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A Comissão de Saúde da Assem-
bleia Municipal de Barcelos, 
liderada pelo seu presidente, 
Fernando Santos Pereira, pro-
moveu uma visita ao Hospital 
Santa Maria Maior no final do 
mês de outubro, seguida de 
conferência de imprensa, onde 
ficou vincada a exigência do 
avanço da construção do novo 
Hospital, que irá servir Barce-
los e Esposende. 
Os presidentes das Assem-
bleias Municipais de Barcelos 
e Esposende, Fernando San-
tos Pereira e Carlos Martins 
da Silva, respetivamente, mos-
traram o seu “desalento” pelo 
facto de o Orçamento de Esta-
do para 2023 não ter “nenhu-
ma verba inscrita” destinada à 
construção do novo Hospital de 
Barcelos, depois de retomado o 
processo que estava parado há 
cerca de uma década. 
No final da visita e da reunião 
de trabalho com o Conselho de 
Administração, o presidente 
da Assembleia Municipal de 
Barcelos, Fernando Santos Pe-
reira, evidenciou “os bons in-
dicadores dentro das circuns-
tâncias limitadoras”, notando-
-se “uma carência imensa ao 
nível das infraestruturas, de 
apoio aos profissionais e a toda 
a problemática relativa à Saú-
de no concelho”. 
Carlos Martins da Silva corro-
borou “o desejo do avanço da 
obra do novo hospital”, frisan-
do que é “fundamental para 
as nossas populações”. O au-
tarca referiu  que este tipo de 
ações conjuntas “são uma for-
ma de chamada de atenção e 
de pressão para o avanço da 
construção, pois é uma neces-
sidade há muito  identificada, e 
esta visita (ao Hospital) só veio 

demonstrar as fraquezas, pon-
tos fracos e as necessidades que 
existem”. 
Os autarcas de Barcelos e Es-
posende mostraram-se unidos 
“no mesmo desejo de ver avan-
çar o mais rapidamente possí-
vel e com evidências concre-
tas todos os procedimentos e 
financiamentos necessários” 
para a construção do Hospital 
que irá servir a população dos 
dois concelhos. 
No final desta ação, foi solici-
tada à direção clínica e à ad-
ministração hospitalar que 
“as posições de necessidade de 
construção do novo Hospital 
pudessem ser também por eles 
sustentadas no âmbito do gru-
po de trabalho de acompanha-
mento já criado”, destacando 
também o pedido de audiência 
à Comissão de Saúde da Assem-
bleia da República e ao novo 
Ministro da Saúde, Manuel Pi-
zarro, para pressionar o avan-
ço célere deste processo. 
Manuel Pizarro confirma 
que processo de novo Hospi-
tal vai ser relançado  
Entretanto, o Ministro da Saú-
de confirmou que o Gover-
no vai relançar o processo de 
construção do novo Hospital 
de Barcelos. Manuel Pizarro 
anunciou essa intenção no de-
correr da audição no âmbito da 
apreciação, na generalidade, 
das propostas do Orçamento do 
Estado para 2023. Questionado 
pelo deputado barcelense Car-
los Eduardo Reis, que é também 
vereador na Câmara Municipal 
de Barcelos, aquele governante 
afirmou que “é público e notó-
rio” que o processo será relan-
çado “e que tem dialogado in-
tensamente sobre esse assunto 
com a Câmara Municipal”.
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EDITORIAL

A PALAVRA DO VEREADOR, ANTÓNIO RIBEIRO

Comissão Municipal de Saúde 
volta a exigir construção do novo 
Hospital de Barcelos

Passado um ano de manda-
to, é fácil enumerar as ini-
ciativas que realizamos, 
mas é mais agradável ver 
o trabalho de planeamento 
que fizemos: pensar o con-
celho para um futuro mais 
inclusivo, coeso, preparado 
e competitivo perante os de-
safios como a coesão social, 
digitalização e descarboni-
zação do território, a mobi-
lidade sustentável, inclusi-
va, respeitadora do ambien-
te, a mitigação dos impactos 
das alterações climáticas, 
um futuro onde todos pos-
sam sentir-se participantes 
nas decisões que vão sendo 
tomadas.

Ação Social e Associativismo
Além dos programas soli-
dários, dos apoios à renda, 
transportes, reforço das po-
líticas públicas de inclusão 
social, integração e prote-
ção de pessoas e grupos mais 
desfavorecidos, fez-se todo 
um trabalho de mudança 
de paradigma da proteção 
social, para que seja proati-
va e participativa. Durante 
este ano, trabalhamos mui-
to ao nível da habitação, re-
formulando a Estratégia Lo-
cal de Habitação, após ouvir 
todos (as) os(as) presidentes 
de junta ou união de fregue-
sias. Dessa revisão, resulta-
rá o apoio a mais 105 agre-
gados, num total de 345, e a 
futura construção de habi-
tação para 146 famílias. O 
valor desse programa pre-
visto pelo anterior Execu-
tivo (16.762.030,00 euros) 
passou para 25.404.853,00 
euros. Entretanto, atualiza-
ram-se os valores de acesso 
ao apoio à renda para que 
mais famílias possam be-
neficiar desses subsídios. 
Elaboraram-se 25 candida-
turas de promoção da aces-
sibilidade nas habitações 
para pessoas com mobili-
dade condicionada ou com 
dificuldade de acesso à ha-
bitação. Foi aprovado o Pro-
grama Porta de Entrada pa-
ra situações de alojamen-
to urgente. Acolhemos os 

refugiados ucranianos, e vi-
mos aprovado o Centro Lo-
cal de Apoio à Integração de 
Migrantes destinado a aju-
dar no que possam precisar. 
A situação das pessoas em 
situação de sem-abrigo en-
contra-se acautelada atra-
vés de programas em par-
ceria com várias institui-
ções. Triplicamos o apoio 
à aquisição de medicamen-
tos. Aprovamos o Plano Mu-
nicipal para a Igualdade e 
Não Discriminação, tendo 
Barcelos recebido o prémio 
de Município de Excelência 
para Viver em Igualdade. 
Integrámos a Rede Nacional 
de Cidades Interculturais, o 
Movimento Municípios pela 
Paz, e fomos reconhecidos 
como Autarquia Solidária 
e Autarquia + familiarmen-
te responsável. Para traba-
lharmos em proximidade e 
parceria, serão reativadas 
as Comissões Sociais Inter-
freguesias, tendo já obtido o 
apoio de todas as freguesias 
e uniões.

Mobilidade e Trânsito
É uma das áreas mais sen-
síveis e das que merecem 
mais reflexão pelas impli-
cações que tem no presen-
te e no futuro. Tudo o que 
deixarmos de positivo ao 
nível do ambiente para as 
próximas gerações será po-
sitivo. Queremos dar prima-
do a quem caminha a pé ou 
utiliza meios de transporte 
com zero impacto carbóni-
co, concedendo também a 
devida atenção aos trans-
portes públicos coletivos. 
Nestes últimos, aumentan-
do o número de linhas ur-
banas para cinco e alargan-
do o número de freguesias e 
pessoas a servir. A execução 
de ciclovias é uma aposta 
que, tendo alguns constran-
gimentos, resultará em be-
nefícios futuros ao nível da 
saúde humana e meio am-
biente. Continuamos a pro-
moção de percursos pedo-
nais atrativos, criando uma 
cidade mais inclusiva, pe-
la eliminação de barreiras 
arquitetónicas. 

Proteção Civil
Sendo todos nós proteção 
civil, o Município contratou 
um coordenador da Prote-
ção Civil devidamente qua-
lificado para organizar es-
trategicamente o serviço. 
Foi aprovado o Plano Muni-
cipal de Defesa da Floresta 
contra Incêndios, trabalho 
feito em parceria com todos 
os agentes da proteção civil, 
com relevo para os bombei-
ros. Investiu-se na aquisi-
ção de equipamentos para 
o combate à vespa velutina, 
permitindo mais segurança 
e mais eficiência nesse com-
bate, continuando a apos-
tar-se na prevenção daque-
las invasoras.  

Saúde
Ao nível da Saúde Pública, 
realizou-se um profícuo 
trabalho no combate à CO-
VID-19, com acordos de co-
laboração com o ACES, no-
meadamente ao nível da 
vacinação. As negociações 
para a concretização da 
transferência de competên-
cias levaram-nos a ganhos 
de cerca de 93% em relação 
ao primeiro acordo que nos 
foi oferecido. Participamos 
também na elaboração de 
estratégias no âmbito dos 
programas de prevenção da 
doença, com especial inci-
dência na promoção de es-
tilos de vida saudáveis e de 
envelhecimento ativo.

Saúde e bem-estar animal 
Foram feitos protocolos com 
algumas associações de pro-
teção animal, clínicas e hos-
pital, no sentido de colabo-
rar no imenso trabalho que 
um concelho como o nosso 
exige.
Em conclusão, é com satisfa-
ção que vejo o trabalho rea-
lizado, embora reconheça 
que ainda há a muito fazer. 
Manifesto um grande orgu-
lho na rede social de Barce-
los e em todo o Executivo 
com quem tenho o privilé-
gio de partilhar e pôr em 
prática uma visão de mais e 
melhor futuro para todos os 
barcelenses.

A andar se faz caminho 



Dezembro 2022|Jornal do Município de Barcelos|CÂMARA ABERTA  3

Aproveitando a presença da 
ministra da Coesão Territo-
rial, Ana Abrunhosa, em Bar-
celos, o presidente da Câma-
ra Municipal sensibilizou a 
governante para a necessida-
de da realização de um con-
junto de obras estruturantes 
no concelho. Mário Constan-
tino, que reuniu com a mi-
nistra à margem do Fórum 
Regional da Indústria, apre-
sentou à governante os dos-
siês mais prementes para o 
concelho, entre eles o fecho 
da circular urbana – o desig-
nado nó de Santa Eugénia/
Gamil, cuja empreitada está 
prestes a ser colocada a con-
curso público internacional, 
solicitando apoios financei-
ros para a execução desta via.
Entre outros projetos, o presi-
dente informou a ministra que 
a Câmara Municipal vai abrir 
concurso público para a elabo-
ração de projeto de execução da 
construção da Variante Periur-
bana Nascente, justificando a 
urgência de possibilitar uma 
segunda variante à Cidade, 
pois o concelho tem necessida-
de de alargamento da atual ma-
lha urbana, porque possui uma 
densidade populacional eleva-
da, concentração de indústria 
acentuada e os acessos são de-
ficitários para o normal desen-
volvimento económico / social, 
quer para a fixação de empre-
sas e melhoria de qualidade de 
vida dos cidadãos. O presidente 
alertou também Ana Abrunho-
sa para a necessidade da cons-
trução de um novo Pavilhão 
Municipal, que satisfaça as ne-
cessidades de todo o concelho.
Fórum Regional da Indústria 
trouxe a Barcelos Ministro 
da Economia e do Mar
Outro dos ministros presentes 
em Barcelos foi António Costa e 
Silva, o titular das pastas da Eco-
nomia e do Mar. O governante, 
que também veio participar no 
Fórum Regional da Indústria, 
promovido pelo Município bar-
celense e pela ACIB, no dia 11 
de outubro, ouviu o presiden-
te da Câmara anunciar que, no 
próximo ano, a Câmara de Bar-
celos vai voltar a descer o valor 

da Derrama para as empresas. 
Constantino mostrou-se tam-
bém confiante de que, em bre-
ve,  Barcelos terá “boas notícias” 
no que respeita “aos concursos 
das empreitadas de supressão 
das passagens de nível em to-
do o concelho” e assegurou que 
tem “estado em permanente diá-
logo com o Sr. Ministro que tu-
tela as Infraestruturas de Portu-
gal”, mostrando-se convicto de 
que “conseguiremos alcançar 
esse objetivo num prazo muito 
razoável”.
Novo PDM vai propor três no-
vas grandes áreas industriais
Perante uma plateia repleta de 
industriais, Mário Constantino 
referiu que o Município está a 
trabalhar no sentido de colmatar 
a falta de grandes áreas indus-
triais, resolvendo esse problema 
em sede de revisão do PDM – do-
cumento que deverá contemplar 
três novas grandes áreas indus-
triais, cuja localização será resul-
tado da concertação com os mu-
nicípios vizinhos circundantes. 

BARCELOS RECEBEU DOIS MINISTROS NUM SÓ DIA 

Presidente da Câmara sensibiliza Ministra 
da Coesão para obras estruturantes 

Governo promete apoiar a 
criação da Cidade Têxtil
Em resposta às pretensões de 
Barcelos, o ministro António 
Costa e Silva afirmou que esta-
rá “sempre disponível para tra-
balhar com a ACIB e todas as as-
sociações setoriais do Quadri-
látero Urbano no sentido de so-
lucionar os problemas que esta 
região e o país enfrentam, trans-
formando este Quadrilátero nu-
ma das locomotivas da econo-
mia portuguesa”. O governante 
declarou que “a ideia da cidade 
têxtil vai ser essencial, porque 
permite criar os alicerces para 
desenvolver uma marca global. 
E as marcas depois quando atin-
gem os mercados internacionais 
geram dinâmicas endógenas e 
falam por si próprias”.
Esta foi uma resposta direta ao 
repto do presidente da ACIB, que 
antes tinha assegurado que exis-
te “o objetivo da criação de uma 
cidade têxtil” e de que já dispõe 
de “parceiros para levar avante 
o projeto”.

No mês em que comemorou 60 
anos de vida - novembro, a pren-
da não podia ser melhor: a Asso-
ciação Juventude Cultural e Re-
creativa de Perelhal inaugurou 
o seu relvado sintético, numa 
festa que mobilizou dezenas de 
adeptos e simpatizantes. A obra 
custou 160 mil euros, sendo 100 
mil financiados pelo Município 
de Barcelos e os restantes 60 mil 
pela Junta de Freguesia, empre-
sas e população de Perelhal. 
Convidado para a inauguração, 
o vice-presidente da Câmara, 
Domingos Pereira, assegurou 
que “o Município de Barcelos 
continua com a sua política de 
apoio ao desporto, estabelecen-
do protocolos de cooperação 
com as associações desporti-
vas do concelho para a melho-
ria das suas infraestruturas, 
como é o caso da colocação de 
relvados sintéticos. Esta polí-
tica permite dotar os clubes 
de melhores condições para a 
prática desportiva ajudando a 
captar novos atletas, projetan-
do assim os clubes das fregue-
sias, caso da Juventude Cultu-
ral e Recreativa de Perelhal”, a 
quem deu os parabéns e louvou 
o trabalho desenvolvido ao lon-
go das últimas seis décadas. O 
vice-presidente da Câmara as-
sumiu ainda que “o Município 
está disponível para continuar 
a apoiar todas as modalidades 
desportivas e também para 
criar condições para a popula-
ção poder usufruir de espaços 
de lazer e de desporto”. 
Visivelmente feliz, o presidente 

Juventude de Perelhal 
inaugurou relvado
sintético

da Junta, Armando Costa, agra-
deceu “à Câmara Municipal e à 
população de Perelhal que mui-
to contribuiu para a concretiza-
ção desta obra, realçando tam-
bém o papel de todos os ex-diri-
gentes e presidentes que, com o 
seu trabalho, engrandeceram o 
nome do clube”. Referindo que 
“o dirigismo associativismo só 
faz sentido em prol de uma cau-
sa comum”, o autarca rematou 
que “o clube merecia este espa-
ço para praticar desporto com 
qualidade”, salientando que, 
com o novo relvado, “os jovens 
e adultos têm agora um local 
com as devidas condições pa-
ra praticarem desporto”. Entre-
tanto, o presidente da Junta já 
pensa mais alto e assegura que 
o relvado foi a primeira parte 
de uma obra mais global, que só 
terminará com a construção de 
uma bancada e a colocação um 
novo piso no polidesportivo. 
Por seu lado, o presidente da 
coletividade, Gil Rosendo, apro-
veitou a cerimónia de inaugu-
ração para realçar este “marco 
histórico na vida do clube, enu-
merando duas razões: o relva-
do, tão ansiado pela freguesia, 
e a celebração dos 60 anos” da 
Associação. “Esta obra foi con-
seguida graças à Junta, à Câma-
ra, aos habitantes da freguesia 
e às empresas”, disse, termi-
nando a agradecer o trabalho 
de todos os ex-presidentes, bem 
como a presença dos muitos po-
pulares que marcaram presen-
ça na festa de inauguração do 
novo relvado. 
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EMPREITADA FINANCIADA POR FUNDOS COMUNITÁRIOS

Ciclovia já está em execução 

Já arrancaram as obras de 
execução da empreitada da 
“rede de ciclovias urbanas e 
melhoria das condições ope-
racionais e de rebatimen-
to de transporte público”, 
que vai dotar Barcelos de 
uma circulação “amiga do 
ambiente, menos perigosa e 
mais vantajosa para quem 
quiser usar a bicicleta como 
modalidade de deslocação, 
tanto em trabalho, como 
em lazer”. Foi desta forma 
que o presidente da Câmara 
se pronunciou, aquando do 
auto de consignação da em-
preitada, realizado no final 
do mês de setembro. Mário 
Constantino prevê que “a 
realização desta obra cau-
se alguns transtornos na 
circulação automóvel, mas 
se todos colaborarem esses 
constrangimentos ficarão 
mais facilitados”. 
A Ciclovia Circular - uma apos-
ta nos modos suaves de des-
locação - irá tocar nos princi-
pais equipamentos públicos, 
estabelecimentos escolares e 
pontos de comércio e servi-
ços, em complementaridade 

com os transportes públicos 
urbanos. Seguindo as boas-
-práticas internacionais, por 
razões de segurança e de com-
portamento na estrada, op-
tou-se por colocar ciclovias 
unidirecionais de cada lado 
dos arruamentos, colocadas 
ao nível do pavimento rodo-
viário, com vias dedicadas 
aos ciclistas, delimitadas por 
separadores.
A rede urbana de ciclovias 
visa a adoção de políticas pú-
blicas de sustentabilidade, 
promovendo a descarboniza-
ção e o combate às alterações 
climáticas.
A empreitada está a ser exe-
cutada pela empresa ABB e 
tem o prazo de um ano para fi-
car concluída. A execução da 
obra é financiada pelo PEDU 
(Plano Estratégico de Desen-
volvimento Urbano) no va-
lor de cerca de 1,7 milhões de 
euros e integra a medida 1.2. 
do Plano de Ação Mobilidade 
Sustentável.
Rebatimentos e estações 
especiais
A empreitada engloba a re-
de de ciclovia a par de um 

projeto de melhoria das con-
dições operacionais e de re-
batimento do transporte pú-
blico. Assim, junto às para-
gens onde se prevê maior 
procura, existirão pequenos 
edifícios modulares coloca-
dos em áreas próximas à ci-
clovia para apoio aos passa-
geiros dos Transportes Co-
letivos. Esses módulos irão 
dispor de tomadas para utili-
zação dos clientes, bem como 
rede de dados wi-fi, e pela sua 
forma e cor poderão tornar-
-se uma imagem de marca da 
nova estratégia de mobilida-
de da cidade. 
Ao apoiar esta operação atra-
vés do FEDER, os Fundos Eu-
ropeus Estruturais de Inves-
timento são um instrumento 
fundamental para a melhoria 
da qualidade do ambiente ur-
bano de Barcelos, promoven-
do a qualidade de vida e am-
biental, a mobilidade suave e 
a transição para uma econo-
mia de baixo teor de carbono.
Esta ação de comunicação é 
financiada pelo POAT - Pro-
grama Operacional de Assis-
tência Técnica. 
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No espaço de cerca de um 
ano, o Município de Barcelos 
promoveu a remoção das co-
berturas de amianto em 17 
estabelecimentos de ensino, 
através de execução de em-
preitadas “Remoção de Fi-
brocimento nos Edifícios Es-
colares”. Para a conclusão in-
tegral deste objetivo, inscri-
to no âmbito do Regulamento 
Geral dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimen-
tos, falta apenas intervir na 
Escola de Lijó, o que deverá 
acontecer na pausa letiva da 
Páscoa ou então durante as 
designadas “férias grandes”, 
isto para que a operação não 
interfira no processo de ensi-
no e aprendizagem daquela 
comunidade escolar. 
Dividida em lotes, a retirada 
das coberturas de amianto in-
cidiu nos seguintes estabele-
cimentos de ensino: primeiro 
lote - EB1/JI Fraião (Tamel S. 
Veríssimo), EB1/JI de Galegos 
S. Martinho, EB1/JI de Gale-
gos Santa Maria; segundo lote 
- EB1/JI de Aldão (Vila F. S. Mar-
tinho), EB1/JI de Abade de Nei-
va, EB1/JI da Silva, EB1/JI de Pe-
relhal; terceiro lote - EB1/JI de 
Areias de Vilar, EB1/JI da Pou-
sa; quarto lote - EB1/JI de Reme-
lhe, EB1/JI de Moure, EB1/JI de 

Cambeses; e quinto lote - EB1/
JI de Milhazes, EB1/JI de Carva-
lhal, JI de Ferreiros (Cristelo). 
Além destas obras, também foi 
efetuada a substituição da co-
bertura na escola de Alvito S. 
Pedro, e, como já foi referido, 
toda esta operação vai culmi-
nar com a obra no estabeleci-
mento escolar de Lijó.
Recorde-se que o conjunto des-
tas intervenções estava incluí-
do no Pacto para o Desenvolvi-
mento Territorial do Cávado. 
A execução das empreitadas 
implicou um investimento to-
tal de cerca de um milhão e 
80 mil euros, sendo que, desse 
montante, 873 mil euros foram 
comparticipados pelos fundos 
do FEDER – Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional, 
através do Programa NORTE 
2020.
Ao apoiar esta operação através 
do FEDER, os Fundos Europeus 
Estruturais de Investimento 
constituem-se como instru-
mento fundamental para o de-
senvolvimento da região Norte, 
promovendo a competitividade 
regional e o aumento da quali-
dade de vida da população.
Esta ação de comunicação é fi-
nanciada pelo POAT - Progra-
ma Operacional de Assistência 
Técnica. 

 
UM ANO - 17 OBRAS NO VALOR DE 
1 MILHÃO DE EUROS

Escolas sem amianto

Vá ao Teatro!
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O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Barcelos exaltou o 
“espírito de resiliência” dos 
agricultores do concelho, sa-
lientando que “o setor sem-
pre viveu mais da resiliên-
cia, do esforço e da dedicação 
dos agricultores do que dos 
apoios ou reconhecimento de 
quão importante é o traba-
lho que fazem”. As palavras 
de Mário Constantino foram 
proferidas perante a presen-
ça da ministra da Agricultu-
ra, no decorrer da visita que 
efetuaram à Expo Agribar 
- Feira do Campo do Norte, 
que se realizou em Vila Boa, 
Barcelos. 
Enaltecendo o trabalho da Coo-
perativa Agrícola de Barcelos 
no apoio aos agricultores e pro-
dutores de leite, o presidente da 
Câmara sublinhou “o dinamis-
mo e o trabalho desenvolvido” 
pela instituição, que tem sido 
“um motor de desenvolvimento 

do Concelho”. Relembrando 
que “a guerra que atualmen-
te afeta a Europa demonstra a 
importância que a agricultura 
tem para a subsistência dos po-
vos”, o autarca apelou aos po-
deres de decisão que ataquem 
os problemas estruturais do se-
tor,  contribuindo para o seu di-
namismo e desenvolvimento.”
Na ocasião, a Ministra da Agri-
cultura, Maria do Céu Antunes, 
aproveitou a sua presença em 
Barcelos para transmitir aos 
agricultores as linhas mestras 
estratégicas do PEPAC – Planos 
Estratégicos da Política Agrí-
cola Comum já aprovado pela 
Comissão Europeia. A gover-
nante, que também saudou a 
persistência de quem faz da 
atividade agrícola o seu modo 
de vida, garantiu que os agri-
cultores vão beneficiar de um 
desconto de 10 cêntimos por li-
tro de gasóleo, face aos preços 
praticados em 2021. 

PRESIDENTE DA CÂMARA E MINISTRA DA AGRICULTURA NA EXPO AGRIBAR  

Mário Constantino enaltece “espírito de 
resiliência” dos agricultores

Presidente da Cooperativa 
Agrícola de Barcelos apela 
a mudanças no processo de 
certificação
José Carlos Miranda, presiden-
te do Conselho de Administra-
ção da Cooperativa Agrícola de 
Barcelos, entidade organizado-
ra do certame, após manifestar 
“apreço” pela presença da Mi-
nistra e do presidente da Câma-
ra, disse que a Expo Agribar - 
Feira do Campo do Norte,  pre-
tende constituir-se como “um 
evento diferente, de profissio-
nais para profissionais, que 
mostra a dinâmica do setor em 
Barcelos”. Depois de fazer a re-
senha histórica da Cooperati-
va, que está a celebrar 90 anos 
de existência, o líder da insti-
tuição defendeu “a mudança 
do processo de certificação das 
atividades do setor”, alegando 
que o mesmo “não pode ser fa-
tor de afastamento dos nossos 
associados”.

A Expo Agribar – Feira de 
Campo do Norte 2022
A realização da Expo Agribar – 
Feira de Campo do Norte inse-
re-se na política de consolida-
ção e desenvolvimento da Coo-
perativa Agrícola de Barcelos, 
criando um evento anual que 
marca uma nova etapa, privile-
giando a demonstração, in loco, 
de culturas como a vinha, o mi-
lho e a maquinaria. A Agribar 
decorreu, no mês de outubro, 
em Vila Boa, onde os seus doze 
hectares de cultivo e dois pavi-
lhões proporcionam condições 
de excelência para a realiza-
ção de um evento agrícola pa-
ra agricultores profissionais”. 
Pretende ser um evento com te-
mas como o milho e a vinha, as 
principais culturas da região, 
e tem como objetivo divulgar 
técnicas e práticas inovadoras, 
assim como promover a pro-
dução agrícola competitiva e o 
cooperativismo”.

EM TERUEL, ESPANHA

Barcelos participou no 
encontro internacional 
sobre valorização do 
Património Cultural 
Imaterial

O Município de Barcelos parti-
cipou na 5ª reunião do Comité 
técnico do projeto LIVHES: Li-
ving Heritage for Sustainable 
Development, em Teruel (Es-
panha),  com oito parceiros da-
quele consórcio Sudoe Inter-
reg, respetivamente o Pays de 
Béarn, o CIRDOC – Institut Oc-
citan de Cultura, a Communau-
té de Communes Pyrénées Haut 
Garonnaises, a Diputación de 
Burgos, a Diputación de Teruel, 
o Institut Catalá di Recesca em 
Patrimonio Cultural, a Univer-
sidad Pública de Navarra e a 
AECT Rio Minho.
O encontro teve como objetivo 
apresentar e avaliar a imple-
mentação dos projetos piloto 
desenvolvidos pelos parceiros 
na identificação e desenvolvi-
mento de boas-práticas na sal-
vaguarda do Património Cul-
tural Imaterial nos seus terri-
tórios, e estudar a prorrogação 
da rede de trabalho estabeleci-
da em futuras linhas de finan-
ciamento europeu.
O Município de Barcelos tem 
desenvolvido trabalho especí-
fico no domínio do Património 
Cultural Imaterial no âmbito 
deste projeto, estando em fase 
de construção uma plataforma 
digital para registo e disponi-
bilização pública das manifes-
tações culturais imateriais do 
território concelhio, uma ino-
vação no que diz respeito à va-
lorização do património muni-
cipal. As freguesias do Vale do 
Neiva do concelho de Barcelos 
constituem o território pilo-
to para este projeto, dentro do 
programa do futuro Ecomuseu 
do Neiva. Será ainda dinami-
zada uma exposição itineran-
te pelas escolas do primeiro e 
segundo ciclo daquele territó-
rio, tendo em vista a pedagogia 
da memória e das tradições em 
uso junto das crianças.
O projeto LIVHES é cofinancia-
do pelo Programa Interreg Su-
doe, através do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional 
(FEDER), cabendo ao Municí-
pio de Barcelos um investimen-
to de 110.000,00 euros, compar-
ticipado a 75% pelo FEDER.
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Foram três dias de intensa 
atividade, aqueles que resul-
taram da parceria entre a Câ-
mara Municipal de Barcelos, 
a ACIB e o IPCA para a reali-
zação da Grow Your Skills Up 
– Feira de Emprego e Forma-
ção em Barcelos, dedicada à 
Capacitação, Emprego e Em-
preendedorismo, que se rea-
lizou, no Campus do IPCA, em 
Barcelos, nos dias 7, 10 e 11 do 
mês de outubro.
Após o encerramento do cer-
tame, o presidente da Câma-
ra sublinhou o êxito do even-
to, enaltecendo a união entre 
o Município, o IPCA e a ACIB, 
“fundamental e decisiva nesta 
ação, porque juntou a compe-
tência e a qualidade do ensi-
no com a experiência do mo-
vimento associativo empresa-
rial que a ACIB representa”.
Nesta 1.ª Feira de Emprego e 
Formação de Barcelos esti-
veram representadas 70 em-
presas, apresentando as suas 
ofertas de emprego e propos-
tas de estágio. Entre outros 
participantes, destaque pa-
ra a participação da Agência 
Nacional de ERASMUS+ com o 
ROADSHOW 2022 – programa 
que responde à necessidade 
de divulgar as oportunidades 
dos programas Erasmus. Para-
lelamente às ações de ofertas 

CÂMARA, IPCA E ACIB JUNTOS NESTA INICIATIVA

Feira de Emprego e Formação foi um êxito

de emprego, decorreu um con-
junto de palestras dedicadas 
à Capacitação, ao Emprego e à 
Formação. 
Esta iniciativa sucedeu à Skill 
Up - Capacitação, Emprego e 
Empreendedorismo, que de-
correu no início de junho, na al-
tura com um programa dedica-
do inteiramente à capacitação. 

O objetivo é potenciar as capa-
cidades dos jovens que pro-
curam emprego e formação, 
pela promoção da aquisição 
de competências transversais 
para a empregabilidade e o 
empreendedorismo.
Na opinião de Pedro Melo – IP-
CA – pró-Presidente para o Em-
prego, Empreendedorismo e 

Alumni “esta feira de empre-
go contribuiu para uma me-
lhor integração dos estudantes 
no mercado de trabalho”, asse-
gurando que as “sinergias são 
fundamentais para o concelho 
e para a região”.
Do lado da ACIB, o presidente 
João Albuquerque enalteceu a 
parceria inédita, “que juntou 

de uma forma muito concreta 
a CMB, a ACIB e o IPCA, no sen-
tido de se atingirem vários ob-
jetivos, entre os quais as ques-
tões de emprego, falta de mão 
de obra nas empresas, e dar a 
conhecer aos alunos do ensi-
no superior e do ensino secun-
dário a realidade do mundo 
empresarial”.
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Apresentado no início do mês 
de junho, o programa “Novos 
Caminhos” está a ter uma for-
te adesão por parte das Juntas 
de Freguesia. Segundo o presi-
dente da Câmara, Mário Cons-
tantino, “é muito gratificante 
ver os Srs. presidentes de Jun-
ta extremamente motivados 
e a envolverem-se com afinco 
neste projeto”. O autarca de 
Barcelos reforça a ideia de que 
a forma mais eficaz para o de-
senvolvimento de todo o con-
celho é a profícua colaboração 
entre a Câmara Municipal e 
as Juntas de Freguesia, de que 
este programa é um excelente 
exemplo.

Sublinhe-se que o Executivo 
municipal, num período de 
apenas 6 meses, já aprovou fi-
nanciamento para obras de 
pavimentação de oitenta e oito 
vias em terra batida, num in-
vestimento que já ascende aos 
3,3 milhões de euros. 
Como foi referido no lança-
mento deste programa, o obje-
tivo é erradicar, em todo o con-
celho, as vias de comunicação, 
ainda em terra batida. 
“A continuar assim, estou con-
victo de que, no que respeita a 
este programa, vamos cumprir 
os objetivos que delineamos 
para este mandato”, observou 
Mário Constantino.

EM 6 MESES, APOIOS JÁ SOMAM 3,3 MILHÕES DE EUROS

Programa “Novos Caminhos” mobiliza autarcas das freguesias
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A ETAR – Estação de Trata-
mento de Águas Residuais de 
Macieira de Rates entrou em 
fase de testes, procedimen-
tos técnicos que se prevê ter-
minarem no final do ano.  
Situada na Zona Sul do Con-
celho de Barcelos, este equi-
pamento foi adjudicado pe-
lo montante de 1.435.434,50€, 
(IVA incluído) sendo a emprei-
tada executada pelo “Agrupa-
mento de Pessoas Coletivas 
consubstanciado nas Empre-
sas DST – Domingos da Silva 
Teixeira, S.A., e DTE, Instala-
ções Especiais, S.A.”. 
A intervenção tem compartici-
pação financeira de 915 mil eu-
ros do Fundo de Coesão, atra-
vés do Programa Operacional 

Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso do Recurso (POSEUR), 
medida 12-2016-38.
A obra incluiu estaleiro, mo-
vimento de terras, construção 
civil, rede de águas residuais, 
redes de distribuição de água 
potável e de processo e servi-
ço, arranjos exteriores, via de 
acesso, equipamentos eletro-
mecânicos, instalações elétri-
cas e trabalhos finais.
Nesta altura, desenrola-se a 
chamada fase de arranque da 
ETAR, da responsabilidade do 
CTGA - Centro Tecnológico de 
Gestão Ambiental, Lda., sendo 
previsível que este tipo de ope-
ração esteja concluída no final 
de dezembro. 
O objetivo deste procedimento 

ENSAIOS FINAIS

ETAR de Macieira em fase de testes
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A realização do Seminário 
Barcelos +Igual(dade) mar-
cou as iniciativas que visa-
ram assinalar o Dia Munici-
pal da Igualdade. O momento 
serviu também para a apre-
sentação pública do “Plano 
Municipal para a Igualdade e 
não Discriminação do Muni-
cípio de Barcelos 2022-2027”. 
Na ocasião, o vereador da 
Ação Social, António Ribeiro, 
sublinhou a política desen-
volvida pelo Município neste 
setor, referindo que a recen-
te atribuição a Barcelos do 
Prémio “Viver em Igualda-
de” “é o reconhecimento do 
trabalho feito na integração 
da dimensão da Igualdade 
de Género, Cidadania e Não 
Discriminação.”
A sessão, que decorreu, no final 
de outubro, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, contou com 
a participação da presidente 
da Associação Plano i para a 
Igualdade e Inclusão, Sofia Ne-
ves, que abordou a “Igualdade 
de Género”, e da docente Car-
la Cerqueira, da Universidade 
Lusófona do Porto, que disser-
tou sobre a “Conciliação entre 
a vida pessoal, profissional e 
familiar”.
Após o debate, Anabela Pimen-
ta, responsável pela Divisão 

da Ação Social e Saúde do Mu-
nicípio, Célia Barbosa, coorde-
nadora-geral do GASC, e Maria 
Anita Santos, docente do ISMAI, 
apresentaram o já referido Pla-
no Municipal para a Igualda-
de e não Discriminação, docu-
mento que apresenta a estraté-
gia municipal para o setor, co-
locando a ênfase “no combate 
às desigualdades de género”, 
esforço que deve ser comum 
a todos os setores da socieda-
de: governo, autarquias, em-
presas, pelos trabalhadores e 
trabalhadoras, e por toda a co-
munidade. “As autarquias, pe-
la sua proximidade social, pos-
suem um papel preponderante, 

SEMINÁRIO BARCELOS + IGUAL(DADE) 

Apresentação do Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação do Município de Barcelos - 2022/2027

tornando-se muitas vezes no 
motor operacional das políti-
cas públicas, e o maior influen-
ciador das boas-práticas, com 
impacto direto e real nos mem-
bros da sua comunidade”, lê-se 
no plano apresentado. 
Município de Barcelos distin-
guido com Prémio “Viver em 
Igualdade”
O Município de Barcelos foi dis-
tinguido com o Prémio “Viver 
em Igualdade”, pelo trabalho 
evidenciado na integração da 
dimensão da Igualdade de Gé-
nero, Cidadania e Não Discri-
minação. O vereador da Ação 
Social e Saúde, António Ri-
beiro, recebeu o galardão na 

cerimónia de entrega do Pré-
mio, que decorreu em outu-
bro, no Teatro Jordão, em Gui-
marães, onde esteve presente a 
Secretária de Estado da Igual-
dade e Migrações e Presidente 
da CIG.
Depois de ter conquistado o 
galardão em 2020, por ter sido 
considerado um município com 
práticas que promovem os ob-
jetivos da Estratégia Nacional 
para a Igualdade e a Não Dis-
criminação 2018-2030 – Por-
tugal + Igual, Barcelos volta a 
conquistar o Prémio “Viver em 
Igualdade”, uma iniciativa bie-
nal promovida pela Comissão 
para a Cidadania e a Igualdade 

de Género (CIG), no âmbito 
da Estratégia Nacional para a 
Igualdade e a Não Discrimina-
ção (ENIND) – Portugal + Igual 
que distingue e reconhece as 
Autarquias com boas-práticas 
na integração da dimensão da 
Igualdade de Género, Cidada-
nia e Não Discriminação.
Na candidatura apresentada, 
estavam elencadas as princi-
pais ações e projetos desenvol-
vidos pelo Município de Bar-
celos, no âmbito da igualdade 
entre mulheres e homens, na 
prevenção e combate à violên-
cia contra as mulheres e a vio-
lência doméstica, e na preven-
ção e combate à discriminação 
em razão da orientação sexual, 
identidade, expressão de géne-
ro e características sexuais. A 
saber, entre outros, o “Projeto 
de Mediador Municipal e Inter-
cultural de Barcelos”, que visa 
promover a inclusão das co-
munidades ciganas, nos mais 
diversos domínios da vida; o 
Programa “Cultura para todos 
numa cidade educadora inclu-
siva” que traduz um amplo con-
junto de atividades culturais 
que estão a decorrer  em todo 
o concelho; e o Projeto “Adélia” 
que promove o apoio à parenta-
lidade positiva e à capacitação 
parental.

é acompanhar o funcionamen-
to da ETAR, com monitorização 
dos processos de tratamento do 
esgoto e intervenções nos mes-
mos, com controlo dos parâme-
tros de poluição no efluente fi-
nal tratado. 
Ao apoiar esta operação atra-
vés do Fundo de Coesão, os 
Fundos Europeus Estruturais 
de Investimento constituem-se 
com instrumento fundamen-
tal para o desenvolvimento da 
região, promovendo investi-
mentos em sistemas essenciais 
à promoção da qualidade de vi-
da e qualidade ambiental.
Esta ação de divulgação é fi-
nanciada pelo POAT – Progra-
ma Operacional de Assistência 
Técnica.



CÂMARA ABERTA|Jornal do Município de Barcelos|Dezembro 2022  8

A Câmara Municipal de Bar-
celos lançou um pacote de 
medidas sociais para ate-
nuar o impacto da inflação 
nos agregados familiares 
economicamente mais vul-
neráveis. O designado “Pro-
grama de Emergência So-
cial”, apresentado pelo pre-
sidente, Mário Constanti-
no, prevê uma majoração 
de 20% do valor do subsídio 
atribuído às famílias que 
beneficiam de apoio à renda 
de casa, a atribuição de um 
cheque bebé no valor de 150 
euros a todas as crianças que 
nasçam em 2023, e a redução 
ou gratuitidade de passes 
dos transportes públicos em 
todo o concelho. 

O conjunto de medidas do “Pro-
grama de Emergência Social – 
2023 prevê uma despesa adi-
cional no Orçamento de 2023 
de cerca de 1 milhão e 700 mil 
euros. Segundo o presidente do 
Município, “trata-se de um va-
lor significativo no Orçamen-
to, esforço que é necessário 
perante a alta de preços e as 
dificuldades que afetam as fa-
mílias economicamente mais 
vulneráveis”.
Ladeado pelo vereador da Ges-
tão Financeira, Domingos Pe-
reira, e pelo vereador da Ação 
Social, António Ribeiro, o pre-
sidente da Câmara justificou a 
implementação deste progra-
ma social pela grave situação 
de aumento de preços que se 
tem verificado, “com reflexos 
em toda a população, mas com 
consequências muito mais gra-
vosas nas pessoas e famílias 
com profundas carências eco-
nómicas”. Assim, disse Mário 
Constantino, para “tentar ate-
nuar as necessidades desses 
agregados familiares mais vul-
neráveis e em situação compro-
vada de precariedade econó-
mica, a Câmara Municipal de 
Barcelos elaborou este pacote 
de medidas sociais” que hoje 
apresentou em conferência de 
imprensa, a meados de outu-
bro, e irá entrar em vigor no 
início de 2023.

Programa de Emergência 
Social 
O Programa de Emergência So-
cial, a vigorar no próximo ano, 
integra as seguintes medidas:
1ª Medida - Apoio adicional 
de 20% ao subsídio de renda 
de casa destinado às famílias 
que já estão ou venham a be-
neficiar do programa munici-
pal de apoio ao arrendamento. 
Assim, um beneficiário que es-
teja a receber um apoio à renda 
de 150 euros mês (que é a esma-
gadora maioria) passará a rece-
ber mais 30 euros mensais, que 
poderão ajudar, por exemplo, 
na compra de gás ou no paga-
mento da conta da luz.
A 2ª Medida é o cheque bebé 
saúde, no valor de 150 euros 
a serem pagos à família de ca-
da bebé que venha a nascer 
no próximo ano. O objetivo do 
cheque bebé saúde é ajudar os 
pais, nas despesas de saúde ou 
higiene que o nascimento de 
um filho sempre acarreta. 
A 3ª Medida incide nos Passes 
Sociais para os Transportes 
Públicos. Trata-se de um con-
junto de reduções de preços e 

acesso gratuito que se esten-
dem a todos os autocarros das 
carreiras públicas que operam 
no concelho de Barcelos. As-
sim, o Passe Social dos Trans-
portes Públicos Urbanos (Bar-
celos BUS) vai ter uma redução 
de 25% para todos os utilizado-
res, passando de 20 euros para 
15 euros. 
Igual redução de 25% terá o 
Passe Social Sénior (+ 65 anos 
ou reformados), cujo custo vai 
passar de 10 para 7,5 euros. 
Por seu lado, o passe estudante 
que atualmente custa 10 euros 
passará a ser grátis. Já para as 
Pessoas com Mobilidade Redu-
zida (60% ou +) será introduzido 
no tarifário um passe que terá 
um custo de apenas 7,5 euros. 
Passes Sociais a 25 euros para 
Transportes Públicos em to-
da a rede do concelho 
Outra das grandes novidades 
do Programa de Emergência 
Social apresentado é a imple-
mentação de um passe único - 
Passe de Rede - por um valor de 
25 euros, e que dará direito a 
toda a população do concelho a 
utilizar todos os autocarros da 

rede pública que operam no 
território do Município. 
Esta medida significa uma re-
dução muito substancial dos 
custos com transportes públi-
cos e poderá potenciar subs-
tancialmente a sua utilização, 
já que o preço desses passes va-
riava entre os 29 e os 130 euros, 
conforme as distâncias abran-
gidas. Com este novo tarifário, 
o custo do passe passa a ser de 
apenas 25 euros, dando aces-
so, como já foi referido, a utili-
zar todos os autocarros da rede 
pública que operam no territó-
rio de Barcelos, independen-
temente da freguesia de onde 
partem e onde chegam. Além 
disso, as pessoas com mais de 
65 anos ou reformados têm re-
dução de 50%, no passe de Re-
de, pelo que apenas pagarão 
apenas 12,5 euros. 
O Passe de Rede vai também es-
tar disponível totalmente gra-
tuito para todos os estudantes, 
entre os 4 e os 18 anos (que não 
estejam abrangidos pelos crité-
rios de utilização dos transpor-
tes escolares) que, desta forma, 
também poderão utilizar todos 

os autocarros da rede pública 
que operam no concelho. 
4ª Medida - Apoio às famílias 
e Empresas através da redu-
ção do IRS, IMI e Derrama
Embora não sejam destinadas 
apenas às pessoas carenciadas, 
as medidas de redução da car-
ga fiscal municipal que a Câ-
mara vai introduzir no Orça-
mento do próximo ano vão, na-
turalmente, impactar de forma 
positiva nos orçamentos fami-
liares. Assim, dando continui-
dade ao que já foi implementa-
do no Orçamento de 2022, a Câ-
mara Municipal vai diminuir, 
pelo segundo ano consecutivo, 
a taxa do IMI – Imposto Munici-
pal sobre Imóveis, reduzindo o 
valor de 0,34 para 0,33. Esta re-
dução significa uma diminui-
ção de receita fiscal valor que, 
não entrando nos cofres do Mu-
nicípio, fica naturalmente nos 
orçamentos familiares. 
À redução do IMI, junta-se no-
va diminuição do valor da ta-
xa da Derrama (empresas) de 
1,14 para 1,1%. Por outro lado, 
mantém-se a isenção na Derra-
ma para empresas que tenham 
até 150 mil euros de rendimen-
to coletável.
Com estas medidas fiscais, o 
Município de Barcelos passará 
a ser o território do Quadrilá-
tero com a mais baixa taxa de 
Derrama.
Paralelamente a estas medi-
das, a Câmara Municipal tam-
bém vai reduzir a cobrança do 
IRS, na parte que diz respeito 
ao Município, que passará de 
5% para 4,75%. No mesmo sen-
tido de atenuar o impacto da 
subida de preços, vai continuar 
a redução de 50% das taxas de 
mercados e feiras e continuar a 
isenção de taxas de esplanadas. 

CÂMARA LANÇA PROGRAMA DE EMERGÊNCIA SOCIAL DE 1,7 MILHÕES

Reforço do apoio à renda de casa, cheque bebé saúde, 
passes sociais a custos reduzidos e baixa de impostos 

Passe de Rede - por um 
valor de 25 euros, to-
das as pessoas podem 
viajar em todos os au-
tocarros da rede públi-
ca que operam no ter-
ritório do Município. 
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A Câmara Municipal de Barce-
los vai gerir, no próximo ano, 
um orçamento de mais de 96 
milhões de euros, o maior va-
lor de sempre. Como suporte 
desse montante, a autarquia 
barcelense prevê uma recei-
ta corrente acima dos 79 mi-
lhões de euros, ou seja, 12.0% 
acima do ano transato, e uma 
receita de capital um pouco 
acima dos 17 milhões de eu-
ros, representando 17.7% do 
total do Orçamento.
Segundo o Executivo Munici-
pal, a estratégia subjacente à 
elaboração deste documento e 
do respetivo plano de ativida-
des cumpre com o “vínculo do 
programa eleitoral sufragado 
pelos barcelenses e, por isso, é 
um compromisso político que 
deve ser estendido pelo perío-
do de uma década”. 
Realçando a estabilidade po-
lítica da coligação Barcelos 

Assumindo que as Juntas de 
Freguesia são parceiros fun-
damentais no desenvolvimen-
to equilibrado do concelho, a 
Câmara Municipal, em sede 
de orçamento, prevê transfe-
rir, no próximo ano, perto de 
10 milhões de euros, supor-
tado em dois modelos de con-
trato: o acordo de execução re-
lativo à delegação de compe-
tências, no valor de 2.185.850 
euros; e em contratos inte-
radministrativos, no montan-
te de 7.540.125 euros. Importa 
referir que a despesa inerente 
aos acordos de execução tem 
natureza corrente, pelo que 
o valor integra as transferên-
cias correntes para as fregue-
sias, sendo que os contratos 
interadministrativos repar-
tem-se em 40% em despesa 
corrente e 60% em despesa de 
capital (investimentos). 
Além das transferências pa-
ra as freguesias, a Câmara 
Municipal tem previsto mais 
de 2 milhões de euros para 
a celebração de contratos-
-programa e protocolos com 

ORÇAMENTO PARA 2023 SUPERA OS 96 MILHÕES DE EUROS 

Barcelos com maior orçamento de sempre

CÂMARA VAI TRANSFERIR PARA AS FREGUESIAS 10 MILHÕES DE EUROS

mais Futuro enquanto fator 
fundamental da estabilidade 
da gestão governativa, o do-
cumento realça que esse fator 
torna “possível colocar Bar-
celos na senda do desenvolvi-
mento, a par dos municípios 
do Quadrilátero, sem descu-
rar ir além deles, enquanto 
concelho atrativo e acolhedor, 
para atrair investimento, for-
mação de riqueza e melhor 
qualidade de vida de forma 
harmoniosa”.
No capítulo das despesas, a 
despesa corrente estimada 
supera os 58  milhões de eu-
ros, refletindo um acréscimo 
de 21.2%, subida justificada 
pelo aumento das despesas de 
pessoal e aquisição de bens e 
serviços. Já a despesa de ca-
pital soma o valor de mais de 
38  milhões de euros, o que 
representa 39.7% da despe-
sa total. Assim, em termos 

estruturais, a receita corren-
te representa 82.3% das recei-
tas totais, enquanto a despesa 
corrente é 60.3% das despesas 
totais. Destes números, verifi-
ca-se o esforço que o Executi-
vo quer fazer ao canalizar re-
cursos financeiros de nature-
za corrente, para despesas de 
capital, designadamente para 
financiamento do plano de in-
vestimentos.  Este esforço tem 
uma dimensão muito signifi-
cativa, pois cifra-se acima dos 
21 milhões de euros, naquilo a 
que se designa por poupança 
corrente, cujo resultado será 
afeto ao financiamento de 67% 
das despesas de investimento.
IMI, Derrama e IRS descem e 
taxas não são aumentadas
A receita do Orçamento Muni-
cipal prevista para 2023, no va-
lor global de 96.683.730 euros, 
resulta de um conjunto diversi-
ficado de receitas, mas importa 

salientar que o orçamento ga-
rante que não haverá aumentos 
dos valores das taxas previstas 
nos regulamentos municipais 
e, pelo contrário,  ao nível dos 
impostos diretos haverá nova 
redução da taxa do IMI, que in-
cide sobre os prédios urbanos, 
que passa de 0.34% para 0.33% 
e a redução da taxa da derra-
ma, de 1.14% para 1.1%, man-
tendo-se a isenção para os su-
jeitos passivos com um volume 
de negócios até 150 mil euros.
Sublinhe-se também que, 
em matéria de isenções, 

mantém-se a mesma política, 
designadamente direcionada 
para os mais vulneráveis eco-
nomicamente, bem assim como 
outras isenções contempladas 
nos regulamentos aprovados, 
de que é exemplo o incentivo 
concedido aos jovens na cons-
trução de habitação própria e, 
ainda, a redução do IMI, que in-
cide sobre a habitação perma-
nente dos agregados familiares 
em função do número de filhos.
A componete municipal do IRS 
também baixará de 5% para 
4,75%. 

A receita corrente proporciona à gestão um valor significativo, na ordem dos 
79.537.379 euros, valor superior ao do ano 2022 em 12.0%. 
A despesa corrente estimada é de 58 330 770 euros, reflete um acréscimo de 
21.2%, justificado pelo incremento das despesas de pessoal e aquisição de 
bens e serviços.
A receita de capital estimada em 17 146 351 euros resulta de um conjunto 
significativo de candidaturas ao quadro comunitário Portugal 2020, e repre-
senta 17.7% do total do Orçamento.
A despesa de capital soma o valor de 38.352  960 euros, representando 
39.7% da despesa total.
Desta previsão orçamental, resulta uma poupança corrente de 21 206 609 
euros e será esta poupança que financiará 66.7 das despesas de investi-
mento.  

diferentes entidades. Neste 
conjunto de iniciativas e coo-
peração figuram os Agrupa-
mentos de Escolas que assu-
mem a grande fatia relativa 
à Educação, bem como as Ins-
tituições Públicas de Solida-
riedade Social, que desempe-
nham um papel relevante no 
apoio à comunidade, e ainda 
um  conjunto diversificado de 
entidades que dão expressão 
à cultura como fator de desen-
volvimento social.  
No que respeita à conces-
são de subsídios, destaca-se 
a previsão da celebração de 
um contrato-programa com a 
Empresa Municipal da Educa-
ção e Cultura de Barcelos, no 
valor de 800 mil euros. Ain-
da no que concerne a transfe-
rências financeiras, destaque 
para o apoio canalizado para 
as famílias, em diversas ver-
tentes, casos do apoio ao paga-
mento da renda de casa - 750 
mil euros; apoio à natalidade - 
130 000€; concessão de bolsas 
de estudo - 80.000€; aquisição 
de material didático - 70 000€; 

e bolsas de estágio do IEFP - 
100 000€.
Grandes Opções do Plano 
As grandes opções do Plano 
para 2023 têm uma dotação 
geral de praticamente 60 mi-
lhões de euros, que maiorita-
riamente estão distribuídas 
da seguinte forma: as funções 
sociais, de que fazem parte os 
setores da Educação, Saúde, 
Habitação e Serviços Coleti-
vos, Serviços Culturais, Re-
creativos e Religiosos e Ação 
Social têm uma dotação de 29 
milhões de euros, enquanto as 
funções económicas, compos-
tas por Transportes e Comu-
nicações, Indústria e Energia 
e  Comércio e Turismo, ron-
dam os 15 milhões de euros. 
Por seu lado, as funções gerais 
que englobam os Serviços Ge-
rais da Administração Pú-
blica e a Segurança e Ordem 
Públicas têm uma dotação de 
cerca de 7 milhões de euros, 
e as outras funções (Transfe-
rências entre Administrações 
e Diversas) estão dotadas de 
9,7 milhões.  

PLANO DE INVESTIMENTO
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Foi um momento de grande im-
pacto cultural, aquele que re-
sultou da primeira edição dos 
Encontros “Poeta à Solta”, em 
Barcelos.  Durante um fim de
semana, o Município em par-
ceria com o projeto editorial 
Officium Lectionis, com coor-
denação científica da Cátedra 
de Sophia, promoveu um con-
junto de iniciativas que evoca-
ram a memória de dois poetas 
minhotos: Guilherme de Faria 
(Guimarães, 1907- 1929), que 
viveu apenas 21 anos, mas 
deixou uma obra poética re-
ferencial do neorromantismo 
lusitanista; e António Pedro 
(1909-1966), um dos mais ad-
miráveis criadores da história 
da cultura portuguesa, que se 
destacou na poesia, na pintu-
ra, no teatro e em tantas outras 
expressões estéticas, sempre 
com um inconformado senti-
do de busca.
Nesta 1ª edição do Encontro 
“Poeta à Solta”, estiveram pre-
sentes cinco poetas contempo-
râneos: Chus Pato; João Vasco 
Rodrigues; Jaime Rocha; Mi-
riam Reyes; e Valter Hugo Mãe. 

Para a vereadora do pelouro 
da Cultura, Elisa Braga, “este 
projeto é uma semente, o pri-
meiro verso de muitos mais 
que queremos escrever pelos 
anos vindouros, para que da-
qui a algum tempo possamos 
dizer que ponto a ponto, pala-
vra a palavra, verso a verso, 

em plena liberdade fomos 
construindo o nosso poema.”
Por seu lado, referiu que 
“quem vence esse primeiro 
medo, essa timidez, em rela-
ção à força da poesia, acaba 
por descobrir que a poesia diz 
respeito a toda a gente.” Esta 
foi uma das mensagens que 

Já estão em execução as obras 
de reabilitação de mais um 
edifício situado no casco ve-
lho do centro histórico de 
Barcelos. Encostado ao So-
lar dos Pinheiros, este edifí-
cio vai, entre outras funções, 
servir de posto de informa-
ção e apoio aos peregrinos, 
valorizando assim o Cami-
nho de Santiago na sua passa-
gem pela cidade de Barcelos.
Construído no início do sécu-
lo XIX, reflete um inegável va-
lor patrimonial devido à sua 
natureza arquitetónica e, so-
bretudo, pelo enquadramen-
to com diversos monumentos 
nacionais, designadamente o 
já referido edifício do Solar 
dos Pinheiros, mas também 
as ruínas do Paço dos Duques 
de Bragança, a Igreja Matriz 
de Barcelos, o Pelourinho e os 
Paços do concelho. 
O edifício será dotado de uma 
sala de receção e estar, zona de 

RENOVAÇÃO ARQUITETÓNICA

Câmara reabilita mais um edifício do centro histórico

1º Encontro “Poeta à Solta” em Barcelos

informação multimédia/inter-
net, salas de apoio e instalações 
sanitárias. Para tirar partido 
do logradouro e dos vãos exis-
tentes, será construído um pas-
sadiço, que permitirá usufruir 
de um pequeno jardim locali-
zado nas traseiras do edifício e, 
em simultâneo, ter acesso dire-
to para o jardim público situa-
do sobre o parque de estaciona-
mento subterrâneo.
O edifício, que se encontrava 
em ruínas, está inserido num 
terreno com cerca de 163 me-
tros quadrados. Tem dois pisos 
acima da cota de soleira, uma 
área de implantação de 123 
metros quadrados e uma área 
bruta de construção de apro-
ximadamente 246 metros qua-
drados. Conta, ainda, com um 
logradouro, com cerca de 40 
metros quadrados.
A empreitada representa um 
investimento de 285.140,38€, 
sendo comparticipada com 

Valter Hugo-Mãe deixou ao fa-
lar após a inauguração da ex-
posição antológica de pintu-
ra, desenho e colagem “O que 
é uma casa senão um parente 
extraordinário”, que mostra 
trabalhos do artista, na Gale-
ria Municipal de Arte, até ao 
dia 11 de dezembro.
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242.369,32€ pelo FEDER, atra-
vés do Programa Norte 2020. A 
empresa “Períciargumento, S. 
A.” adjudicatária da empreita-
da, tem um prazo de 10 meses 
para a execução dos trabalhos.
Ao apoiar esta operação, os 

Fundos Europeus Estruturais 
de Investimento constituem-se 
como instrumento fundamen-
tal para a melhoria da quali-
dade do ambiente urbano de 
Barcelos, promovendo a qua-
lidade de vida e ambiental, a 

revitalização económica e ur-
banística, e incentivando o in-
vestimento de iniciativa priva-
da. Esta ação de comunicação é 
financiada pelo POAT – Progra-
ma Operacional de Assistência 
Técnica. 

O encerramento das ativida-
des dedicadas à comemoração 
do Mês Internacional das Bi-
bliotecas Escolares ficou mar-
cado por duas sessões de con-
tos, pela contadora de estórias 
Vitória Triães, realizadas na 
Escola Secundária de Barce-
los e na Escola Secundária de 
Barcelinhos. 
Sob o tema “Ler para a Paz e 
Harmonia Globais”, as ativi-
dades do Mês Internacional 
das Bibliotecas Escolares en-
volveram as 31 Bibliotecas Es-
colares de Barcelos.  
Além das sessões de contos, 
seguida de uma Marcha de Pa-
lavras pela Paz, todos os parti-
cipantes receberam TSURUS, 
elaborados pelos próprios 
alunos.
Este ano, a proposta da Rede 
de Bibliotecas Escolares “Ler 
para a Paz e Harmonia Glo-
bais” consistia em proporcio-
nar uma (ou mais) rodas de 
alunos e parar para ler, refle-
tir e dialogar, através de três 
metodologias: leituras dialo-
gadas; leituras questionadas; 
e leituras emparelhadas.

Mês Internacional das 
Bibliotecas Escolares
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O Município de Barcelos 
passou a disponibilizar aos 
utentes da Biblioteca Munici-
pal, o acesso gratuito a mais 
de 7.000 publicações online, 
através da Press Reader (site 
e/ou app), plataforma digital 
gratuita que integra publica-
ções de mais de 150 países, 
em mais de 60 línguas, per-
mitindo uma experiência de 
leitura envolvente através 
de uma interface com várias 
funcionalidades. A disponi-
bilização do PressReader é 
apoiada pela Comunidade 
Intermunicipal do Cávado, 
em parceria com os seus Mu-
nicípios – Amares, Barcelos, 
Braga, Esposende, Terras de 
Bouro e Vila Verde . 
Para usufruir desta platafor-
ma, basta ser leitor da Bibliote-
ca Municipal de Barcelos. Nes-
se caso, através da introdução 
do número do cartão do leitor 
e respetivo pin no site ou app 
da PressReader, ser-lhe-á dis-
ponibilizado o acesso digital a 
todas as publicações. Se ainda 
não está registado como leitor 
da Biblioteca, pode fazê-lo de 
imediato dirigindo-se ao edi-
fício da Biblioteca Municipal, 
sito no Largo Dr. José Novais, 
em Barcelos.

ACESSO GRATUITO A MAIS DE 7 MIL PUBLICAÇÕES 

Biblioteca de Barcelos 
disponibiliza jornais online 

Além da consulta online, a pla-
taforma PressReader permite 
descarregar os conteúdos para 
uma leitura posterior. O servi-
ço está disponível a partir do 
site www.pressreader.com ou 
da APP que pode ser descarre-
gada na Google Play.
A PressReader disponibiliza 
ainda outras funcionalidades 
como, por exemplo, a leitura 
em voz alta, a tradução de tex-
tos para português ou outras 
línguas, a cópia e partilha de 

O Município de Barcelos as-
sociou-se às comemorações 
do Dia Nacional dos Castelos, 
assinalado a 7 de outubro, di-
namizando uma série de ati-
vidades centradas no Castelo 
de Faria. Aproveitando a data, 
decorreu, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, a apresen-
tação pública do programa das 
Comemorações dos 650 anos 
do Feito dos Alcaides de Faria 
(1373-2023), e do plano de in-
tervenção para a estação ar-
queológica do Castelo de Faria. 
Nessa mesma noite, o Gabinete 
de Arqueologia e Património 

Dia Nacional dos Castelos com apresentação das Comemorações dos 
650 anos do Feito dos Alcaides de Faria

Histórico Municipal dinami-
zou uma visita à Ermida de 
Nossa Senhora da Franqueira, 
iniciativa integrada no âmbi-
to do programa “Arqueologia 
à Noite”.
Recorde-se que a estação ar-
queológica das ruínas do Cas-
telo de Faria entrou na esfe-
ra da gestão do Município em 
março de 2022, e vai ser alvo 
de uma intervenção de fundo 
de reabilitação para garantir a 
segurança dos visitantes.
O Castelo de Faria foi um dos 
equipamentos militares mais 
importantes do sistema de 

vigilância e defesa da costa 
e do território a sul do Cáva-
do desde os alvores da nacio-
nalidade, tendo sido local de 
habitação de D. Afonso Henri-
ques, antes da Batalha de São 
Mamede, em 1128. Foi também 
ali que foi assassinado o alcai-
de Nuno Gonçalves em feve-
reiro de 1373, conforme é nar-
rado por Fernão Lopes e por 
Alexandre Herculano, cons-
tituindo um dos episódios da 
história nacional mais bem co-
nhecidos e uma referência da 
literatura portuguesa.
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artigos. O serviço está dispo-
nível nas bibliotecas de leitu-
ra pública da região do Cáva-
do, que constituem a RIBCA, e 
o acesso à plataforma é possí-
vel de várias formas, com as 
credenciais de utilizador da 
biblioteca. O intuito é promo-
ver, junto dos leitores da re-
gião, um acesso mais univer-
sal à leitura e ao conhecimen-
to, de forma sustentável e aces-
sível, no âmbito da missão das 
bibliotecas públicas.

O Município de Barcelos assina-
lou o centenário do nascimento 
do escritor José Saramago, evo-
cando a sua passagem por Bar-
celos em 1979 e 1980, durante 
a qual fez apontamentos sobre 
a cidade e algumas localidades, 
entre elas as freguesias de Aba-
de de Neiva, Balugães, Vila Seca, 
Gilmonde, que depois publicou 
na obra “Viagem a Portugal”.
Para o efeito, promoveu um 
conjunto iniciativas entre as 
quais se destacou: Saramago 
100 Tempo (em Barcelos) tí-
tulo de uma instalação de rua 
que esteve patente em diversos 

locais do Centro Histórico.
Do conjunto de iniciativas, des-
taque para as leituras cente-
nárias, recitais, espetáculo de 
poesia e música e projeção do 
filme “José e Pilar”. No decor-
rer da programação também 
se realizou um roteiro cultural 
dedicado a José Saramago, com 
a visita a alguns locais, no cen-
tro da cidade de Barcelos, refe-
renciados na obra “Viagem a 
Portugal”. 
Recorde-se que o Município de 
Barcelos, iniciou as comemo-
rações do centenário do nasci-
mento do nobel da Literatura, 
no decorrer da feira do Livro e 
posteriormente com a inaugu-
ração da exposição “Palavras e 
Silêncio em José Saramago”, de 
Ana Carvalho, que esteve pa-
tente na Biblioteca Municipal.
José Saramago      
Nascido a 16 de novembro de 
1922, José Saramago foi Prémio 
Nobel da Literatura em 1998 e 
galardoado com o Prémio Ca-
mões em 1995, um dos maio-
res prémios de língua portu-
guesa. Autor de mais de 40 tí-
tulos, o escritor faleceu a 18 de 
junho de 2010, deixando uma 
vasta herança literária e um le-
gado que enriquece a cultura 
portuguesa.

 
ESCRITOR ESCREVEU SOBRE BARCELOS NA SUA 
“VIAGEM A PORTUGAL”

Barcelos assinala Centenário do 
nascimento de José Saramago
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Reunião de 3  de outubro de 2022
PROPOSTA N.º 1. Aprovação da ata da reunião da Câmara Municipal realizada em 19 de 
setembro de 2022; 
PROPOSTA N.º2. Conceder apoios para refeições escolares a seis alunos do Pré-escolar - 
escalão A; 21 Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico – escalão A, e 18 Alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, escalão B;
PROPOSTA Nº 3. Conceder transporte em ambulância a um munícipe, com comprovadas 
carências económicas, para efetuar tratamentos/consultas no Centro de Estimulação In-
tensiva, entre a sua residência em Viatodos - Barcelos e a entidade Centro de Estimulação 
Intensiva, localizada em Braga;
PROPOSTA Nº 4. Isentar do custo das mensalidades devidas para a frequência das Piscinas 
Municipais, para a época desportiva, a um utente com comprovadas carências económicas. 
PROPOSTA Nº 5. Isentar do custo das mensalidades devidas para a frequência das Piscinas 
Municipais, para a época desportiva, a um utente com comprovadas carências económicas;
PROPOSTA N.º6. Reavaliar apoio ao arrendamento habitacional, diminuindo o valor a dois 
beneficiários e aumentando o valor a outros dois beneficiários;  
PROPOSTA Nº 7. Ratificar os despachos da Vereadora, Mariana Carvalho, que autorizaram 
a atribuição de passes escolares a 71 alunos; 
PROPOSTA Nº 8. Ratificar os despachos da Vereadora, Mariana Carvalho, que autorizaram 
a atribuição de passes escolares aos alunos;
PROPOSTA N.º 9. Ratificar a outorga do Acordo de Colaboração entre o Município de Bar-
celos e a “A Macho Alfa Associação Cultural”;
PROPOSTA N.º 10. Aprovar a minuta da Adenda do Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de Barcelos e a Banda Musical de Oliveira;
PROPOSTA N.º 11. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Muni-
cípio de Barcelos e a Academia Rosália Ferreira – Núcleo Artístico Cultural de Barcelos, 
PROPOSTA N.º 12. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 10.000,00€ ao 
Centro Social de Remelhe, para comparticipar na aquisição da viatura em causa;
PROPOSTA N.º 13. Conceder um subsídio no valor de 2.335,00 € (à APAC - Associação de Pais 
e Amigos das Crianças que vai levar a efeito as “I Jornadas da APAC – Crescer com Resiliên-
cia”, no dia 28 de outubro; RETIRADA DA MINUTA
PROPOSTA N.º 14. Conceder um subsídio no valor de 2.000,00 € ao Centro Social e Paroquial 
de Tregosa para desenvolver o projeto pedagógico “Quem somos e o que queremos ser”;
PROPOSTA N.º 15. Aprovar a conta final da empreitada referente à “Reabilitação da Casa 
Ascenção Correia”, a qual revela um saldo a favor do Município de Barcelos no montante 
de 30.796,18 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
PROPOSTA N.º 16. Aprovar a «minuta do contrato de empreitada – 1.º adicional», relativa à 
empreitada de obras públicas «Reabilitação do edifício da antiga Escola Gonçalo Pereira».
PROPOSTA N.º 17. Aprovar o Projeto de Regulamento de Funcionamento e Organização da 
Policia Municipal de Barcelos; 
PROPOSTA N.º 18. Aprovar o Projeto de Regulamento de Utilização e Cedência de Veículos 
do Município de Barcelos;
PROPOSTA Nº 19. Aceitar a doação e incorporação de obras no acervo da Biblioteca Mu-
nicipal - “Amazônia ribeirinha em poesia e fotografia” de Firmino Cachada, 2022;  “Cabo 
Verde Terra Di Meu” de Firmino Cachada, 2006;  “Missão e Aventura – Do Rio Japurá ao Rio 
Negro (1954 – 1955) – Coautor Firmino Cachada, 2021;  “Memórias de Guerra: Como Fazer 
História a partir de quem a viveu?” de Rodrigo André Vitorino Vaz, 2021; “Só o não saber 
se regressava! Memórias da Guerra Colonial” de Rodrigo Vaz, 2022; 
PROPOSTA N.º 20. Dar conhecimento à Câmara da lista dos despachos do Presidente, pro-
feridos no uso de competência delegada, que aprovaram alterações ao Orçamento Munici-
pal para o ano de 2022;
PROPOSTA N.º 21. Ratificar os despachos Presidente da Câmara Municipal, aprovaram/
autorizaram o seguinte: a isenção de pagamento dos utentes das Piscinas Municipais, no 
âmbito da organização do evento municipal “Semana Europeia do Desporto 2022”; a isen-
ção do custo das mensalidades devidas para a utilização das Piscinas Municipais, dentro 
da disponibilidade de horário, para a prática da atividade de piscina, para a época despor-
tiva 2022/2023, por parte dos alunos com necessidades específicas de desporto adaptado, da 
Escola Secundária Alcaides de Faria; a cedência de 1 estrado, 1 pódio, 1 pórtico, 40 grades 
de vedação e 70 cones balizadores à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Barcelos, para apoio à organização do evento “Trail Solidário dos Bombeiros Voluntários 
de Barcelos”; a cedência de 1 pórtico e de 25 grades à Casa do Povo de Viatodos (Casa do Po-
vo – BiaTodos Team), para apoio à organização do evento “Desafio d’Assaia”; a cedência de 
20 grades à Macho Alfa – Associação Cultural, para apoio ao evento BARLOS, realizado a 
24 de setembro; cedência de 1 pórtico ao Moto Clube Macieira de Rates, para um evento de 
angariação de fundos a realizar no dia 8 de outubro; a cedência de 15 grades à Fábrica da 
Igreja Paroquial de Vilar do Monte, para apoio à Festa em honra de Nossa Senhora da Boa 
Morte e Nossa Senhora do Tempo, realizada de 23 a 25 de setembro; a cedência de 50 gra-
des à Confraria Gastronómica O Galo de Barcelos, para apoio à Cerimónia do V Capítulo da 
Confraria, a realizar a 8 de outubro; a cedência de 50 grades ao Município de Vila Nova de 
Famalicão, para apoio à prova de automobilismo “Rali de Famalicão”, a realizar dias 1 e 2 
de outubro; a disponibilização de 4 galos grandes e 8 galos médios à Amigos da Montanha – 
Associação de Montanhismo de Barcelinhos, para oferecer aos vencedores da Maratona BTT 
5 Cumes, a realizar a 9 de outubro; a cedência de 2 Kits de 240L para resíduos recicláveis e 
4 contentores de 240L para resíduos indiferenciados, à AAIPCA - Associação Académica do 
instituto Politécnico do Cávado e do Ave, para apoio ao evento Welcome IPCA, realizado de 
19 a 21 de setembro; a cedência de 50 grades à AAIPCA - Associação Académica do instituto 
Politécnico do Cávado e do Ave, para apoio ao evento Welcome IPCA, realizado de 19 a 21 de 
setembro; a cedência de 60 grades ao Município de Viana do Castelo, para apoio à Romaria 
de Nossa Senhora d’Agonia, realizada de 17 a 21 de agosto;
PROPOSTA N.º 22. Ratificação de Despachos Vice-Presidente, Domingos Pereira, que auto-
rizaram: a disponibilização de 100 giveaways, à ACOBAR – Associação de Coleccionismo 
de Barcelos, para oferecer aos participantes do Encontro Internacional de Colecionadores 
e do III Habemos Retro, a realizar a 01 de outubro; a cedência do Auditório Municipal e de 
apoio logístico, designadamente, 7 cadeiras, 1 ambão, 1 mesa redonda e 1 mesa pequena 
de apoio, à Confraria Gastronómica O Galo de Barcelos, para a Cerimónia do V Capítulo da 
Confraria, a realizar no dia 8 de outubro; a disponibilização de 60 giveaways à Confraria 
Gastronómica O Galo de Barcelos, para a Cerimónia do V Capítulo da Confraria, a realizar 
no dia 8 de outubro; a disponibilização de 1 Bandeira do Município à EMEC – Empresa Mu-
nicipal de Educação e Cultura de Barcelos, E.M., a fim de ser hasteada na linha de mastros 
do edifício sede da EMEC; a cedência do Auditório do Estádio Cidade de Barcelos, ao Gil Vi-
cente Futebol Clube, para a realizar da Assembleia Geral do clube, no dia 29 de setembro; 
a cedência do Auditório Municipal, ao Centro Social, Cultural e recreativo Abel Varzim, 
para realização do Seminário “Um Olhar sobre a Experiência/Caminho percorrido… 15 
anos de Acolhimento Residencial”, no dia 26 de outubro; a cedência do Auditório Munici-
pal, à Confraria Nacional do Leite, para realização da “Cerimónia de Entronização”, no dia 
21 de outubro; a cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, bem como a isenção do 
pagamento de taxas, à Comissão política do PSD – Partido Social Democrata, para a toma-
da de posse da Comissão Política e Mesa do Plenário, no dia 12 de setembro; a cedência do 
Auditório da Biblioteca Municipal, bem como a isenção do pagamento de taxas, à Barcelos 
Sénior – Associação Educacional, Cultural, Social e Recreativa de Formação Permanente, 

para realizar da Sessão Solene de Abertura do Ano Letivo 2022/23, no dia 20 de setembro; 
a cedência do Parque da Cidade, ou, caso as condições meteorológicas não permitam, a ce-
dência do Pavilhão Municipal e respetiva isenção do pagamento de preço pela utilização 
deste último, à Associação Social de Pereira, para a atividade “Dia Internacional da Pessoa 
Idosa”, a realizar a 4 de outubro; 
PROPOSTA Nº 23. Ratificar o despacho da Vereadora, Mariana Carvalho, que autorizou a 
disponibilização de 15 galos médios e 40 giveaways ao Agrupamento de Escolas Alcaides 
de Faria, para oferecer às escolas e aos alunos dos intercâmbios e projetos Erasmus, a de-
senvolver ao longo do ano letivo 2022-2023; 
PROPOSTA Nº 24. Ratificar o despacho da Vereadora Maria Elisa Braga que autorizou a 
disponibilização de 80 giveaways, ao organizador do almoço convívio para os Ex-Comba-
tentes do Ultramar, realizado a 24 de setembro;
PROPOSTA Nº 25. Aprovar a ata em minuta.

Reunião de 17  de outubro de 2022
PROPOSTA N.º 1. Aprovar a ata da reunião ordinária de 19 de setembro de 2022;
PROPOSTA N.º 2. Fixar o valor das refeições escolares dos alunos do ensino profissional, 
para posterior reembolso: no período de 15 a 30 de setembro (período transitório), fixar em 
2,47€ o valor das refeições dos alunos do ensino profissional da Escola Secundária de Bar-
celos, da Escola Secundária Alcaides de Faria e da Escola Básica e Secundária de Viatodos, 
passando a partir de 3 de outubro para 2,59€;
PROPOSTA N.º 3. Apoiar o transporte de um munícipe entre a sua residência, em Rio Co-
vo Stª. Eugénia, e o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e o Hospital de Braga, ao 
abrigo do protocolo com as corporações dos bombeiros do concelho;
PROPOSTA N.º 4. Apoiar o transporte de um munícipe entre a sua residência, Arcozelo, 
e o Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO - Porto), ao abrigo do protocolo com as 
corporações dos bombeiros do concelho;
PROPOSTA N.º 5. Aprovar a Minuta de Adenda ao Acordo de Colaboração entre o Município 
de Barcelos e a Recovery IPSS;
PROPOSTA N.º 6. Aderir à Central de Compras denominada Central Nacional de Com-
pras Municipais (CNCM) e submeter esta proposta à apreciação e votação da Assembleia 
Municipal;
PROPOSTA N.º 7. Aprovar a Minuta de Adenda ao Acordo de Colaboração celebrado entre 
o Município de Barcelos e a Associação Médicos do Mundo;
PROPOSTA N.º 8. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Barcelos e o GASC – Grupo de Ação Social Cristã, relativamente à Semana Municipal da 
Igualdade, a decorrer entre os dias 24 e 27 de outubro de 2022;
PROPOSTA N.º 9. Ratificar o Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a ACO-
BAR – Associação de Colecionismo de Barcelos, que organizou o XVI Encontro Internacional 
de Colecionadores e o III Habemus Retro com a apresentação do carimbo filatélico alusivo 
aos 120 anos do Theatro Gil Vicente;
PROPOSTA N.º 10. Ratificar o acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Con-
fraria Gastronómica O Galo de Barcelos;
PROPOSTA N.º 11. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Municí-
pio de Barcelos e a ARTESMUSIVI – Associação de Artes de Viatodos (Academia de Música 
de Viatodos);
PROPOSTA N.º 12. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Municí-
pio de Barcelos e A Capoeira – Companhia de Teatro de Barcelos;
PROPOSTA N.º 13. Aprovar a Minuta da Adenda ao Acordo de Colaboração entre o Municí-
pio de Barcelos e o “Teatro de Balugas” – Associação Cultural;
PROPOSTA N.º 14. Atribuir uma comparticipação financeira ao Centro Social Cultural e 
Recreativo Abel Varzim, 1.200,00 €, e doar 14 livros “Figurado de Barcelos – Desenhos de 
Barros”, ao Centro Social Cultural e Recreativo Abel Varzim;
PROPOSTA N.º 15. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 6.298,60 € à AMAR 
21 – Associação de Apoio à Trissomia 21 e Outras Perturbações do Neurodesenvolvimento;
PROPOSTA N.º 16. Aprovar o 5º cálculo provisório da revisão de preços, relativo à emprei-
tada de “Reabilitação do Mercado Municipal”, cujo resultado provisório é de 130.598,54 €, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, o que, considerando os valores já liquidados, resulta 
na importância de 79.094,62 €, com IVA incluído, a favor do adjudicatário;
PROPOSTA N.º 17. Aprovar o 18º Ato de Imposição de Obrigações de Serviço Público de 
Transporte de Passageiros – Serviço Público Essencial;
PROPOSTA N.º 18. Aprovar o 19.º Ato de Imposição de Obrigações de Serviço Público de 
Transporte de Passageiros – Serviço Público Essencial;
PROPOSTA N.º 19. Aprovar o Regulamento do Livro de Honra do Município de Barcelos;
PROPOSTA N.º 20. Aprovar a Ata em Minuta.

Reunião de 31  de outubro de 2022
PROPOSTA N.º 1. Aprovar as atas das reuniões de 03 e 17 de outubro de 2022;
PROPOSTA N.º 2. Conceder auxílios económicos para refeições escolares a 20 alunos do 
ensino pré-escolar e a 20 alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico;
PROPOSTA N.º 3. Ratificar o despacho do Presidente que aprovou o transporte do material 
e o transporte dos artesãos barcelenses que participaram na Feira de Artesanato de Vila 
Franca de Xira;
PROPOSTA N.º 4. Aprovar a afetação de um Técnico Superior à CPCJ – Comissão de Pro-
teção de Crianças e Jovens de Barcelos para reforço da equipa no âmbito das atividades a 
desenvolver;   
PROPOSTA N.º 5. Aprovar apoio ao Arrendamento Habitacional a quatro novos munícipes; 
manter o mesmo valor do apoio a três beneficiários; aumentar o valor a um beneficiário e 
diminuir o valor do apoio a um beneficiário;
PROPOSTA N.º 6. Conceder um subsídio, no valor de 300,00€, ao Clube de Campismo e Ca-
ravanismo de Barcelos bem como o apoio técnico solicitado;
PROPOSTA N.º 7.  Conceder uma comparticipação financeira, no valor de 19.302,39€, à Ca-
sa do Povo de Viatodos, para concluir as obras e colocar as instalações ao serviço dos seus 
utentes, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços que prestam às populações 
que servem;
PROPOSTA N.º 8. Conceder uma comparticipação financeira, no valor de 150.000,00€, aos 
Bombeiros Voluntários de Barcelos para proceder à 3ª fase da “Ampliação e Requalificação 
do Quartel”, a qual consiste na ampliação do Parque de Viaturas de Emergência, na Requa-
lificação da Fachada Poente, Revestimento e Pintura da Casa-Escola, substituição da caixi-
lharia e AVAC da área operacional, estimando-se este investimento em cerca de 331.584,00€;
PROPOSTA N.º 9. Aprovar a Minuta do Contrato de Comodato entre o Município de Barce-
los e a Freguesia de Cristelo, referente ao edifício do antigo Jardim de Infância de Cristelo, 
sito na Rua do Infantário, n.º 85, freguesia de Cristelo, para instalação e funcionamento de 
associações e instituições da Freguesia de Cristelo;
PROPOSTA N.º 10. Ratificar o despacho do Presidente da Câmara Municipal que deu pare-
cer favorável à aprovação da escala de turnos das farmácias da área deste Município, para 
vigorar no ano de 2023, e a consequente comunicação à ARS Norte;
PROPOSTA N.º 11. Retificar a minuta de Adenda ao Acordo de Colaboração celebrado entre 
o Município de Barcelos e a Recovery IPSS;
PROPOSTA N.º 12. Aprovar a Minuta de Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
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de Barcelos e a Associação Galo Novo;
PROPOSTA N.º 13. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Muni-
cípio de Barcelos e a Crunchy Particle – Associação. Projeto “Casa do Xisto” – Laboratório 
Imersivo;
PROPOSTA N.º 14. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Municí-
pio de Barcelos e a SOS BIGODES – Grupo de Resgate Animal Associação;  
PROPOSTA N.º 15. Ratificar o despacho do Presidente que aprovou a minuta do contrato 
adicional n.º 1, relativo à empreitada de Remoção de Fibrocimento nos Edifícios Escolares 
– Lote n.º 2 – Escolas Norte - Poente», referente à execução de trabalhos complementares, 
no valor de 10.970,67€, valor ao qual acresce o IVA, sendo 10.536,12€ da responsabilidade 
do Município e os restantes 434,55€ da responsabilidade do adjudicatário;
PROPOSTA N.º 16. Ratificar o despacho do Presidente que aceitou o direito à revisão de 
preços extraordinária e a não aceitação da forma de cálculo apresentadas pelo adjudicatá-
rio da Empreitada de “Remoção de fibrocimento nos edifícios escolares – lote nº 5 – Escolas 
Sul-Poente;
PROPOSTA N.º 17. Ratificar o despacho do Presidente que aceitou o direito à revisão de 
preços extraordinária e a não aceitação da forma de cálculo apresentadas pelo adjudicatá-
rio da Empreitada de “Remoção de fibrocimento nos edifícios escolares – lote nº 4 – Escolas 
Sul-Sul”;
PROPOSTA Nº 18. Determinar o reinício do procedimento de elaboração do PPCHB1 – Plano 
de Pormenor do Centro Hospitalar de Barcelos 1- nos termos da fundamentação, a concre-
tizar no prazo de 12 meses; determinar a dispensa da necessidade de Avaliação Ambiental 
Estratégica, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 
de junho, tendo em conta de que o Plano não é suscetível de causar efeito significativo no 
ambiente; determinar o reaproveitamento dos atos administrativos e formalidades já de-
corridos no âmbito do presente Plano; estabelecer, nos termos do disposto no n.º 2 do arti-
go 88.º do RJIGT (Decreto Lei n.º 80/2014, de 14 de maio, na sua redação atual), um prazo de 
15 dias, a contar do dia seguinte ao da publicação do anúncio da presente deliberação em 
Diário da República, para a formulação de sugestões e para a apresentação de informações 
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito deste procedimento;
PROPOSTA N.º 19. Ratificar os despachos do Presidente da Câmara Municipal que apro-
varam/autorizaram o seguinte: a disponibilização de 50m2 de piso de borracha à Junta 
de Freguesia de Fragoso, para colocação no parque infantil da freguesia; a cedência de 40 
grades, 30 painéis de vedação e alcatifa vermelha à Associação Franqueira – Natureza e 
Aventura, para apoio à Caminhada de Halloween a realizar a 29 de outubro; a cedência de 
40 grades, 2 Kits de 240L para resíduos recicláveis à Amigos da Montanha – Associação de 
Montanhismo de Barcelinhos, para o VI Corta Mato de Barcelos, a realizar a 13 de novembro;
PROPOSTA N.º 20. Ratificar os despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal que 
aprovaram/autorizaram: a disponibilização de 3 galos médios e 3 livros “Figurado de Bar-
celos: Desenhos de Barro”, ao IPCA - Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, para oferecer 
aos conferencistas da Digicom a realizar a 3 de novembro; a cedência do Auditório Muni-
cipal à AAIPCA – Associação Académica do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave para 
realização da Serenata ao Caloiro, dia 16 de outubro; a disponibilização de 77 garrafas de 
águas de 0,33cl e 77 blocos de notas da Casa da Juventude ao Agrupamento de Escolas Vale 
D’Este, para oferecer aos alunos que irão participar no passeio de bicicleta a realizar a 11 de 
novembro; a cedência do Estádio Cidade de Barcelos ao Varzim Sport Club, para realização 
do jogo com o Sporting Clube de Portugal, realizado no dia 16 de outubro;
PROPOSTA Nº 21. Ratificar os despachos da Vereadora Mariana Carvalho que aprovaram/
autorizaram o seguinte: a disponibilização de 30 giveaways à Escola Secundária de Barce-
linhos para oferecer aos parceiros de Erasmus aquando da deslocação a Malta no dia 21 de 
outubro; a disponibilização de 1 bandeira do Município e 1 bandeira de Portugal ao Agru-
pamento de Escolas de Fragoso, para hastear na Escola EB1 de Fragoso;
PROPOSTA Nº 22. Ratificar o despacho do vereador António Ribeiro que aprovou/autori-
zou o seguinte: a disponibilização de 6 livros “Figurado de Barcelos – Desenhos de Barro” 
ao Centro Social, Cultural e Recreativo Abel Varzim, para oferecer aos oradores do Semi-
nário “Um Olhar sobre o Caminho … 15 anos de acolhimento residencial” a realizar a 26 
de outubro;
PROPOSTA N.º23. Aprovar voto de louvor à Banda Musical de Oliveira e a todos os seus 
elementos pela passagem dos seus 240 anos de vida.
PROPOSTA N.º24. Aprovar a ata em Minuta.

Reunião de 14  de novembro de 2022
PROPOSTA N.º 1. Aprovar a ata da reunião de 31 de outubro de 2022; 
PROPOSTA N.º 2. Conceder apoio para refeições escolares a mais 7 alunos do escalão A e 4 
alunos do escalão B;
PROPOSTA N.º 3. Atribuir apoio ao arrendamento habitacional a 14 novos candidatos, con-
tinuar o valor do apoio a 8 beneficiários, e diminuir o apoio a 4 beneficiários; 
PROPOSTA Nº 4. Isentar um aluno de pagamento de refeições escolares; 
PROPOSTA Nº 5. Ratificar atribuição de passe escolar a 41 alunos;
PROPOSTA Nº 6. Aprovar a Parceria com a Associação Bandeira Azul da Europa – ano le-
tivo 2022/2023; 
PROPOSTA N.º 7. Ratificar o despacho do Presidente da Câmara relativamente a compartici-
pações financeira no âmbito do combate à COVID 19: Centro Social da Paróquia de Arcozelo - 
4.226,33 €; Cruz Vermelha Portuguesa - Centro Humanitário de Macieira de Rates - 2.824,73;
PROPOSTA N.º 8.  Conceder uma comparticipação financeira no valor de 8.500,00€ à ACIB – 
Associação Comercial e Industrial de Barcelos, para comparticipar na realização do “Fórum 
Regional do Comércio”, previsto para o dia 15 de novembro de 2022;
PROPOSTA N.º 9. Autorizar a cedência do apoio técnico pretendido pelo Centro Social e Pa-
roquial de Fragoso para elaborar uma memória descritiva e plantas dos espaços a ocupar, 
a fim de serem remetidos à Segurança Social;
PROPOSTA N.º 10. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Barcelos e a Associação Coral Magistrói (ACMAG), que pretende regulamentar os termos 
e condições em que se desenvolverá uma parceria entre as partes no desenvolvimento de 
atividades musicais no concelho de Barcelos;
PROPOSTA N.º 11. Aprovar a minuta da Adenda ao Acordo de Colaboração entre o Municí-
pio de Barcelos e o Centro Cultural de Barcelos; 
PROPOSTA N.º 12. Ceder a título definitivo de mesas e cadeiras à Junta de Freguesia de 
Perelhal;
PROPOSTA N.º 13. Ratificar o despacho Presidente, datado de 28.10.2022, que aceitou o 

direito à revisão de preços extraordinária e a não aceitação da forma de cálculo, apresen-
tadas pelo adjudicatário da Empreitada de “Reabilitação do Campo S. José (Largo Camilo 
Castelo Branco)”;
PROPOSTA Nº 14. Tomar conhecimento da informação sobre a situação económica e finan-
ceira do Município de Barcelos, reportada a 30.06.2022 e remeter à Assembleia Municipal 
para efeitos de conhecimento;
PROPOSTA N.º 15. Aprovar a minuta da Adenda do Acordo de Colaboração entre o Municí-
pio de Barcelos e o Círculo Católico de Operários de Barcelos; 
PROPOSTA N.º 16.  Revogar o ponto IV da deliberação de Adesão à Central de Compras de-
nominada Central Nacional de Compras Municipais (CNCM); 
PROPOSTA N.º 17. Ratificar os despachos do Presidente da Câmara que aprovaram/autori-
zaram o seguinte: a cedência de apoio técnico/humano, ao Tribunal Judicial de Barcelos, 
para efetuar pequenas reparações de eletricidade nas instalações do Tribunal; a cedência 
de 8 mesas e respetivas cadeiras, bem como um ponto de energia, à Escola Secundária de 
Barcelinhos ara apoio à atividade CodeWeek, a realizar a 25 de novembro; a disponibiliza-
ção de 35mt de guias em granito, à Junta de Freguesia de Remelhe, para colocação em pas-
seios para peões; a cedência de 44 grades de proteção, à BCL Concept, para apoio ao evento 
de Halloween realizado a 31 de outubro na Central de Camionagem; a cedência de 50 grades 
aos Amigos da Montanha - Associação de Montanhismo de Barcelinhos, para apoio ao Corta 
Mato de Barcelos a realizar a 13 de novembro; a isenção de pagamento à Escola Profissional 
Profitecla, de Barcelos, pela utilização do Pavilhão Municipal de Barcelos, no âmbito da or-
ganização do evento “Dia do Desporto”;
PROPOSTA N.º 18. Ratificar os despachos do Vice-Presidente da Câmara, Domingos Pe-
reira que aprovaram/autorizaram: a disponibilização de 1 galo médio ao Agrupamento 
de Escolas de Vila Cova, para oferecer à dinamizadora da Ação de Sensibilização sobre os 
malefícios do tabaco, a realizar a 17 de novembro;  cedência das instalações da Central de 
Camionagem, à BCL Concept, para realização de um evento de Halloween, a 31 de outubro; 
a cedência do Auditório Municipal, à Escola Secundária de Barcelos, para realização de 3 
sessões do espetáculo “Isto é Matemática”, no dia 21 de dezembro de 2022; a cedência de 
uma das salas do rés do chão da Escola 1º de Maio em Arcozelo, à Associação Tertúlia Bar-
celense, durante os meses de novembro de dezembro de 2022, com vista a ser usado para 
a elaboração de cabazes de Natal; a cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, ao Se-
cretariado Distrital de Braga dos Trabalhadores Social Democratas (TSD), para realização 
de uma conferência laboral no dia 18 de novembro; a cedência de 4 bancas retangulares 
em madeira, à Casa de Acolhimento Paula Azevedo do Centro Social, Cultural e Recreativo 
Abel Varzim, para apoio ao seminário realizado a 26 de outubro;  a disponibilização de 3 
galos médios ao Coral de Barcelos para oferecer nas três atuações a realizar na ilha da Ma-
deira, de 5 a 7 de novembro;
PROPOSTA Nº 19. Ratificar os Despachos da Vereadora, Mariana Carvalho, que aprovaram/
autorizaram o seguinte: a cedência das instalações da EB de Vila Boa, à APEVIBO – Asso-
ciação de Pais e Encarregados de Educação de Vila Boa, a fim de realizarem uma Feirinha 
de Outono no dia 12 de novembro; a cedência de um espaço no recreio da EB de Alvelos, à 
APAL - Associação de Pais dos Alunos de Alvelos, para instalação de um presépio a partir 
do dia 7 de novembro;
PROPOSTA N.º 20. Aprovar a ata em Minuta.

Dirija-se ao Balcão Único 
do Município de Barcelos
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Barcelos iluminou as ruas, 
praças e avenidas dando luz 
e brilho à época mais mágica 
do ano - o Natal. A cidade es-
tá inundada de luz e cor, com 
milhares de motivos, que 
iluminam cerca de 58 ruas, 
praças e outros espaços da 
cidade, proporcionando um 
ambiente acolhedor aos bar-
celenses e a todos quantos vi-
sitam a Cidade, nesta quadra 
festiva.

Dando cumprimento ao pla-
no de poupança de energia 
2022-2023, aprovado em Con-
selho de Ministros, a ilumi-
nação decorativa do Natal  só 
está ligada entre as 18h00 e as 
24h00. 
Além dos tradicionais moti-
vos natalícios espalhados pe-
la cidade, este ano destacam- 
a árvore de Natal de 25 me-
tros no Largo da Porta Nova, 
e a árvore de 15 metros jun-
to à Igreja Matriz. Novidade 
é também um túnel luminoso 
de 50 metros com espetáculos 

multimédia, na Avenida da 
Liberdade, e a introdução de 
várias iluminações alusivas 
ao Caminho de Santiago, bem 
como motivos de Natal em 

POUPANÇA DE ENERGIA: ILUMINAÇAO SÓ ENTRE AS 18 E AS 24 HORAS 

Barcelos celebra o Natal e ilumina a cidade

LUZ, CONCERTOS, DESFILES, EXPOSIÇÕES E ANIMAÇÃO DE RUA  
Barcelos com um mês de “Magia do Natal”
Barcelos vive a atmosfera da 
“Magia de Natal” durante to-
do o mês de dezembro, atra-
vés de uma programação 
vasta e diversificada que o 
Município de Barcelos pre-
parou para a animação des-
ta época festiva e tão queri-
da dos portugueses.  
As iniciativas de animação, 
cultura, recreio e lazer, que 
incluem mais de uma cen-
tena eventos, este ano ex-
travasam a zona citadina e 
alargam-se a diversas fre-
guesias do concelho. 

As celebrações natalícias, 
que iniciaram a 1 de dezem-
bro e só terminam na passa-
gem do ano, visam promover 
o espírito de convívio, fra-
ternidade, alegria e amizade 
entre pessoas, e atrativida-
de, contribuindo assim para 

a dinamização do comércio 
tradicional. A ideia é chamar 
os barcelenses e os visitantes 
à participação nas atividades 
de rua e nas iniciativas que 
se desenrolam nos diversos 
equipamentos municipais.
Este ano, destacam-se o Mer-
cado de Natal, instalado no 
Largo Dr. José Novais, mas do 
programa fazem parte: expo-
sições de presépios, concertos, 
recitais, espetáculos de dan-
ça, desfile natalício, sessões 
de contos, workshops, pro-
gramas educativos, concurso 
“Barcelos Doce”, charrete de 
Natal, animação de rua, mú-
sica de rua, etc.

Concertos Musicais nas fre-
guesias e equipamentos cul-
turais abertos à noite
Como forma de descentrali-
zar as atividades culturais e 

3D, nas principais praças da 
cidade. 
As iluminações de Natal têm 
sido um dos pontos altos de 
estímulo ao comércio local e 

envolver um maior conjunto 
de pessoas na programação de 
Natal, este ano vão realizar-se 
concertos musicais em quatro 
freguesias descentralizadas do 
concelho, nomeadamente, Via-
todos, Areias de Vilar, Balugães 
e Barqueiros. 
No mesmo sentido de promo-
ção do acesso à cultura, di-
versos equipamentos munici-
pais vão estar abertos ao pú-
blico nas noites de 23 e de 30 
de dezembro. Assim, nessas 
datas, Torre Medieval, Museu 
de Olaria, Câmara Municipal, 
Posto de Turismo, Galeria Mu-
nicipal de Arte, Casa da Aze-
nha e Biblioteca Municipal 
estarão de portas abertas das 
19h00 às 23H00. 
Pode consultar o programa 
completo de animação natalí-
cia no site e nas redes sociais 
do Município.

constituem uma tradição for-
temente enraizada por todos 
os que vivem e trabalham na 
cidade, assumindo ainda um 
relevo acrescido devido ao 

elevado número de pessoas 
que todos os anos visitam a 
cidade, nesta época. 
Os encargos com a ilumina-
ção de Natal rondam os 150 
mil euros.

“PRESÉPIO A 7 ARTES”, na 
Sala Gótica dos Paços do 
Concelho
Um dos momentos que  mais 
marcou o arranque da época 
natalícia aconteceu no pri-
meiro dia de dezembro, com 
a inauguração da iluminação, 
acompanhada por um concer-
to da Tuna Académica do IP-
CA, no Largo da Porta Nova. 
Nesse mesmo dia, abriu ao 
público o “PRESÉPIO A 7 AR-
TES”, na Sala Gótica dos Paços 
do Concelho, uma criação co-
letiva de mais de quatro deze-
nas de artesãos barcelenses, 
de múltiplas produções e ge-
rações. E por falar em presé-
pios, outra das iniciativas que 
merece a visita do leitor é a 
“Exposição Coletiva de Presé-
pios”, na Torre Medieval. 
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Arranca já no próximo mês de 
janeiro o programa comuni-
tário “Diabetes em Movimen-
to”. Implementado pela Câ-
mara Municipal de Barcelos, 
em parceria com a ARS Norte 
e o ACES Cávado III Barcelos/
Esposende, este programa é 
vocacionado para a prática de 
exercício físico para pessoas 
que sofrem de diabetes tipo 2.

As sessões de exercício físico 
vão decorrer a partir de janei-
ro, às segundas, quartas e sex-
tas, no Pavilhão Desportivo de 
Adães, e serão dinamizadas 
por profissionais do exercício 
físico e por enfermeiros.
A participação é gratuita, me-
diante referenciação pelos 
médicos e enfermeiros das 
Unidades de Saúde Familiar e 
Unidades de Cuidados de Saú-
de Personalizados, dos Cen-
tros de Saúde de Barcelos e 
Barcelinhos.
Este programa de intervenção 
multi-institucional, multidis-
ciplinar e multicomponente 
representa um esforço articu-
lado da comunidade para pro-
porcionar uma solução concre-
ta e efetiva de atividade física 
para esta população.
A coordenação deste projeto 
nacional é realizada pela Di-
reção-Geral da Saúde através 
do Programa Nacional para a 

INICIATIVA DA CÂMARA, ACES E ARS

Programa “Diabetes em Movimento” 

Promoção da Atividade Física 
e do Programa Nacional para a 
Diabetes.
A diabetes é um dos principais 
problemas de saúde pública do 
nosso país (existem cerca de 
1 milhão de pessoas com esta 

doença crónica em Portugal) e 
a atividade física é um dos pila-
res do tratamento – melhoran-
do o controlo metabólico, redu-
zindo o risco cardiovascular, e 
aumentando a funcionalidade 
e a qualidade de vida.

O Município de Barcelos aderiu 
à Semana Europeia de Preven-
ção de Resíduos, que decorreu 
de 19 a 27 de novembro, e teve 
como foco “Os têxteis circula-
res & sustentáveis - O lixo está 
fora de moda”. Entre as várias 
iniciativas, destaque para o 
workshop de reutilização têx-
til (upcycling) que teve como 
objetivo promover e incentivar 
o prolongamento de tempo de 
vida útil do vestuário/acessó-
rios, ou outros artigos através 
da recuperação. 
Nesta ação, estiveram presen-
tes a designer de moda, Katty 
Xiomara, e Helena Antónia, 
fundadora  do projeto Vintage 
For A Cause, e os alunos de De-
sign de Moda da Escola de Tec-
nologia e Gestão de Barcelos. 
Neste workshop, os participan-
tes tiveram a oportunidade de 
aprender, com a designer Ka-
tty Xiomara, como reaprovei-
tar roupa usada e materiais 

através da técnica de pat-
chwork e fazer o seu próprio 
Tote Bag. Esta iniciativa con-
tou também com a presença de 
Helena Antónia, fundadora do 
projeto Vintage For A Cause, 
sendo esta uma marca de eco-
nomia circular com compro-
misso social, focada na reu-
tilização de resíduos têxteis, 
através do upcyling, ao mesmo 
tempo que capacita mulheres 
desempregadas com mais de 
50 anos. Dentro de uma es-
trutura de plataforma cola-
borativa, a marca cria edições 
limitadas de designs atem-
porais, reunindo, envolven-
do e influenciando diferentes 
stakeholders em toda a cadeia 
de valor para uma produção e 
consumo mais sustentáveis.
O setor têxtil tem um alto im-
pacto ambiental e social em 
todas as fases: desde a produ-
ção até à distribuição, uso e 
pós-venda. 

 SEMANA EUROPEIA DE PREVENÇÃO DE RESÍDUOS 

Designer de Moda Katty Xiomara 
ensina a reciclar tecidos

Concurso de Fotografia “Património Natural de Barcelos” 2022

A fotografia “Luz da Vida”, de 
Wilson Mário Silva, foi a ven-
cedora do concurso de foto-
grafia “Património Natural de 
Barcelos” 2022, no valor de  400 
euros. 
Na edição deste ano participa-
ram 15 concorrentes, num total 
de 28 trabalhos a concurso. As 
fotografias estiveram patentes 
ao público, entre os dias 1 e 30 
de junho, no Posto de Turismo 
de Barcelos e na exposição on-
line no site do município,  no 
âmbito das comemorações do 
Dia Mundial do Ambiente.
Esta iniciativa teve como obje-
tivo consciencializar e sensibi-
lizar a população para a defesa 

e valorização do património 
natural do concelho e promo-
ver o ambiente, divulgando a 
sua fauna, flora, paisagens úni-
cas e lugares desconhecidos.
Da avaliação do júri, fo-
ram atribuídas as seguintes 
classificações:

1º lugar|“Luz da Vida”, de Wilson 
Mário Silva (400€)

2º lugar | “Margens do Rio Cáva-
do”, de Catarina Fonseca (300€)

3º lugar | “Monte do Facho”, de 
Afonso Santos (200€)

Prémio do público | “Poupa - A 
desconfiada”, de Adelino Silva 
(100€)

O Município de Barcelos foi distinguido como AUTARQUIA SOLIDÁRIA 2022, 
considerando a sua intervenção no desenvolvimento social, nos resultados 
obtidos e na adoção de processos de melhoria contínua no seu concelho”, em 
cerimónia realizada em Porto de Mós.
A Câmara Municipal de Barcelos divide este reconhecimento com todos os 
parceiros da Rede Social e todos os barcelenses que fazem da solidariedade 
uma forma de estar.

BARCELOS | AUTARQUIA SOLIDÁRIA 2022
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A Câmara Municipal de Bar-
celos vai continuar a políti-
ca de redução de impostos às 
empresas e famílias que se 
irão refletir já no próximo 
ano, após a aprovação do Pla-
no e Orçamento para 2023. A 
garantia foi deixada pelo vi-
ce-presidente da Câmara, na 
cerimónia de abertura do 
Fórum Regional do Comér-
cio, que se realizou, no Thea-
tro Gil Vicente, na cidade de 
Barcelos. 
Domingos Pereira, que tem a 
tutela do Pelouro das Ativida-
des Económicas e Gestão Fi-
nanceira do Município, depois 
de elencar as medidas fiscais 
que o atual Executivo tomou 
em 2022, anunciou que a redu-
ção da carga fiscal municipal 
vai ser reforçada no próximo 
ano, garantindo que vai dimi-
nuir a taxa da Derrama que 
incide sobre as empresas, vai 
baixar o IMI - Imposto Muni-
cipal sobre Imóveis - que é cal-
culado com base no valor pa-
trimonial tributário dos imó-
veis situados em território na-
cional, reduzir a cobrança do 
IRS, na parte que diz respeito 
ao Município, diminuir a taxa 

NO FÓRUM REGIONAL DO COMÉRCIO EM BARCELOS

Câmara garante redução de impostos municipais 

de mercados e feiras em 50% 
e continuar com a isenção de 
taxa de esplanadas. Além da 
vertente fiscal, Domingos Pe-
reira sublinhou que “o desen-
volvimento do comércio é im-
portante para dinamização 
económica do concelho”, real-
çando a aposta numa agenda 
cultural atrativa como forma 
de dinamização das ativida-
des económicas, destacando os 

eventos ligados à gastronomia, 
a aposta na promoção dos vi-
nhos, a dinamização dos Cami-
nhos de Santiago, entre outros, 
como exemplos de uma estra-
tégia integrada de promoção 
territorial. 
Antes, já o presidente da ACIB, 
João Albuquerque, tinha agra-
decido “o empenho da Câma-
ra Municipal” mostrando-se 
satisfeito com a “proximidade 

com a autarquia, no sentido de 
trabalharmos juntos e voltar a 
colocar em cima da mesa vários 
projetos estruturantes” para o 
concelho.   Salientando que o 
comércio funciona como mo-
tor de arranque, Albuquerque 
referiu: “temos de puxar pela 
economia do território, porque 
temos um concelho com servi-
ços, turismo, e comércio di-
nâmicos, com empresários de 

grande resiliência.
Secretária de Estado aposta 
na digitalização, sustentabi-
lidade, coesão territorial e 
capacitação
Convidada especial deste 
Fórum Regional do Comércio, 
Rita Marques, Secretária de 
Estado do Turismo, Comércio 
e Serviços, apontou os quatro 
grandes vetores capazes de 
dinamizar o setor: “digitali-
zação, sustentabilidade, coe-
são territorial e capacitação”. 
A governante afirmou que es-
tará “sempre disponível para 
trabalhar com a ACIB e a Câ-
mara Municipal, no sentido de 
tentar solucionar os problemas 
que Barcelos enfrenta na ques-
tão do comércio”.
Rematou agradecendo a todos 
os empresários “a resiliência 
e a responsabilidade que tive-
ram ao aguentar as suas em-
presas em tempos tão difíceis, 
caso da pandemia, da guerra e 
da inflação”.
Recorde-se que este Fórum Re-
gional do Comércio foi organi-
zado pela ACIB, em parceria 
com a Câmara Municipal de 
Barcelos e Confederação de Co-
mércio e Serviços de Portugal.
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