA MÉRITO 
(GRAU PRATA)

Doutora Renata Gomes
(cientista)

MEDALHA MÉRITO 
(GRAU PRATA)

 José Macedo Gomes
conhecido por Sr. José da 

Colonial  
(a título póstumo)

MEDALHA DE BONS 
SERVIÇOS 

(GRAU PRATA)

 Eng.º Ivo da Rocha 
Boaventura

MEDALHA DE BONS 
SERVIÇOS 

(GRAU PRATA)

José Ribeiro
(a título póstumo)
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Foi uma final de tarde de do-
mingo inesquecível. A Frente 
Ribeirinha da margem direi-
ta do Rio Cávado registou, no 
domingo 18 de setembro, uma 
enorme enchente de pessoas 
para assistirem ao concer-
to “Barcelos a Uma Voz”, que 
reuniu cerca de 76 grupos co-
rais do concelho, numa inicia-
tiva que também teve a parti-
cipação da Banda Musical de 
Oliveira. 
Com a realização deste evento, 
o Município de Barcelos preten-
deu promover a inclusão dos 
grupos corais barcelenses em 
atividades performativas de di-
mensão concertista, juntando 
centenas de pessoas com pai-
xão pelo canto, num único pal-
co e num concerto mágico.
Segundo a vereadora do pelou-
ro da Cultura, “este evento cons-
tituiu uma excelente forma de 
dar visibilidade a uma realida-
de única e de grande riqueza no 
país, tanto pelo número de co-
ros existentes no concelho co-
mo pela sua qualidade”. Elisa 
Braga sublinhou também que 
estes concertos dão mais vida e 
de certa forma expõem à socie-
dade um lado musical que mui-
tas vezes fica encerrado dentro 
das portas das igrejas. Ora, com 
“a realização destes concertos 

corais dinamiza-se a atividade 
das pessoas que já são coristas e, 
simultaneamente, potencia-se 
a captação de jovens para esta 
atividade”. 
O concerto “Barcelos a Uma 
Voz” constituiu uma ótima for-
ma de partilha de palco, conhe-
cimentos, vivências e, acima de 
tudo, juntar as vozes dos coros 
barcelenses, que são o âmago 

deste projeto. E, de facto, essas 
vozes não se fizeram rogadas e 
proporcionaram um espetáculo 
de altíssimo nível. 
Recorde-se que após um levan-
tamento sobre a atividade co-
ral no concelho, aquando da 
comemoração dos 500 anos do 
foral barcelense, descobriu-se 
uma riqueza cultural ímpar no 
país, um fervilhar de hábitos 
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Organizado pela primeira vez 
em Barcelos, o Festival da Ju-
ventude 2022 saldou-se por um 
estrondoso êxito, chamando à 
margem do rio Cávado milha-
res de pessoas. Com efeito, as 
propostas musicais, a anima-
ção, a adrenalina das ativi-
dades radicais, a diversão e a 
alegria contagiante dos jovens 
marcaram esta iniciativa, que 
decorreu a 12 de agosto, na 
Frente Ribeirinha.  
Coincidindo com a celebração do 
Dia Internacional da Juventude, 
o Município de Barcelos, através 
da Casa da Juventude, preparou 
um diversificado programa que 
incluiu as atuações musicais de 
Profjam e Loner Johny, e dos Djs 
Tiago Cruz, Pette, Fábio Vasquez, 

DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE

Festival da Juventude levou multidão à Frente Ribeirinha

“Barcelos a Uma Voz” encantou plateia da Frente Ribeirinha

Rafman e Lilà s. Paralelamen-
te, decorreu todo um conjunto 
de atividades radicais entre as 
quais slide, escalada, trampolim 
e insufláveis.  
Após dois anos de restrições de-
vido à pandemia de COVID-19, 
outro dos objetivos do evento 
era promover o convívio social, 
e o resultado não poderia ter si-
do melhor, já que milhares de 
jovens do concelho e da região 
marcaram presença no festival. 
De resto, esta iniciativa foi uma 
excelente oportunidade de co-
memorar o Dia Internacional da 
Juventude, proporcionando mo-
mentos lúdicos, recreativos e ra-
dicais, num palco privilegiado 
como é o caso da Frente Ribeiri-
nha do Cávado, em Barcelos.

musicais até então desconheci-
dos e que atenderam ao chama-
mento pela união.
Agora, sete anos depois, repetiu-
-se a experiência e de novo vol-
tou a ser inolvidável. 
Programa Cultura para To-
dos numa Cidade Educadora 
Inclusiva
Este projeto “Barcelos a Uma 
Voz” foi desenvolvido no âmbito 

do Programa Cultura para To-
dos numa Cidade Educadora 
Inclusiva, promovido pelo Mu-
nicípio de Barcelos, operacio-
nalizado pela ACAB - Coro de 
Câmara de Barcelos, e cofinan-
ciado pelo Fundo Social Euro-
peu através do Programa Norte 
2020. 
O processo, que culminou com 
o concerto “Barcelos a Uma 
Voz”, teve início em abril de 
2022, no contacto direto com to-
das as freguesias do concelho e 
os seus respetivos coros. Desse 
contacto nasceu uma reunião 
onde foi explicado a todos o 
processo e as características do 
evento. Posteriormente, foram 
elaboradas partituras proposi-
tadamente para o evento, com 
novos arranjos e com a estreia 
de uma nova obra: “Lembran-
ças do Douro”, uma composi-
ção do maestro Nuno Areia, um 
dos maestros que esteve a diri-
gir o coro e a banda no evento. 
Essas partituras foram distri-
buídas diretamente aos grupos 
corais juntamente com áudios 
de apoio. Ao mesmo tempo, foi 
disponibilizado todo o apoio 
por músicos profissionais nos 
ensaios dos grupos corais.
O projeto envolveu cerca de 
mil pessoas na sua construção 
e execução.
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A 39ª edição da Mostra de Ar-
tesanato e Cerâmica de Barce-
los, que decorreu entre o dia 
29 de julho e o dia 7 de agosto, 
teve sempre casa cheia, rece-
bendo todas as noites milha-
res de pessoas. Reunindo cer-
ca de cento e trinta exposito-
res, de norte a sul do país, o 
certame teve animação diá-
ria, com Folclore e os concer-
tos de Gisela João, Sons do Mi-
nho, Miguel Araújo, Dança da 
ARCA, Guitarras de Manhente 
e Tunas do IPCA. A cereja no 
topo do bolo foi a realização 
da Gala de Artesanato, que 
encerrou a edição deste ano, e 
durante a qual, ao som dos The 
Classic, foram entregues dis-
tinções a diversos artesãos. 
A mostra barcelense afirma-se 
pela valorização dos produtos 
da terra e o trabalho dos arte-
sãos barcelenses, pois, mais que 
artistas da atualidade, são repo-
sitórios da memória comum e 
de um saber-fazer muito nosso. 
Sublinhe-se que nesta mostra 
participam cerca de 70 artesãos 
barcelenses.
Fazendo jus ao título de Barce-
los Cidade Criativa da UNESCO, 
a Mostra de Artesanato e Cerâ-
mica constitui uma montra vi-
va de produtos das artes e ofí-
cios, desde a olaria e o figurado, 
à cestaria, bordados e linhos, 
passando pelos trabalhos em 
madeira e em cobre, artigos em 
pele e têxteis, até ao artesanato 
contemporâneo e joalharia, es-
tes são alguns dos exemplos da 
atividade artesanal que poderá 

CERTAME COM BALANÇO MUITO POSITIVO 

Dezenas de milhares de pessoas na Mostra de Artesanato

ser apreciada no decorrer do 
certame.
O certame teve também uma for-
te componente lúdico-pedagógi-
ca e todos os dias permitiu que 
crianças e adultos participas-
sem nos inúmeros workshops 
criativos proporcionados por 
diversos artesãos: Júlia Cota; 
Mário Coutinho; João Lopes; An-
tónio Ramalho; Abílio Pereira; 
João Lourenço; Glória de Jesus; 
Conceição Sapateiro; Bernardi-
no Coelho; Mina Gallos; Rosália 
Abreu; Daniel Alonso; Luísa Pe-
reira; Júlio Ferreira; Conceição 
Messias; e Maria da Conceição 
Pereira. 
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A homenagem e distinção aos 
artesãos marcou o encerramen-
to da 39ª Mostra de Artesanato e 
Cerâmica de Barcelos. Na habi-
tual Gala, que decorreu no Par-
que da Cidade, Glória de Jesus 
foi distinguida com o “Prémio 
Carreira 2022”, pela sua vida 
dedicada ao Bordado de Crivo 
de S. Miguel da Carreira. Na ca-
tegoria “Revelação”, Cristiana 
Sá venceu o prémio na vertente 
artesanato contemporâneo, en-
quanto Minna Galos arrecadou 

Distinção de artesãos marcou o encerramento da Mostra de Artesanato
o prémio na classe artesanato 
tradicional. A edição deste ano 
introduziu uma novidade – o 
Prémio Melhor Stand – com Fá-
tima Miranda a obter o 1º lugar, 
Cristiana Sá, o 2º posto, e os Ir-
mãos Baraça a arrecadarem a 
3ª posição. No que respeita à 
distinção Prémio Inovação, o 
1º lugar coube a Luísa Pereira 
(pasta de papel), na 2ª posição 
ficou Glória Araújo (bordado de 
Crivo) e o 3º posto foi para Da-
niel Alonso (olaria). 

Num recinto lotado, e com a 
animação dos “The Classic”, a 
Gala de Artesanato, que decor-
reu num ambiente festivo, teve 
também um momento de ho-
menagem póstuma para arte-
sãos que faleceram nos últimos 
tempos, casos de João Abreu 
(pintura de figurado), Joaquim 
Cruz (cestaria), e Francisco Fé-
lix (figurado). 
Presidente da Câmara agra-
deceu o trabalho dos artesãos
Presente no evento, o Presidente 

da Câmara sublinhou a impor-
tância do artesanato barce-
lense e a criatividade dos seus 
criadores, enquanto “expres-
são máxima, pura e genuína” 
da identidade e cultura do con-
celho. Realçando o lema da edi-
ção da Mostra deste ano - Paz, 
Amizade, Igualdade -, Mário 
Constantino agradeceu a pre-
sença dos artesãos neste cer-
tame, afirmando que “sem vo-
cês, sem o vosso trabalho, sem 
o vosso empenho, sem a vossa 

dedicação, sem a vossa criativi-
dade, esta Mostra não era possí-
vel e não é possível ter a melhor 
Mostra do país, se não mesmo 
da Europa e do Mundo, se não 
fosse a vossa criatividade e o 
vosso talento”.
O Presidente da Câmara aludiu 
ainda à candidatura que, con-
juntamente com a cidade de 
Braga, o Município de Barce-
los apresentou para receberem 
a XVI Conferência das Cidades 
Criativas da UNESCO, em 2024.
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Reunião de 15  de julho de 2022 (continuação)
PROPOSTA N.º 31. Ratificar os despachos proferidos pelo Vice-Presidente, Domingos Pereira, 
que aprovaram/autorizaram: cedência de um galo de grande dimensão ao Corpo Nacional de 
Escutas para decoração do Acampamento Nacional, 24º ACANAC 2022, a realizar de 30 de julho 
a 8 de agosto; disponibilização de 4 galos médios ao Grupo Folclórico de Barcelinhos, para o IX 
Festival de Folclore a realizar a 16 de julho; cedência/utilização do Auditório da Biblioteca Mu-
nicipal, bem como a isenção do pagamento de taxas, à Barcelos Sénior – Associação Educacio-
nal, Cultural Social e Recreativa de Formação Permanente, no dia 5 de julho, para a passagem 
de um filme; cedência/utilização do Auditório Municipal ao eBUPi – Estrutura de Missão para 
a Expansão do Sistema da Informação Cadastral Simplificado, para realização da iniciativa “5ª 
Edição do BUPi” no dia 21 de julho; cedência/utilização do Auditório do Estádio Cidade de Bar-
celos, à Associação Futebol Popular de Barcelos, no dia 15 de julho, para realização de uma As-
sembleia-Geral Extraordinária; cedência/utilização do Auditório da Biblioteca Municipal bem 
como isenção de taxas, à OPEN B – Oportunidades, Parcerias e Empreendedorismo no Núcleo 
de Barcelos, para a realização de dois Fóruns no âmbito do Projeto CLDS 4G OPEN B, dias 29 de 
junho e 23 de setembro; cedência/utilização do Salão Nobre à Fábrica da Igreja Paroquial de 
Santa Maria de Gilmonde, dia 27 de julho, para realização da audição final dos alunos da Escola 
de Música D’Ajuda; cedência/utilização do Auditório da Casa da Juventude, bem como a isenção 
de taxas, à Águas do Norte, para uma Ação de Formação de 27 a 30 de junho;
PROPOSTA Nº 32. Ratificar os despachos proferidos pela Vereadora, Mariana Carvalho, que 
aprovaram/autorizaram o seguinte: utilização do ringue da Escola EB1 de Macieira, à Junta de 
Freguesia de Macieira de Rates, para realização de aulas de dança todas as terças e sextas-fei-
ras do mês de julho; utilização das instalações da EB1 de S. Brás, à Associação de Pais da Escola 
EB1 de S. Brás Barcelinhos, no dia 2 de julho, para realização de uma aula de zumba e almoço; 
utilização das instalações da Escola Básica de Alvelos, à Junta de Freguesia de Alvelos, para 
receção dos Grupos Folclóricos aquando do Festival de Folclore a realizar na freguesia a 16 de 
julho; utilização das instalações da EB1/JI de Galegos Santa Maria à Associação de Pais da Escola 
EB1/JI de Galegos Santa Maria, até ao dia 29 de julho, e nos primeiros dias de setembro até ao 
início do ano letivo; utilização das instalações do Jardim de Infância de Tamel Santa Leocádia, 
à Associação de Pais da Freguesia de Tamel Santa Leocádia, para a CAF durante o mês de julho;
PROPOSTA Nº 33. Ratificar o despacho do Vereador, António Ribeiro, que aprovou/autorizou o 
seguinte: cedência de ponto de água com 2 torneiras, 4 bidons grandes de areia fina, 15 mesas 
tipo escola e colocação de 2 quadros de 63 amperes à Unidade de Barcelos da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro para a cerimónia de encerramento do evento “Um dia pela vida”, a 23 de julho;
PROPOSTA N.º 34. Ratificar o despacho proferido pela Vereadora, Elisa Braga, que aprovou/
autorizou o seguinte: cedência de 40 grades de vedação à Associação Cultural, Desportiva e Re-
creativa de Cambeses para apoio à edição de 2022 do ACDRock;
PROPOSTA N.º 35. Aprovar a Ata em Minuta.

Reunião de 1  de agosto de 2022
PROPOSTA N.º 1. Aprovar a ata da reunião da Câmara Municipal realizada em 15 de julho de 
2022;
PROPOSTA N.º 2. Atribuir apoio ao arrendamento habitacional a um novo munícipe, aprovar 
a continuidade de apoio mantendo o valor anterior a nove beneficiários, aumentar o valor do 
apoio a dois beneficiários e diminuir o valor do apoio a quatro beneficiários;
PROPOSTA N.º 3. Aprovar submeter à Assembleia Municipal para apreciação e votação a atua-
lização dos limites das rendas, no âmbito do Regulamento de Apoio ao Arrendamento Habi-
tacional do Município de Barcelos, com vista ao direito ao acesso à candidatura para uma 
habitação condigna permitindo a aproximação do presente apoio à realidade do mercado de 
arrendamento;
PROPOSTA N.º 4. Conceder apoio à elaboração de projeto de arquitetura, especialidades e isen-
ção de todas as taxas e licenças, a uma requerente, no âmbito do Regulamento de Apoio à Ha-
bitação Social;
PROPOSTA N.º 5. Autorizar a disponibilização de um técnico à Paróquia de Santa Maria Maior 
de Barcelos para apoiar e acompanhar o procedimento de um concurso para a realização de 
obras de conservação e restauro na Igreja Matriz de Barcelos;
PROPOSTA N.º 6. Aprovar a Minuta de Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Barcelos e a Associação Desportiva e Cultural de Manhente (Guitarras de Manhente);
PROPOSTA N.º 7. Aprovar a minuta do acordo de colaboração anexa à presente proposta, a ce-
lebrar entre o Município de Barcelos e a Associação “Amigos do Pato”;
PROPOSTA N.º 8. Aprovar a minuta do acordo de colaboração anexa à presente proposta, a ce-
lebrar entre o Município e a Associação de Moradores do Bairro da Misericórdia;
PROPOSTA N.º9. Conceder um apoio monetário no valor de 5.000,00 € ao Moto Clube Serra de 
Airó, no âmbito das atividades que vai realizar nos dias 12, 13 e 14 de agosto: X Encontro Motard;
PROPOSTA N.º 10. Atribuir um subsídio no valor 500,00 € à Associação Ambiental, Cultural e 
Desportiva de Macieira de Rates – Viver Macieira para comparticipar as despesas do evento “O 
Dia de S. Tiago”, no Parque do Peregrino;
PROPOSTA N.º 11. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 7.836,95 € ao Centro 
Social e Paroquial de Fragoso para proceder à regularização de algumas situações que pode-
riam comprometer o normal funcionamento da instituição, nomeadamente a substituição de 
toda a iluminação de emergência, colocar nova sinalização e corrigir sistemas de segurança;
PROPOSTA N.º 12. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 903,42 € ao Centro 
Social e Paroquial de Fragoso, relativa ao esvaziamento das fossas;
PROPOSTA N.º 13. Atribuir um apoio financeiro no valor de 1.000,00€ ao Agrupamento de Es-
cuteiros de Silveiros, destinado a colaborar na aquisição dos equipamentos: cadeiras, mesas, 
secretárias, data show e computador, sendo que o compromisso financeiro tornar-se-á exigível 
mediante a apresentação dos documentos comprovativos da realização da despesa;
PROPOSTA N.º 14. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 12.570,00 € acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor, ao Centro de Solidariedade Social de S. Veríssimo, para comparti-
cipar obras realizadas no edifício;
PROPOSTA N.º 15. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 10.000,00€ à Associa-
ção Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, para comparticipar na aquisição 
de uma nova ambulância;
PROPOSTA N.º 16. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 10.000,00€ à Associa-
ção Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, para comparticipar na aquisição 
de uma nova ambulância;
PROPOSTA N.º 17. Ratificar o despacho do Presidente que autorizou a despesa validada con-
forme faturas: APAC – 3.884.50 e Centro de Solidariedade Social de S. Veríssimo – 7.318,40 € no 
âmbito das despesas de resposta à pandemia COVID-19;
PROPOSTA Nº 18. Aprovar a Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Municí-
pio de Barcelos e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viatodos, relativo ao 
transporte de um utente;
PROPOSTA N.º 19. Aprovar a Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Municí-
pio de Barcelos e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Barcelos, visando o 
transporte de munícipes com deficiência, das suas residências para os Centros de Atividades 
Ocupacionais da APAC e da APACI e volta;
PROPOSTA N.º 20. Aprovar a Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município 
de Barcelos e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, visando o 
transporte de munícipes com deficiência, das suas residências para os Centros de Atividades 
Ocupacionais da APAC e da APACI e volta;

PROPOSTA N.º 21. Aprovar a Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Municí-
pio de Barcelos e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viatodos, visando o 
transporte de munícipes com deficiência, das suas residências para os Centros de Atividades 
Ocupacionais da APAC e da APACI e volta;
PROPOSTA N.º 22. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Barcelos e o Grupo de Danças e Cantares de Barcelos;
PROPOSTA N.º 23. Aprovar as Minutas dos Acordos de Colaboração – 2022, a celebrar entre o 
Município de Barcelos e os Grupos/Ranchos Folclóricos do Concelho de Barcelos: Grupo Folcló-
rico Casa do Povo de Martim; Rancho Folclórico Sta. Eulália de Oliveira; Associação Desporti-
va, Recreativa e Cultural de Gilmonde (Grupo Etnográfico de Danças e Cantares); Associação 
Etnográfica de Sta. Maria de Gilmonde; Rancho Folclórico do Centro Social de Aguiar; Grupo 
Danças e Cantes de Aldreu;
PROPOSTA Nº 24. Revogar a deliberação da Câmara Municipal – Proposta n.º 5 da 
reunião ordinária de 04 de julho de 2022, relativa à comparticipação financeira à Escola Secun-
dária de Barcelinhos, uma vez que a atividade subsidiada não se realizou;
PROPOSTA N.º25. Aprovar a toponímia das seguintes freguesias:
Junta de Freguesia de Abade de Neiva - Novas artérias com designações que correspondem a 
lugares com esses nomes: a) Travessa da Estrada Velha, com início na Rua da Estrada Velha e 
sem saída, com cinquenta e oito metros de comprimento; b) Travessa do Pinheiro, com início na 
Rua do Pinheiro e sem saída, com duzentos metros de comprimento; c) Rua Detrás da Poça de 
Narciso, com início na Rua da Poça de Narciso e fim na Travessa da Poça de Narciso, com cento 
e vinte e oito metros de comprimento; d) Rua de Santiago, com início na Rua do Espírito Santo, 
no limite com Vila Boa, e sem saída, com sessenta e seis metros de comprimento;
Junta de Freguesia de Airó - Novas artérias com designações que correspondem a lugares com 
esses nomes: a) Rua das Serrazinas, com início na Rua Nova e fim na Rua Padre João Nunes Vi-
laça, com setenta e cinco metros de comprimento; b) Travessa de Pensal, com início na Rua de 
Pensal e sem saída, com setenta e cinco metros de comprimento; c) Travessa Professor Doutor 
Ramos Lopes, com início na Rua Professor Doutor Ramos Lopes e fim na Rua de Airó de Cima, 
com setenta metros de comprimento; d) Travessa da Fonte das Serrazinas, com início na Rua 
da Fonte das Serrazinas e fim na Rua de Nossa Senhora do Rosário, com cinquenta e cinco me-
tros de comprimento;
Junta de Freguesia de Martim - Novas artérias com designações que correspondem a lugares 
com esses nomes: a) Rua da Cachada, com início na Avenida de Martim e sem saída, com oiten-
ta metros de comprimento;
Junta de Freguesia de Silva - Novas artérias com designações que correspondem a lugares com 
esses nomes: a) Travessa de Bouças, com início na Rua da Estrada e fim em campos agrícolas, 
com cem metros de extensão; b) Travessa de Fijô, com início na Rua da Estrada e fim em campos 
agrícolas, com cento e oitenta metros de comprimento; c) Travessa do Corgo, com início na Rua 
do Corgo e sem saída, com quarenta metros de comprimento; d) Travessa da Pena, com início 
na Rua da Pena e fim em caminho de servidão, com quarenta metros de comprimento.
Prolongamento de arruamentos - a) prolongamento da Rua da Gandra para sudoeste, ficando 
com 180 metros de extensão;
Junta da União de Freguesias de Durrães e Tregosa - Novas artérias com designações que cor-
respondem a lugares com esses nomes: a) Rua 8 de dezembro, com início na Rua da Igreja e fim 
na Rua das Carvalhas, com duzentos metros de extensão; b) Travessa de Sobreiros, com início 
na Rua de Sobreiros e fim em caminho de bouças, com oitenta metros de extensão; c) Beco da 
Escola, com início na Rua Mário Gonçalves Leite e sem saída, com setenta metros de compri-
mento; d) Beco da Balsa, com início na Rua da Balsa, e sem saída, com quarenta e quatro metros 
de extensão; e) Beco do Lagar da Cera, com início na Rua do Lagar da Cera e sem saída, com 
setenta metros de comprimento;
Junta de Freguesia de Martim - Novas artérias com designações que correspondem a lugares 
com esses nomes: a) Travessa da Vinha, com início na Rua da Senra e fim em campos agrícolas, 
com cinquenta metros de extensão;
Junta de Freguesia de Perelhal - Prolongamento de arruamentos: Prolongamento da Rua de 
Mouriz em direção a sul, ficando com quatrocentos e sessenta e cinco metros de comprimento;
Junta da União de Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e Faria - Novas artérias com designa-
ções que correspondem a lugares com esses nomes: a) Travessa da Vinha, com início na Rua da 
Senra e fim em campos agrícolas, com cinquenta metros de extensão;
Junta da União de Freguesias de Negreiros e Chavão - Novas artérias com designações que cor-
respondem a lugares com esses nomes: a) Rua do Ferreiro do Alto, com início na Rua da Estra-
da Nacional N.º 206 e fim no limite desta freguesia com a União de Freguesias de Gondifelos, 
Cavalões e Outiz, Vila Nova de Famalicão, com cento e vinte e sete metros de comprimento; b) 
Travessa de Casinhas, com início na Rua de Casinhas e sem saída, com vinte e cinco metros de 
comprimento;
Junta da União de Freguesias de Silveiros e Rio Covo Santa Eulália - Novas artérias com designa-
ções que correspondem a lugares com esses nomes: a) Caminho de São João Batista, com início na 
rua de São João Batista e fim em caminho florestal, com oitenta e cinco metros de comprimento;
PROPOSTA N.º 26. Aprovar o 15.º Ato de Imposição de Obrigações de Serviço Público de Trans-
porte de Passageiros - Serviço Público Essencial;
PROPOSTA N.º 27. Aprovar o 16.º Ato de Imposição de Obrigações de Serviço Público de Trans-
porte de Passageiros - Serviço Público Essencial;
PROPOSTA N.º 28. Aprovar, relativamente à empreitada de “Requalificação do Edifício da Anti-
ga Escola Gonçalo Pereira”, os trabalhos complementares no montante de 245.532,35 €, acresci-
dos de IVA, correspondentes a “Trabalhos Não Previstos” no valor de 120.055,76 € e a “Trabalhos 
Imprevisíveis” no valor de 125.476,60 €; aprovar a prorrogação do prazo contratual em 90 dias; 
autorizar a celebração do 1.º contrato adicional no valor global de 245.532,35 €;
PROPOSTA N.º 29. Aprovar a revisão de preços provisória - 4º Cálculo, relativa à Requalifica-
ção da Escola Básica EB1/JI de Carapeços, com os seguintes valores: resultado final no valor de 
30.288,86 €, acrescidos de IVA; saldo a favor do adjudicatário no montante de 15.431,98€, com 
IVA incluído;
PROPOSTA N.º 30. Aprovar a Revisão de preços provisória. 2.º Cálculo. Empreitada de Reabilita-
ção da Casa Ascensão Correia, com os seguintes valores: resultado final no valor de 22.479,74 €, 
acrescidos de IVA; saldo a favor do adjudicatário no montante de 10.238,97 €, com IVA incluído;
PROPOSTA N.º 31. Aprovar a 3.ª Revisão de preços provisória. “Reabilitação do Edifício dos Pa-
ços do Concelho”, com os seguintes valores: resultado final no valor de 54.425,92 €, acrescidos 
de IVA; saldo a favor do adjudicatário no montante de 35.501,93 €, com IVA incluído;
PROPOSTA N.º 32. Aprovar a Revisão de preços provisória. Empreitada de “Remoção de fibro-
cimento nos edifícios escolares - lote nº 1 - Escolas Norte-Nascente”. 1º Cálculo, com os seguintes 
valores: resultado final no valor de 16.084,40 €, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor; saldo a 
favor do adjudicatário no montante de 17.049,47 €, com IVA incluído;
PROPOSTA N.º 33. Aprovar submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal o Plano 
Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios de Barcelos;
PROPOSTA N.º 34. Ratificar o Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Muni-
cípio de Manises - Valência, Espanha;
PROPOSTA N.º 35. Ratificar os despachos do Presidente que aprovaram/autorizaram o seguin-
te: cedência de 4 galos médios e 300 garrafas de água de 0,33 cl à Federação Portuguesa de Bas-
quetebol, no âmbito da organização do evento “Torneio Internacional Cidade de Barcelos”, no 
escalão de sub 16 Masculinos; cedência da máquina varredora à Junta de Freguesia de Roriz, 
para recolha das flores sobrantes do tapete de flores realizado no âmbito da procissão anual à 
N. Senhora do Facho; cedência das instalações do Estádio Cidade de Barcelos e dos balneários do 
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Deliberações do Executivo Camarário
Centro Empresarial, ao Turismo Porto e Norte de Portugal, para realização da Final do Torneio 
“A COPA AFIA Portugal 2022”, a 15 de julho; disponibilização de 10 galos médios e 5 minhotas, 
ao Turismo Porto e Norte de Portugal, para oferecer quando da Final do Torneio “A COPA AFIA 
Portugal 2022”, a 15 de julho;
PROPOSTA N.º 36. Ratificar os despachos proferidos pelo Vice-Presidente, que aprovaram/au-
torizaram: disponibilização de 50 galos médios, à Confraria Gastronómica O Galo de Barcelos, 
para oferecer a outras confrarias nas visitas programadas ao longo do ano; cedência do Auditó-
rio Municipal, à APAC- Associação de Pais e Amigos das Crianças, para realização da 1ª Edição 
das Jornadas da APAC, subordinada ao tema “Crescer com Resiliência”, no dia 28 de outubro; 
cedência do Salão Nobre à GIVEC – Importação e Exportação Têxtil, S.A., para fotografar a co-
leção outono-inverno 2022 da sua marca, no dia 22 de julho; disponibilização de 80 give-aways 
à 2ª Companhia de Caçadores do Batalhão 5010/74 dos Ex-Combatentes do Ultramar Angola, 
para oferecer aos participantes do 17º Encontro a realizar a 24 de setembro; disponibilização 
de 25 give-aways ao Goldwing Clube de Portugal para oferecer aos participantes do Encontro 
de Verão a realizar em Barcelos no dia 23 de julho; disponibilização de 4 galos médios ao Gru-
po Folclórico de Tregosa, para oferecer aos participantes no XXX Festival de Folclore Águas 
do Neiva, dia 23 de julho; disponibilização de 120 give-aways ao Centro de Desporto Cultura 
e recreio do Pessoal dos CTT - Delegação do Minho, para oferecer aos participantes no VII Mo-
toturismo “Do Berço ao Galo, pelo coração do Minho”, a realizar a 30 de julho; utilização das 
instalações da EB do Bairro 1º de Maio, em Arcozelo, à Junta de Freguesia de Arcozelo, no dia 
26 de julho, para realização de uma atividade comemorativa do Dia dos Avós; disponibilização 
de 1300 give-aways ao Gil Vicente Futebol Clube para oferecer nas competições europeias; dis-
ponibilização de 40 give-aways ao Agrupamento de Escuteiros de Galegos Santa Maria, para 
trocar com escuteiros de todo o mundo aquando da viagem à Suiça, a fim de participarem no 
maior centro escutista do mundo; 
PROPOSTA Nº 37. Ratificar os despachos proferidos pela Vereadora, Mariana Carvalho, que 
aprovaram/autorizaram o seguinte: utilização das instalações da Escola Básica de Bastuço San-
to Estêvão e Bastuço São João, à Junta de Freguesia da União de Freguesias de Sequeade e Bas-
tuço, para a realização de atividades direcionadas às crianças dos 3 aos 12 anos, durante o mês 
de julho; utilização do polivalente da Escola Básica do 1º ciclo de Perelhal, à Junta de Freguesia 
de Perelhal, para realização de aulas de fitness/ginástica e aulas de dança, de segunda a sexta, 
das 19 às 20 horas; utilização das instalações da Escola Básica da Silva, à Junta de Freguesia da 
Silva, para realização de aulas de zumba, segundas e sextas-feiras, das 21 às 22 horas; utiliza-
ção das instalações da Escola Básica de Moure, à Junta de Freguesia de Moure, para realização 
do Dia da Freguesia a 17 de julho; cedência de apoio logístico para transporte de uma mesa de 
ténis, à Couto Vivo – Associação de Apoio Social e Cultural, no âmbito da realização da 2ª Edição 
do Campo de Férias na Aldeia; disponibilização de 30 m2 de piso de borracha, ao Gil Vicente 
Futebol Clube, para reformular um dos ginásios para as equipas de formação;
PROPOSTA Nº 38. Ratificar o despacho proferido pelo Vereador, António Ribeiro, que aprovou/
autorizou o seguinte: disponibilização de 25 plantas aromáticas, ao Projeto CLDS 4G OPEN B, 
inserida no Eixo II – Intervenção Familiar, Parental preventiva da Pobreza Infantil denomina-
da “Gerações Pro”, para uma atividade no Dia dos Avós; 
PROPOSTA Nº 39. Aprovar a Ata em Minuta.

Reunião de 5  de setembro de 2022
PROPOSTA N.º 1. Aprovação da ata da reunião da Câmara Municipal realizada em 01 de agos-
to de 2022;
PROPOSTA N.º 2. Conceder apoios para refeições escolares: Pré-escolar: Escalão A - Refeição 
Gratuita [0,73€] -  87 + 3 Alunos; 1.º Ciclo do Ensino Básico: Escalão A - Refeição Gratuita [1,46€] 
- 257 + 5Alunos; Escalão B - Isenção de 50% [0,73€] -  669 + 3 Alunos;
PROPOSTA Nº 3. Fornecimento de refeições ao pessoal auxiliar dos estabelecimentos de ensi-
no – Tarefeiras 2022/2023;
PROPOSTA N.º 4. Conceder apoio ao Arrendamento Habitacional a dois novos requerentes; 
continuar o valor do apoio a dez beneficiários e diminuir o valor do apoio a seis beneficiários;
PROPOSTA N.º 5. Conceder o apoio à elaboração de projetos de arquitetura, especialidades e 
fiscalização, no âmbito do Regulamento de Apoio à Habitação Social a um requerente que reú-
ne condições para esse benefício;
PROPOSTA N.º 6. Aprovar a Minuta de Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Barcelos e os Agrupamentos de Escolas e/ou Escola Não Agrupada da rede pública do concelho 
de Barcelos. 1) Que sejam delegadas nos Diretores dos Agrupamentos de Escolas e Escola Não 
Agrupada, o exercício das seguintes competências: Ação Social Escolar; Manutenção de Infraes-
truturas Escolares; Gestão dos Pavilhões Desportivos Escolares e Gestão do Pessoal Não docen-
te; 2) Aprovar as minutas dos Acordos de Colaboração a celebrar entre o Município de Barcelos 
e os Agrupamentos de Escola e Escola Não Agrupada que estabelecem os termos e as condições 
em que se concretizará a transferência de competências; - RETIRADA DA MINUTA
PROPOSTA N.º 7. Aprovar a Minuta de Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Barcelos e os Agrupamentos de Escolas e/ou Escola Não Agrupada da rede pública do concelho 
de Barcelos, que define o apoio a atividades a desenvolver;
PROPOSTA Nº 8. Atribuir uma comparticipação financeira no valor de 1.000,00€ ao Agrupa-
mento de Escolas Alcaides Faria para custear as despesas com a construção de uma vitrina 
na EB de Manhente, com vista à colocação de um presépio em barro construído pelos alunos;
PROPOSTA Nº 9. Estabelecer uma Parceria com a Associação Bandeira Azul da Europa;
PROPOSTA N.º 10. Desafetar parcela de terreno com a área de 161,30 m2, do domínio público 
municipal para o domínio privado do Município, para posterior alienação;
PROPOSTA Nº 11. Aprovar a minuta dos Acordos de Colaboração, a celebrar entre a Câmara Mu-
nicipal de Barcelos e as Instituições abaixo identificadas, que visa o fornecimento de refeições 
aos alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública do concelho de 
Barcelos, para o ano letivo 2022/2022: Centro Social de Aguiar; Casa do Povo de Alvito S. Pedro; 
Centro Social Abel Varzim; Centro Social de Balugães; Centro Social de Durrães; Centro de Bem 
Estar de Barqueiros; Associação Social, Cultural e Recreativa de Alheira; Centro Social da Silva; 
PROPOSTA N.º 12. Atribuir uma comparticipação financeira no valor de 10.000,00€, à Torgo, 
Associação de Apoio às Artes, para a realização da XII edição do ARREDAS Folk Fest 2022, na 
freguesia de Tregosa;
PROPOSTA N.º 13. Conceder apoio financeiro, no valor 1.200,00€, à Associação Portuguesa dos 
Veteranos de Guerra para participar na homenagem que vai realizar-se no dia 20 de Outubro, 
em Belém - Lisboa, junto ao Memorial de todos quantos faleceram na guerra de África;
PROPOSTA N.º 14. Autorizar a disponibilização de um técnico da especialidade para efetuar 
a avaliação de um terreno conforme solicitado pela Associação Desportiva Cultural e Recrea-
tiva de Silveiros;

PROPOSTA N.º 15. Atribuir subsídio, no valor de 6.850,00 €, ao Instituto Renascer - Associa-
ção de Desenvolvimento Social de Barcelos, para poderem continuar a prestar o apoio social 
necessário;
PROPOSTA N.º 16. Atribuir subsídio, no valor de 10.500,00 €, à ACIB - Associação Comercial e 
Industrial de Barcelos, para a realização do Fórum Regional da Indústria, a realizar no dia 11 
de setembro de 2022;
PROPOSTA N.º 17. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
com Grupo Desportivo e Recreativo de Campo, tendo como contrapartida 2 mil euros;
PROPOSTA N.º 18. Aprovar um aditamento à Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimen-
to Desportivo 2022, com os “Amigos da Montanha - Associação de Montanhismo de Barcelinhos”, 
tendo como contrapartida 10 mil euros;
PROPOSTA Nº 19. Aprovar a minuta do protocolo, a outorgar entre o Município de Barcelos e 
o Alto Comissariado para as Migrações. I.P., que regula a implementação do Centro Local de 
Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM);
PROPOSTA N.º 20. Aprovar a contratação de um candidato colocada no oitavo lugar, segundo a 
lista de ordenação final devidamente homologada a 23 de abril de 2021, por tempo indetermi-
nado de um posto de trabalho da carreira/categoria de Assistente Técnico, para exercer funções 
no Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria, sob a dependência do Gabinete de Planeamento 
e Gestão Operacional (Escolas);
PROPOSTA N.º 21. Aprovar a contratação dos candidatos colocadas na quinta, sexta e sétima 
posições, segundo a lista de ordenação final devidamente homologada a 1 de agosto de 2022, 
por tempo indeterminado, de 3 postos de trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior, 
para exercer funções na Divisão de Contabilidade e Tesouraria;
PROPOSTA N.º 22. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Barcelos e a Associação Projeto Animais de Barcelos, no valor de dez mil euros;
PROPOSTA N.º 23. Aprovar a Minuta de Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Barcelos e a Couto Vivo – Associação de Apoio Social e Cultural, no valor de cinco mil euros;
PROPOSTA N.º 24. Aprovar o Projeto de Regulamento do Orçamento Participativo do Municí-
pio de Barcelos;
PROPOSTA N.º 25. Aceitar a integração de obras de Arte doadas ao Município: três obras da 
autoria dos artistas plásticos António Miranda e Irene Pedras; serigrafia, da autoria do artista 
plástico Julião Sarmento, doada pela Fundação Serralves; três peças de figurado, de autoria do 
artesão Joaquim Pinto;
PROPOSTA N.º 26. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Barcelos e o GASC - Espaço de Pernoita dos Sem-Abrigo, no valor de seis mil euros;
PROPOSTA N.º 27. Ceder a Bandeira do Município, a título definitivo, à Tuna Feminina do IPCA;
PROPOSTA N.º 28. Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública;
PROPOSTA N.º 29. Aprovar a Minuta de Adenda ao Acordo de Colaboração celebrado entre o 
Município de Barcelos e a Associação Médicos do Mundo, no valor de 1.600 euros;
PROPOSTA N.º 30. Ratificar a Adenda ao Acordo de Colaboração outorgado entre o Município 
de Barcelos e a Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, relativo ao Centro de Vacinação;
PROPOSTA N.º 31. Ratificar os seguintes despacho de aprovação, relativos à empreitada “Passa-
diço 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” - Despacho do Presidente, em 16/08/2022 de aprovação 
da manutenção da adjudicação à empresa MWT - Metalworking Technologies, Lda., conforme 
aprovado por deliberação de câmara de 09/05/2022; Despacho do Vice Presidente, em 17/08/2022 
de aprovação da correção dos lapsos de escrita detetados no relatório preliminar, relatório final 
e minuta de contrato e efetuar-se as respetivas notificações em conformidade;
PROPOSTA N.º 32. Ratificar os seguintes despachos do Presidente: Aprovação do Relatório Fi-
nal do Júri do Procedimento - Adjudicação da empreitada «Troço Urbano da Ecovia do Cávado 
(1800m)» à empresa J. P. Remelhe &Filhos, Lda., pelo valor de 1.166.686,60 €, ao qual acresce IVA 
à taxa legal em vigor; aprovação da minuta do contrato;
PROPOSTA N.º 33. Ratificar o despacho do Vereador do Domingos Pereira, em 01/08/2022, que 
aprovou a atualização da taxa aos feirantes titulares dos lugares, que tinham sido deslocados 
do “Sector Alegrete da Avenida da Liberdade” (por medida de combate à Covid-19) de modo a 
que a mesma passe a ser cobrada com uma taxa equiparada à do “Setor do Passeio do Hospital”, 
que vende produtos similares (malas e cintos), bem como a retificação da área que os mesmos 
passaram a ter;
PROPOSTA N.º 34. Aprovação do Programa dos Custos Associados e da Colaboração dos Depar-
tamentos e Divisões na organização das atividades da Semana Europeia da Mobilidade 2022;
PROPOSTA N.º 35. Aprovação da minuta do contrato de empreitada - 3.º contrato adicional, re-
lativa à Reabilitação do Mercado Municipal;
PROPOSTA N.º 36. Indeferir o pedido de revisão extraordinária de preços, solicitado pelo ad-
judicatário “Cunha & Construção e Engenharia, Lda”, relativamente à Empreitada de “Remo-
delação da cobertura em fibrocimento das EB1-JI de Remelhe, Moure e Cambeses - Lote n.º 4 
- Escolas Sul-Sul”;
PROPOSTA N.º 37. - Indeferir o pedido de revisão extraordinária de preços, solicitado pelo ad-
judicatário “Cunha & Construção e Engenharia, Lda, relativa à empreitada de “Remodelação 
da cobertura em fibrocimento das EB1-JI de Ferreiros, Cristelo, Milhazes e Carvalhal - Lote n.º 
5 – Escolas Sul-Poente”;
PROPOSTA N.º 38. Ratifica o despacho datado de 05/08/2022 que aprovou a aceitação do direi-
to à revisão extraordinária de preços, relativa à Empreitada de “Reabilitação do Edifício dos 
Paços do Concelho”;
PROPOSTA N.º 39. Ratificar o despacho relativo à Empreitada de “Reabilitação da Casa Ascen-
ção Correia”, que indeferiu a forma de revisão extraordinária de preços proposta pelo adjudi-
catário; e aprovou a contraproposta a comunicar à entidade adjudicante;
PROPOSTA N.º 40. Indeferir o Pedido de prorrogação de prazo, relativo à Empreitada de “ Rea-
bilitação do Mercado Municipal”;
PROPOSTA N.º 41. Aprovar os trabalhos complementares no valor de 3.817,47 € com IVA in-
cluído à taxa legal em vigor; e autorizar a celebração de um contrato adicional, relativamente 
à Empreitada de “Remodelação da cobertura em fibrocimento das EB1-JI de Remelhe, Moure e 
Cambeses - Lote n.º 4 - Escolas Sul-Sul”;
PROPOSTA N.º 42. Aprovar o 1.º cálculo provisório da revisão de preços relativo à empreitada 
“Requalificação do Edifício da Antiga Escola Gonçalo Pereira”, de acordo com a informação 
técnica, no valor de 26.202,24 (IVA incluído à taxa legal em vigor), à empresa “ Costeira – Enge-
nharia e Construção, S.A”;
PROPOSTA N.º 43. Aprovar trabalhos complementares no valor de 3.996,65 € com IVA incluído à 
taxa legal em vigor, relativos à Empreitada de “Remodelação da cobertura em fibrocimento das 
EB1-JI de Ferreiros, Cristelo, Milhazes e Carvalhal - Lote n.º 5 - Escolas Sul-Poente”, e autorizar 
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a celebração de um contrato adicional;
PROPOSTA N.º 44. Aprovar trabalhos complementares, no valor de 6.515,80€, dos quais 211,78 
€ a suportar pelo adjudicatário, relativos à Empreitada de “Remodelação da cobertura em fi-
brocimento nos edifícios escolares – Lote 1 – Escolas Norte-Nascente, e autorizar a celebração 
de um contrato adicional;
PROPOSTA N.º 45. Aprovar trabalhos complementares, no valor de 10.970,67€, dos quais 434,55 
€ a suportar pelo adjudicatário, relativos à Empreitada de “Remodelação da cobertura em fi-
brocimento nos edifícios escolares – Lote 2 – Escolas Norte-Poente;
PROPOSTA N.º 46. Ratificar o despacho do Presidente, que atribuiu distinções honoríficas - me-
dalhas de Honra da Cidade de Barcelos, de Mérito e de Bons serviços - a 14 personalidades, a 31 
de agosto - aquando da comemoração do “94º Aniversário da Elevação de Barcelos a Cidade”;
PROPOSTA Nº 47. Aprovar a 2.ª Revisão ao Orçamento Municipal e Opções do Plano para 2022 
a ser submetida para apreciação e votação da Assembleia Municipal, que possibilitará o recur-
so à prestação de serviços externos para a elaboração de projetos de execução que não estão 
inscritos nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022, para construção de equipamen-
tos diversos, que se consideram estruturantes para Barcelos: Variante Urbana Norte – Fase I; 
Variante Urbana Poente; Variante Periurbana Nascente; Requalificação da ligação entre a ER 
205 e o aterro sanitário do Vale do Lima e Baixo Cávado (Paradela). São ainda propostos para 
inclusão nesta 2ª Revisão, prontos a candidatar e já com projetos elaborados, quatro obras de 
melhoramento urbano com ênfase na mobilidade, projetos que serão executados no imediato, 
desde que financiados pelo respetivo quadro comunitário: Reabilitação de passagem pedonal 
sobre o Complexo Rodoviário de Barcelos; Promoção das condições de acessibilidade pedonal 
na Av. Dr. Sidónio Pais; Promoção das condições de acessibilidade na Av. Alcaides de Faria; Pro-
grama Intervenções Habitações (PHI);
PROPOSTA Nº 48. Aprovar remeter à Assembleia Municipal o Reconhecimento de Interesse Pú-
blico Municipal da construção do Empreendimento, Barcelos Collaborative Research and Inno-
vation Center (Barcelos CRIC) no Campus do IPCA, que engloba a Construção e requalificação de 
Edifícios para o Barcelos Collaborative Research and Innovation Center (B-CRIC), Centro de Va-
lorização e Transferência de Tecnologia VIC-IPCA - IPCA, Valorization and Innovation Center, o 
Auditório, a Residência Académica, Espaço Multiusos e Arranjos Urbanísticos dos Espaços Exte-
riores Envolventes, a implantar na Quinta do Patarro, freguesia de Vila Frescainha S. Martinho;
PROPOSTA Nº 49. Aprovar relatório técnico de avaliação requerido ao abrigo do artigo 45º do 
Estatuto dos Benefícios Fiscais;
PROPOSTA N.º 50. Ratificar o despacho do Presidente relativo à Adenda ao “Contrato de  For-
necimento de Energia Elétrica», com a EDP Comercial;
PROPOSTA N.º 51. Aprovação do 17.º Ato de Imposição de Obrigações de Serviço Público de 
Transporte de Passageiros – Serviço Público Essencial;
PROPOSTA N.º 52. Aprovar a Minuta de Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Barcelos e o Grupo de Danças e Cantares “As Gamelinhas de Palme”;
PROPOSTA N.º 53. Ratificar o despacho do Presidente que autorizou as seguintes comparti-
cipações financeiras, no âmbito do combate à Covid-19:Centro Social e Paroquial de Fragoso 
-1.170,71 €; Centro Social Paroq. I. Cor. Maria de Vila Cova - 1.041,53 €; ACRA - Assoc. Social Cult. 
Recreativa de Alheira - 483,67 €; Assoc. Hum. Bombeiros Volunt. de Viatodos -1.326,60 €; Centro 
Social de Cultura e Recreio da Silva - 1.291,27 €;
PROPOSTA N.º 54. Ratificar os despachos do Presidente que aprovaram/autorizaram o seguin-
te: cedência de 30 grades de proteção à Fábrica da Igreja Santa Maria Igreja Nova, no âmbito da 
realização da “Festa de Santa Justa”, na União de Freguesias de Alheira e Igreja Nova; cedência 
de 15 grades metálicas e de 250 metros de fita balizadora ao TORGO – Associação de Apoio às 
Artes, no âmbito da realização do festival de música “Arredas Folk Fest”, na União de Freguesias 
de Durrães e Tregosa; cedência de 6 grades de proteção à Nucaminho – Núcleo dos Camionistas 
do Minho, no âmbito da inauguração de instalações; cedência de 10 grades de proteção à Con-
fraria de Santa Luzia, no âmbito da realização da “Festa de Santa Luzia”, na União de Fregue-
sias de Areais de Vilar e Encourados; cedência de 35 grades de vedação e 12 vasos ornamentais 
à Confraria de Nossa Senhora do Rosário do Monte da Franqueira, no âmbito das cerimónias 
alusivas Nossa Senhora da Franqueira; cedência de uma máquina retroescavadora para limpe-
za do espaço à Confraria Nossa Sr.ª da Vitória, no âmbito da realização da festa “Nossa Sra. da 
Vitória”, em Rio Côvo S.ta Eugénia; disponibilização de 150 pés de flores à Junta de Freguesia de 
Carvalhas, destinados aos jardins da freguesia; - disponibilização de 4 árvores de ornamenta-
ção à União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescainha (São Martinho e São Pedro), 
para colocação na Urbanização Quinta da Cal, na supracitada União de Freguesias; montagem 
de estrado aos Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo de Barcelinhos, no âmbi-
to da organização do evento “Maratona BTT 5 Cumes”; cedência de 20 vasos ao Futebol Clube 
de Roriz, no âmbito da realização do evento “Jogos Sem Fronteiras”; cedência de 50 grades de 
proteção e 30 painéis de vedação à Associação Franqueira – Natureza e Aventura, no  âmbito  
da  realização  do  evento  “Franqueira  Sunset”; cedência de 60 grades à Câmara Municipal de 
Viana do Castelo, no âmbito da “Romaria de 80 Nossa Senhora D’ Agonia”; disponibilização de 
passagem de avião e estadia para a Dr.ª Renata Gomes, em consideração da Distinção Honorífica 
que irá ser realizada no âmbito do 94.º Aniversário de elevação de Barcelos a cidade; - Cedência 
de uma bandeira ao Nucaminho – Núcleo de Camionistas do Minho, para hastear na cerimónia 
que se realiza no dia 3 de setembro;
PROPOSTA N.º 55. Ratificar os despachos do Sr. Vice-Presidente Dr. Domingos Pereira que apro-
varam/autorizaram o seguinte: cedência de uma máquina retroescavadora e respetivo mano-
brador, ao Colégio Didalvi, para apoio na preparação do Concurso Regional de Dressage, dias 
30 e 31 de julho;  cedência do Auditório da Biblioteca Municipal ao Instituto do Mundo Lusófo-
no (IMLus), no âmbito da organização da conferência subordinada ao tema “Discussão sobre 
o  papel  da mulher na sociedade atual e em especial na participação política”;  cedência de 3 
microfones, 2 colunas e uma mesa de mistura à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de 
Gilmonde, no âmbito da realização da “Audição final dos alunos da Escola de Música D’Ajuda”;  
cedência de 90 grades de proteção e 20 sinais de trânsito ao Centro Ciclista de Barcelos, no âm-
bito da realização do “36.º Prémio Cidade de Barcelos”;  disponibilização de 2 livros “Figurado 
de Barcelos - Desenhos de Barro” e 1 livro “Rosa Ramalho - A maior ceramista Portuguesa” ao 
Teatro de Balugas, no âmbito da sua participação no “Festival Internacional de Teatro de Giro-
na”, em Espanha; cedência do Auditório Municipal, para a realização do Fórum “Empreende-
dorismo em Meio Rural: Inovação e Desafios”, e dos Claustros, para uma “pequena mostra  de  
produtos endógenos  do  Concelho  de  Barcelos,  à  OPEN  B - Oportunidades,  Parcerias  e Em-
preendedorismo, Núcleo de Barcelos; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal à Casa do 
Benfica de Barcelos, com vista à realização de uma apresentação e demonstração aos pais dos 
atletas, do programa de formação dos escalões para a nova época desportiva;
PROPOSTA Nº 56. Ratificar os despachos da Vereadora Mariana Carvalho que aprovaram/au-
torizaram o seguinte: utilização das instalações da EB1/JI de Galegos Santa Maria, pela respe-
tiva Associação de Pais, para o desenvolvimento da valência de apoio à família; utilização das 
instalações do jardim de infância de Tamel Santa Leocádia, pela respetiva Associação de Pais, 
para o desenvolvimento da valência de apoio à família; cedência da Escola Básica de Moure à 
Barcelos Solidário - Benemérita Associação Humanitária dos Dadores de Sangue do Concelho 
de Barcelos, para apoio à realização de uma recolha de sangue; cedência de uma máquina ele-
vatória ao Agrupamento de Escolas de Vale D’Este, que permita os trabalhos de limpeza, hidro-
filização e pintura do Pavilhão - A da Escola Sede deste agrupamento;
PROPOSTA N.º 57. Aprovar a Ata em Minuta.

Deliberações do Executivo Camarário
Reunião de 19  de setembro de 2022
PROPOSTA N.º 1. Aprovar a ata da reunião da Câmara Municipal realizada em 05 de setembro 
de 2022;
PROPOSTA N.º 2. Conceder apoio para refeição escolar gratuita a 20 alunos escalão A e isentar 
a 50% o custo a 56 alunos do escalão B;  
PROPOSTA N.º 3. Aprovar a continuidade, no ano letivo de 2022/2023, da medida de promoção 
da adesão à refeição escolar no pré-escolar, com a comparticipação, pelo Município de Barce-
los, de 50% dos custos para todas as crianças sem escalão (estimadas em 1604), com um valor 
estimado de isenção de 210.705,60 €;
PROPOSTA N.º 4. Aprovar a minuta do Acordo de Colaboração, a outorgar entre o Município 
de Barcelos e a Freguesia das Carvalhas, que regula o financiamento da aquisição de combus-
tível, a utilizar no transporte dos alunos das Carvalhas para a EB1/JI de Remelhe, durante o 
ano letivo 2022/2023;
PROPOSTA N.º 5. Aprovar a minuta do Acordo de Colaboração, a outorgar entre o Município de 
Barcelos e a Freguesia de Vila Seca, que regula o financiamento da aquisição de combustível, 
a utilizar no transporte dos alunos de Vila Seca para o Centro Escolar de Gilmonde, durante o 
ano letivo 2022/2023;
PROPOSTA N.º 6. Aprovar a minuta do Acordo de Colaboração, a outorgar entre o Município de 
Barcelos e a Freguesia de Fornelos, que regula o financiamento da aquisição de combustível, 
a utilizar no transporte dos alunos de Fornelos para o Centro Escolar de Gilmonde, durante o 
ano letivo 2022/2023;
PROPOSTA N.º 7. Aprovar a minuta do Acordo de Colaboração, a outorgar entre o Município 
de Barcelos e a União das Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e Faria, que regula o financia-
mento da aquisição de combustível a utilizar no transporte dos alunos de Vilar de Figos e Faria 
para a EB1/JI de Milhazes, durante o ano letivo 2022/2023;
PROPOSTA N.º 8. Aprovar a minuta do Acordo de Colaboração, a outorgar entre o Município 
de Barcelos e a Freguesia de Adães, que regula o financiamento da aquisição de combustível, 
a utilizar no transporte dos alunos de Adães para a EB1/JI de Areias de Vilar, durante o ano 
letivo 2022/2023;
PROPOSTA N.º 9. Aprovar a minuta do Acordo de Colaboração, anexa à presente proposta, a 
outorgar entre o Município de Barcelos e a Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
Escola de Carapeços, que regula o financiamento da aquisição de combustível, a utilizar no 
transporte dos alunos de Tamel S. Pedro Fins para a EB1/JI de Carapeços, durante o ano letivo 
2022/2023;
PROPOSTA N.º 10. Aprovar a minuta do Acordo de Colaboração, a outorgar entre o Município 
de Barcelos e a Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 e JI de Alheira e que re-
gula o financiamento da aquisição de combustível, a utilizar no transporte dos alunos de Igreja 
Nova e Panque para a EB1 e JI de Alheira, durante o ano letivo 2022/2023;  
PROPOSTA N.º 11. Aprovar a minuta do Acordo de Colaboração, a outorgar entre o Município de 
Barcelos e a União das Freguesias de Chorente, Góios, Courel, Pedra Furada e Gueral, que regula 
o financiamento da aquisição de combustível, a utilizar no transporte dos alunos de Chorente, 
Góios e Courel para a EB1/JI de Gueral, durante o ano letivo 2022/2023;
PROPOSTA N.º 12. Aprovar a minuta do Acordo de Colaboração, a outorgar entre o Município 
de Barcelos e a União das Freguesias de Alvito (S. Martinho e S. Pedro) e Couto, que regula o 
financiamento da aquisição de combustível, a utilizar no transporte dos alunos de Alvito S. Pe-
dro, Alvito S. Martinho e Couto, durante o ano letivo 2022/2023;
PROPOSTA N.º 13. Aprovar a minuta do Acordo de Colaboração, a outorgar entre o Município de 
Barcelos e o Centro Social de Aguiar, que regula o financiamento da aquisição de combustível, 
a utilizar no transporte dos alunos de Aguiar e Quintiães para a EB1/JI de Aborim e Jardim de 
Infância de Aguiar, durante o ano letivo 2022/2023;
PROPOSTA N.º 14. Aprovar a minuta do Acordo de Colaboração, anexa à presente proposta, 
a outorgar entre o Município de Barcelos e a União das Freguesias de Viatodos, Grimancelos, 
Minhotães e Monte Fralães, que regula o financiamento da aquisição de combustível, a utili-
zar no transporte dos alunos de Minhotães e Monte Fralães para o Centro Escolar de Viatodos, 
durante o ano letivo 2022/2023;
PROPOSTA N.º 15. Aprovar a minuta do Acordo de Colaboração, anexa à presente proposta, a 
outorgar entre o Município de Barcelos e a Freguesia da Várzea, que regula o financiamento da 
aquisição de combustível, a utilizar no transporte dos alunos de Midões para o Centro Escolar 
da Várzea, durante o ano letivo 2022/2023;
PROPOSTA N.º 16. Aprovar a minuta do Acordo de Colaboração, a outorgar entre o Município 
de Barcelos e o Centro Social e Paroquial Imaculado Coração de Maria, que regula o financia-
mento da aquisição de combustível, a utilizar no transporte dos alunos de Feitos para Vila Cova, 
durante o ano letivo 2022/2023;
PROPOSTA N.º 17. Aprovar o aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Despor-
tivo 2022, entre o Município de Barcelos e a Associação Desportiva de Carvalhal, para apoio à 
aquisição de um sistema de bombagem e rega;
PROPOSTA N.º 18. Aprovar a Minuta da Adenda ao Protocolo celebrado entre o Município de 
Barcelos e a Associação Dignitude;
PROPOSTA N.º 19. Submeter o Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Barcelos 
à Assembleia Municipal para efeitos de apreciação e votação, nos termos do disposto na alínea 
g) do n.º 1 do artigo 25.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e promover a publici-
tação do Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Barcelos, por edital e em Diário 
da República, confirmada a sua aprovação pelo órgão deliberativo do Município;
PROPOSTA N.º 20. Aprovar a minuta do Acordo de Colaboração a outorgar entre o Município 
de Barcelos e as seguintes entidades: Centro Social de Cultura e Recreio da Silva; Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da Escola de Carapeços; Junta de Freguesia de Carvalhal; Junta 
de Freguesia da Ucha; Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Aldreu; Junta de Freguesia de 
Martim; Centro Social Abel Varzim; União das Freguesias de Creixomil e Mariz, que tem como 
objeto estabelecer os termos e as condições de colaboração entre os outorgantes no transporte 
dos alunos identificados pelos respetivos Agrupamentos de Escolas para o Centro Hípico Irmão 
Pedro Coelho, no âmbito do programa terapêutico de hipoterapia e, quando aplicável, para as 
piscinas municipais, no âmbito do programa terapêutico de hidroterapia;
PROPOSTA N.º 21. Aprovar a minuta do acordo de colaboração a celebrar entre o Município e a 
APACI, que pretende regulamentar os termos e condições em que se desenvolverá uma parceria 
entre as partes no desenvolvimento de atividades teatrais no concelho de Barcelos;
PROPOSTA N.º 22. Aprovar a adesão do Município de Barcelos ao Programa “Autarquias 
Solidárias”;  
PROPOSTA N.º23. Aprovar a minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Barcelos e o Centro Cultural de Barcelos (Banda Plástica);  
PROPOSTA N.º 24. Aprovar minuta do acordo de colaboração a celebrar entre o Município e a 
Zoom - Associação Cultural;
PROPOSTA N.º 25. Aprovar a minuta do acordo de colaboração a celebrar entre o Município de 
Barcelos e a Associação Desporto e Cultura de Lama – “Vamos a Isso”;
PROPOSTA N.º 26. Aprovar a minuta do acordo de colaboração a celebrar entre o Município e a 
Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Lijó;
PROPOSTA N.º 27. Aprovar a minuta do acordo de colaboração a celebrar entre o Município de 
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Barcelos e a Burgo Divertido – Associação de Eventos, que estabelece os termos e as condições 
da colaboração na organização e realização da iniciativa “Barcelos- Cidade Medieval” 2022;
PROPOSTA N.º 28. Aprovar apoios ao arrendamento habitacional: continuar o valor do apoio 
a 2 beneficiários; aumentar o valor do apoio a um beneficiário; diminuir o valor do apoio a 5 
beneficiários;
PROPOSTA N.º29. Retificar a lista de beneficiários finais do “Programa de Intervenções em 
Habitações (PIH), que solicitaram apoio técnico;
PROPOSTA N.º 30. Ratificar a Adenda ao Acordo de Colaboração outorgado entre o Município 
de Barcelos e a Associação Académica do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave;
PROPOSTA N.º 31. Conceder uma comparticipação financeira, no valor de 15.000,00 €, à AMAR 
21 - Associação de Apoio à Trissomia 21 como colaboração na aquisição de uma viatura elétri-
ca, sendo que o compromisso financeiro torna-se exigível com a apresentação dos documentos 
comprovativos da realização da despesa;
PROPOSTA N.º 32. Conceder um subsídio no valor de 145.809,00 € à Confraria de Nossa Senhora 
do Rosário do Monte da Franqueira, para a realização das obras pretendidas;
PROPOSTA N.º 33. Ratificar os despachos proferidos pela Vereadora, Mariana Carvalho, que 
autorizaram a atribuição de passes para os transportes escolares;
PROPOSTA N.º 34. Conceder um subsídio no valor de 1.500,00 € ao Moto Clube Macieira de Rates;
PROPOSTA N.º 35. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 10.000,00€ euros à 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelos, para comparticipar na aqui-
sição de uma nova ambulância;  
PROPOSTA N.º 36. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 15.000,00 € ao Conse-
lho Económico e Paroquial de Tregosa para comparticipar as despesas das obras de construção 
do Centro Pastoral, destinado a servir da comunidade;  
PROPOSTA N.º 37. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 10.000,00 € à Fábrica 
da Igreja da Paróquia de S. Martinho de Manhente para comparticipar as despesas de obras de 
conservação na Igreja Paroquial;
PROPOSTA N.º 38. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 10.000,00 € à Paró-
quia de Pedra Furada como colaboração na realização das obras de conservação no Salão Pa-
roquial que apresenta infiltrações de água no telhado e a pintura e caixilharias encontram-se 
em mau estado;
PROPOSTA N.º 39. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 10.000,00 € (dez mil 
euros) à Fábrica da Igreja de S. Tiago de Carapeços como colaboração na realização das obras 
de conservação e restauro de arte sacra na Igreja Paroquial;
PROPOSTA N.º 40. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 1.500,00 € à Confraria 
da Capela de S. José da Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos como colaboração na reali-
zação das obras de reparação e pintura no edifício da Capela a fim de preservar o património 
histórico existente, dado tratar-se de uma construção já do séc. XVI;
PROPOSTA N.º 41. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 15.000,00 € à Paró-
quia de Santa Maria de Faria como colaboração na realização das obras do arranjo urbanístico 
no adro da igreja paroquial;  
PROPOSTA N.º 42. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 15.000,00 € à Fábrica 
da Igreja Paroquial de S. Tiago de Aldreu como colaboração na realização das obras de conser-
vação e restauro na Igreja Paroquial, uma vez que já não era intervencionada há cerca de 40 
anos e era notório o seu estado de degradação;
PROPOSTA N.º 43. Aprovar submeter a presente proposta à Assembleia Municipal para efei-
tos de apreciação e deliberação da concessão/atribuição das comparticipações financeiras às 
seguintes Freguesias e Uniões de Freguesias: Abade de Neiva - 11 236,00€; Adães – 98 319,42€; 
Aldreu – 25 472,86€; Alvelos – 141 834,63€; Areias S. Vicente – 51 353,00€; Balugães – 118 354,11€; 
Barqueiros – 75 115,88€; Cambeses – 72 296,88€; Carapeços – 45 000,00€; Carvalhal – 35 036,33€; 
Carvalhas – 174 588,00€; Cossourado – 95 314,40€; Cristelo – 116 840,25€; Fornelos – 47 929,18€; 
Fragoso – 26 324,68€; Macieira de Rates – 36 570,00€; Martim – 65 763,00€; Oliveira – 89 073,11€; 
Paradela – 89 946,84€; Perelhal – 107 819,86€; Pousa – 84 710,43€; Remelhe – 26 142,40€; Galegos 
S. Martinho – 122 277,73€; Ucha – 61 904,00€; Várzea – 35 000,00€; Vila Seca – 31 044,20€; U.F. 
Alvito (São Pedro e São Martinho) e Couto – 85 812,30€; U.F. Areias de Vilar e Encourados – 32 
860,00€; U.F. Carreira e Fonte Coberta – 81 950,74€; U.F. Chorente, Goios, Courel, Pedra Furada 
e Gueral – 23 000,00€; U.F. Durrães e Tregosa – 80 136,00€; U.F. Gamil e Midões – 96 125,31€; U.F. 
Negreiros e Chavão – 41 000,00€; U.F. Quintiães e Aguiar – 76 917,84€; U.F. Sequeade e Bastuço 
(São João e Santo Estêvão) – 57 975,28€; U.F. Silveiros e Rio Covo – 113 498,44€; U.F. Vila Cova e 
Feitos – 94 797,64€. Total - 2 658.340,74€;
PROPOSTA N.º 44. Aprovar as Normas de Participação dos Concursos/Projetos lançados no âm-
bito do Plano de Atividades de Educação Ambiental para o ano letivo 2022/2023;  
PROPOSTA N.º 45. Aprovar trabalhos complementares no valor de 4.619,76 €, acrescidos de IVA 
à taxa legal em vigor, na Empreitada de “Remoção de fibrocimento nos edifícios escolares – Lote 
n.º 3 – Escolas Sul - Nascente” e autorizar a celebração de um contrato adicional;  
PROPOSTA N.º 46. Ratificar o despacho datado de 22/08/2022 que aprovou a aceitação do direito 
à revisão extraordinária de preços, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei 
n.º 36/2022, de 20 de Maio, relativo à Empreitada de “Remodelação da cobertura em fibrocimen-
to das EB1-JI de Areias de Vilar e da Pousa – Lote n.º 3 – Escolas Sul -Nascente”, e que indeferiu 
a forma de revisão extraordinária de preços proposta pelo adjudicatário; Aprovando a contra-
proposta a comunicar à entidade adjudicante e proposta na informação, ao abrigo da alínea a), 
do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 36/2022, de 20 de maio;  
PROPOSTA N.º 47. Aprovar o Cronograma Financeiro e respetivo Plano de Trabalhos relativos 
aos Contratos Adicionais 1 e 2 da empreitada de “Reabilitação do Mercado Municipal”;
PROPOSTA N.º 48. Aprovar do Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação do 
Município de Barcelos 2022-2027 e submeter o mesmo à apreciação e votação da Assembleia 
Municipal;
PROPOSTA N.º 49. Submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal a desafetação da 
parcela de terreno em apreço, com uma área de 404,00 m2, do domínio público municipal para 
o domínio privado do Município;
PROPOSTA N.º 50. Aprovar a proposta do Estatuto dos Benefícios Fiscais a um munícipe que a 
requereu, ao abrigo DL. nº 266-B2012, de 31 de dezembro, relativamente a um imóvel situado 
na Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico;
PROPOSTA N.º51. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal a eliminação de uma via 
proposta para a freguesia de Vila Frescainha S. Pedro, ordenando ao Gabinete do PDM, a alte-
ração/correção da Planta de Ordenamento I, do Plano Diretor Municipal, nos termos do previs-
to 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.º52. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a eliminação de uma via 
proposta para a freguesia de Viatodos, 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 53. Submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal o “Quarto Rela-
tório de Monitorização da Área de Reabilitação Urbana Barcelos Nascente Um”;
PROPOSTA N.º 54. Quarto Relatório de Monitorização (2021) da Operação de Reabilitação Ur-
bana do Centro Histórico de Barcelos;  
PROPOSTA N.º 55. I – Aprovar submeter à Assembleia Municipal para efeitos de apreciação e 

deliberação da concessão/atribuição da comparticipação financeira à Freguesia de Carapeços;
PROPOSTA N.º 56. Aprovar o pagamento das seguintes despesas: 516,60 €; 420,00 €; 292,32 € , 
referentes ao aluguer de 2 módulos instalados no Hospital de Santa Maria Maior de Barcelos, 
de apoio ao combate à Covid-19, no exercício de eompetências da Câmara Municipal cessante;  
PROPOSTA N.º 57. Ratificar o despacho que autorizou o pagamento da despesa validada de 
443,40 euros, ao Centro Social Paroquial Imaculado Coração de Maria, de Vila Cova, no âmbito 
das medidas de combate à Covid- 19;
PROPOSTA N.º 58. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 15.000,00 €, à FIBRO 
- Associação Barcelense de Fibromialgia e Doenças Crónicas;  
PROPOSTA N.º 59. Atribuir um apoio financeiro, no valor 15.000,00€, à Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntários de Barcelos, para efetuar obras de ampliação e requalificação 
da fachada poente do edifício/quartel; RETIRADA DA MINUTA
PROPOSTA N.º 60. Aprovar a minuta do Contrato de Comodato a celebrar entre o Município 
de Barcelos e o GASC - Grupo de Acção Social Cristã relativamente a um imóvel, sito na Rua 
de Santa Marta n.º 290, 3.º Drt, freguesia de Arcozelo, para promover o modelo Housing First;
PROPOSTA N.º 61. Aprovar as minutas dos Contratos Interadministrativos de Delegação de 
Competências a celebrar entre o Município de Barcelos e os Agrupamentos de Escola e Escola 
Não Agrupada, que estabelecem os termos e as condições em que se concretizará a delegação 
de competências no respetivo Diretor e Submeter as minutas de Contratos Interadministrati-
vos de Delegação de Competências à Assembleia Municipal para efeitos de apreciação e votação 
da autorização;  
PROPOSTA N.º 62. Ratificar os despachos do Presidente, que aprovaram/autorizaram o seguin-
te: cedência de 6 mesas e 12 cadeiras ao CLDS 4G OPEN B, no âmbito da organização do evento 
“Dia da Integração Laboral Positiva - Feira das Profissões”; cedência a título definitivo de 150 
cadeiras do Estádio Cidade de Barcelos à União das Freguesias de Campo e Tamel S. Pedro Fins, 
para colocação no Complexo Desportivo do Grupo Desportivo de Campo; cedência a título defi-
nitivo de 700 cadeiras do Estádio Cidade de Barcelos à Junta da União de Freguesia de Silveiros 
e Rio Covo (Santa Eulália), para colocação no Complexo Desportivo do Grupo Desportivo Águas 
Santas;  cedência das instalações do Município e oferta de jantar à ANAM - Associação Nacional 
de Assembleias Municipais, no âmbito da realização de uma reunião no dia 9 de setembro;  dis-
ponibilização de 120 giveaways à Casa do Povo de Macieira de Rates, para oferecer aos partici-
pantes no XIII Passeio de Bicicletas Antigas, realizado no dia 4 de setembro; cedência de 6 mesas 
e 12 cadeiras à OPEN B, para apoio à atividade “Dia de Integração Laboral Positiva - Feira das 
Profissões” a realizar a 22 de setembro;   disponibilização de 34 galos médios e 5 galos grandes 
ao Colégio Didálvi - Cooperativa de Ensino, para oferecer aos vencedores das Provas Equestres a 
decorrer na Quinta Pedagógica d’Alvarenga;  cedência de apoio logístico ao Instituto do Mundo 
Lusófono, designadamente, um técnico informático, púlpito, cadeiras para os palestrantes, bem 
como a disponibilização de 8 garrafas de água e 4 galos médios para oferecer na conferência a 
realizar no Auditório da Biblioteca Municipal no dia 19 de setembro;  
PROPOSTA N.º 63. Ratificar os despachos proferidos pelo Vice-Presidente, Domingos Pereira, 
que aprovaram/autorizaram: disponibilização de 2 livros “Figurado de Barcelos - Desenhos de 
Barros” e 1 livro “Rosa Ramalho - A maior ceramista Portuguesa” à Teatro Balugas - Associação 
Cultural, para oferecer aos organizadores do Festival Internacional de Teatro de Girona, Espa-
nha; disponibilização de 4 Galos grandes e 4 livros do bordado de crivo de S. Miguel da Carreira 
ao Grupo de Danças e Cantares de Barcelos, para oferecer aos Grupos Folclóricos convidados do 
Festival Folclore Cidade de Barcelos 2022, dia 4 de setembro; disponibilização de 120 giveaways 
ao organizador do Convívio 97º Curso Paraquedismo, para oferecer aos participantes do Conví-
vio de Pára-Quedistas no dia 3 de setembro;  disponibilização de 200 giveaways à Banda Musical 
de Oliveira, para oferecer aos participantes do encontro de Bandas Filarmónicas a realizar a 2 
de outubr); cedência do Auditório Municipal e dos Claustros do Edifício dos Paços do Concelho 
à ACIB - Associação Comercial Industrial de Barcelos, para a realização do Fórum Regional da 
Indústria, no dia 11 de outubro;  cedência de apoio logístico, designadamente, técnico de som, 
microfones, bandeiras, 2 mesas, 4 cadeiras e ambão, à OPEN B – Oportunidades, Parcerias e 
Empreendedorismo, Núcleo de Barcelos, para apoio ao Fórum “Empreendedorismo em Meio 
Rural: Inovação e Desafios” a realizar a 7 de outubro;  cedência da sala de atividades da Casa 
da Juventude à SOPRO – Solidariedade e Promoção – ONGD, para realização de uma exposição 
de fotografia sobre o tema “Barcelos no ponto de vista de uma voluntária Polaca”, no dia 2 de 
novembro; disponibilização de 1 galo médio ao munícipe Teotónio Marinho de Lima, para ofe-
recer à RTP aquando da sua participação num concurso no dia 26 de agosto; disponibilização 
de 1 minhota grande ao Barcelense Amadeu Gomes de Araújo, autor de várias obras publicadas, 
como agradecimento pela oferta de 10 livros da sua autoria, ao Município de Barcelos, aquando 
da sessão a realizada na Biblioteca Municipal no dia 10 de setembro; cedência de 10 grades de 
vedação ao Grupo Folclórico das Gamelinhas de Palme, para apoio ao Festival de Folclore Palme 
2022, nos dias 17 e 18 de setembro; cedência de estadia e viagem à Sra. Doutora Renata Gomes, 
cientista, que se deslocou de Londres para Barcelos, no âmbito da entrega das Medalhas Hono-
ríficas aquando do 94º Aniversário de Elevação de Barcelos a Cidade;
PROPOSTA Nº 64. Ratificar os seguintes despachos da Vereadora Mariana Carvalho: utilização 
das instalações da EB1/JI de Roriz (Escola do Bárrio) à Associação de Pais e Encarregados de 
Educação das Escolas Básicas de Roriz, para o desenvolvimento de atividades de OTL;
PROPOSTA Nº 65. Ratificar o despacho proferido pelo Vereador António Ribeiro, que aprovou/
autorizou o seguinte: a cedência de apoio logístico à Couto Vivo – Associação de Apoio Social e 
Cultural, ao nível do transporte de uma mesa de ténis, da freguesia de Couto para o Agrupa-
mento de Escola Vale do Tamel, em Lijó;  
PROPOSTA Nº 66. Ratificar o Despacho da Vereadora Maria Elisa Braga: cedência de uma via-
tura para acompanhamento das filmagens à equipa “A Obra do Espelho”, no âmbito da reali-
zação de uma curta-metragem.
PROPOSTA N.º 67. Aprovação da Ata em Minuta.

Deliberações do Executivo Camarário

Dirija-se ao Balcão Único 
do Município de Barcelos

SERVIÇO GRATUITO
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“Foi uma pena não se ter rea-
lizado a limpeza do rio nos úl-
timos três anos. Agora temos 
de recuperar o tempo perdi-
do, mas é para isso que esta-
mos a trabalhar e não pode-
mos deixar que esta situação 
volte a acontecer”. Foi este o 
desabafo que o Presidente da 
Câmara, Mário Constantino, 
deixou ao testemunhar o iní-
cio dos trabalhos de limpeza 
do Rio Cávado. 
Recorde-se que, muito recente-
mente, a autarquia contratou 
uma empresa que, durante um 
ano, tem como principal missão 
remover, limpar e depois con-
ter as principais espécies infes-
tantes das águas do rio, entre 
Areias de Vilar e Perelhal.
As principais ações incidem na 
remoção de espécies exóticas 
invasoras casos do jacinto-de-á-
gua e da pinheirinha-de-água. 
Os trabalhos abrangem o leito 
e as margens do rio Cávado des-
de a Barragem da Penide até ao 
limite jusante do concelho de 
Barcelos.
Esta limpeza acontece após três 
anos de interrupção, o que le-
vou à disseminação e acumu-
lação da principal infestante 

RIO ESTEVE TRÊS ANOS SEM INTERVENÇÃO

Limpeza do Rio Cávado já começou 

– o jacinto-de-água - em grande 
parte do curso do Rio Cávado.   
Segundo o plano de trabalhos 
que mereceu aprovação prévia 
do ICNF – Instituto de Conser-
vação da Natureza e das Flores-
tas –, o controlo das infestan-
tes vai ser feito essencialmente 
por meios manuais e mecâni-
cos sempre com o objetivo de 
deixar o ecossistema da área de 
intervenção o mais inalterado 

possível. Serão utilizadas essen-
cialmente plataformas flutuan-
tes equipadas com gruas, em-
barcação de apoio e auxílio de 
retroescavadora, que a partir 
das margens retirará as plan-
tas invasoras. Também serão 
usadas barreiras de contenção. 
Jacintos serão desidratados 
para posterior 
encaminhamento
A limpeza de vegetação será a 

estritamente necessária para se 
proceder à remoção das plantas 
invasoras aquáticas que perma-
neçam retidas nas margens. Os 
materiais de origem natural, 
tais como, troncos mortos e ve-
getação serão encaminhados 
para destino adequado ou inte-
grados como forma de valoriza-
ção, para realização de estacas, 
entrançados e faxinas. Conside-
rando que mais de 90% do peso 

do jacinto-de-água é água, estes 
serão depositados em local afas-
tado do leito de água para pilhas 
de compostagem e de secagem.
Depois desse processo, serão en-
caminhados para destino ade-
quado a definir no âmbito do 
Plano de Ação Intermunicipal 
em elaboração pela Comunida-
de Intermunicipal do Cávado.
Ações de sensibilização e pas-
seios interpretativos
Além da limpeza das infestan-
tes, os trabalhos vão também 
incidir na deteção de focos de 
poluição e na remoção de todo 
o tipo de resíduos, incluindo os 
de grandes dimensões, como os 
“monstros domésticos”. 
Paralelamente à limpeza do 
rio, está prevista a realização 
de ações de sensibilização am-
biental e de passeios interpreta-
tivos. Assim, haverá sessões de 
sensibilização para a proteção 
e valorização da biodiversidade 
e para o problema das invaso-
ras, dirigidas às escolas e à co-
munidade em geral, bem como 
a realização de passeios inter-
pretativos de barco para dar a 
conhecer o trabalho desenvol-
vido na melhoria do estado do 
ecossistema ribeirinho.

O Município de Barcelos é um 
dos mais eficientes no combate 
às perdas de água da rede públi-
ca de abastecimento, estando na 
sexta posição dos municípios do 
país com menos perdas por qui-
lómetro de rede de abastecimen-
to. Esta informação foi prestada 
pelo diretor-geral da Empre-
sa Águas de Barcelos, Hilário 
Seara, no decorrer de uma reu-
nião que manteve recentemen-
te com o Presidente da Câmara 
de Barcelos. Mário Constantino, 
reuniu-se também com respon-
sáveis das Águas do Norte - en-
tidade que gere a concessão da 
exploração e da gestão do siste-
ma multimunicipal de abasteci-
mento de água e de saneamento 
do Norte de Portugal -, para se 
inteirar dos efeitos da seca e de 
eventuais medidas para atenuar 

os efeitos da falta de chuva.
Segundo os últimos dados dispo-
níveis, a concessionária Águas 
de Barcelos ocupa a sexta po-
sição (números de 2020) com 

perdas de 13,2 em comparação 
com a média nacional que é cer-
ca de 30%. Este dado é tão mais 
importante quando se sabe que, 
desde janeiro de 2005, as perdas 

PRESIDENTE DA CÂMARA REUNIU COM RESPONSÁVEIS DAS ÁGUAS DE BARCELOS 

Barcelos está no TOP dos concelhos com menos desperdício de água da rede pública
de água da rede pública de Bar-
celos reduziram de 42% para 
10% (valor de agosto deste ano), 
uma redução que representa 
cerca de 4 meses de consumo de 
água no concelho de Barcelos. 
Desta forma, se todo o território 
nacional tivesse o mesmo nível 
de eficiência de Barcelos, teria si-
do gerada uma redução anual de 
desperdício que corresponderia 
a cerca de 2,4 meses do total do 
consumo no país. 

Situação de seca é preocupan-
te, mas ainda não crítica 
No que respeita à seca que afe-
ta praticamente todo o território 
nacional, a Administradora da 
empresa Águas do Norte, Cris-
tiana Barbosa, informou o Presi-
dente Mário Constantino de que 
a situação, embora preocupante, 

não é ainda crítica, pelo que não 
se perspetiva que haja constran-
gimentos ao nível do abasteci-
mento das redes públicas. Toda-
via, aquela gestora apelou à mo-
deração dos consumos e ao não 
desperdício de água.
No encontro que Mário Constan-
tino teve com responsáveis da 
Águas de Barcelos, Hilário Sea-
ra deu ainda conta ao Presiden-
te da Câmara de que, no âmbito 
da sensibilização e combate ao 
desperdício, a empresa conces-
sionária tem em curso dois pro-
jetos educativos, junto dos alu-
nos do 5.º ao 9.º ano e também de 
adultos de diversas instituições 
de Barcelos, focados na sensibi-
lização do desperdício de água, 
bem como na redução dos Resí-
duos Sólidos Urbanos e adequa-
ção do seu destino final.


