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EDITORIAL

A PALAVRA DO PRESIDENTE, MÁRIO CONSTANTINO LOPES

Há um ano, dirigi-me aos 
munícipes de Barcelos, na 
primeira edição deste jor-
nal, tendo dito que a missão 
do Executivo Camarário era 
fazer com que a Câmara Mu-
nicipal voltasse a ter um pa-
pel determinante no desen-
volvimento do concelho e, ao 
mesmo tempo, promovesse 
políticas de apoio social e 
de bem-estar da população. 
Passado este tempo, venho, 
de forma sintética, abordar 
alguns assuntos que mui-
to contribuirão para que 
os objetivos então anuncia-
dos sejam uma realidade. 
Vejamos:
Caso Águas de Barce-
los: já existe acordo!
Como sabem, desde o início 
de 2010, portanto, há 13 anos, 
a Câmara Municipal entrou 
em conflito com a empresa 
Águas de Barcelos, conflito 
esse que travou todo o pla-
no de investimento nas re-
des de água e saneamento, 
como, após derrotas suces-
sivas nas diversas instân-
cias da Justiça, levou à con-
denação do Município num 
extraordinário montante de 
170 milhões de euros, a que 
acrescem juros, pelo que o 
valor da indemnização já 
supera os 200 milhões de eu-
ros. Esta foi a pesada heran-
ça que tivemos de enfrentar 
e que prometemos resolver, 
através de negociações que 
permitissem atenuar o im-
pacto arrasador dessa dívi-
da e, ao mesmo tempo, sanar 
por completo o conflito que, 
como disse, já dura há mais 
de 13 anos.
Pois bem; estou em condi-
ções de anunciar que chega-
ram a bom porto essas nego-
ciações que, no último ano, 
fomos desenvolvendo com a 
Águas de Barcelos. Assim, é 
muito provável que, quan-
do este jornal vos chegar às 
mãos, já tenhamos a apro-
vação desse acordo, que te-
rá de ser feita em reunião 
de Câmara e da Assembleia 
Municipal.
Esta é, pois, uma exce-
lente notícia: vai repor a 

normalidade do investimen-
to previsto para as redes de 
água e saneamento e colo-
ca um ponto final na espa-
da que pairava sobre a Câ-
mara de ser obrigada a pa-
gar 200 milhões de euros, o 
que acarretaria uma situa-
ção catastrófica para o Mu-
nicípio. Confesso que estou 
muito feliz por ter resolvido 
este enorme problema, tan-
to mais que o fizemos mini-
mizando ao máximo possí-
vel os custos para o erário 
camarário e para os nossos 
munícipes.   
Construção do Novo 
Hospital: Câmara vai 
comprar terrenos
Na sequência da luta dos 
barcelenses contra o encer-
ramento da Maternidade do 
Hospital Santa Maria Maior, 
o Município de Barcelos e 
o Ministério da Saúde assi-
naram, em 2008, o “Acordo 
Estratégico de Colaboração 
para o Lançamento do Novo 
Hospital de Barcelos”, que, 
passados diversos governos 
e mais de 14 anos, nunca se 
chegou a concretizar. 
Perante este impasse, com-
prometi-me com todos os 
barcelenses que, embora 
não dependendo exclusiva-
mente da Câmara Munici-
pal, iríamos lutar pela con-
cretização desse objetivo, já 
que se trata de um equipa-
mento imprescindível para 
que os mais de 150 mil ha-
bitantes de Barcelos e Espo-
sende tenham acesso a cui-
dados de saúde atempados 
e de qualidade. Nessa luta, 
procurei envolver todos os 
partidos políticos bem como 
as assembleias municipais 
dos dois concelhos, tendo si-
do dados passos positivos. 
Recentemente, o novo mi-
nistro da Saúde e o ministro 
da Administração Interna 
pronunciaram-se sobre este 
assunto, afirmando que há 
vontade política do Estado 
Central para que a obra ve-
nha a ser uma realidade.  
No que à Câmara Municipal 
diz respeito e às obrigações 
com que se comprometeu, 

em 2008, nomeadamente na 
aquisição dos terrenos para 
a implantação do novo Hos-
pital, tenho a anunciar-vos 
que essa compra se vai con-
cretizar, ainda no decorrer 
deste mês de fevereiro. 
Com este passo, damos dois 
sinais: cumprimos um obje-
tivo que tardava em aconte-
cer; e deixa de haver descul-
pa para que o Estado Cen-
tral não avance com o pro-
cesso da construção do Novo 
Hospital.
Mobilidade: mais 
oferta de autocarros 
a preços reduzidos
Com a carestia do custo de vi-
da, principalmente da ener-
gia e combustíveis, e com 
cada vez mais preocupações 
ambientais, a sociedade re-
clama (e bem) melhores e 
mais baratos transportes 
públicos. Ora, no início do 
ano, o Município de Barcelos 
pôs em marcha uma opera-
ção de mobilidade que vai ao 
encontro dessas preocupa-
ções. Assim, no que respei-
ta aos Transportes Urbanos 
de Passageiros (ex-Barcelos 
BUS), implementamos mais 
três novas linhas, passando 
de quatro para oito autocar-
ros que ligam a periferia ao 
centro da cidade, servindo 
os principais equipamentos, 
caso de escolas, serviços pú-
blicos e zonas comerciais. 
Além de termos aumentado 
substancialmente a oferta, 
reduzimos o custo dos pas-
ses, pelo que com o passe TU-
BA 1 pode viajar nestes no-
vos autocarros ou em quais-
quer outros que passem nos 
mesmos circuitos por ape-
nas 15 euros/mês, sendo que 
ainda há descontos para apo-
sentados ou maiores de 65 
anos e para pessoas com mo-
bilidade reduzida. Por outro 
lado, a oferta de passes para 
todo o concelho – o Passe Tu-
ba 2 –, com um custo de ape-
nas 25 euros mês, permite 
viajar em todos os autocar-
ros públicos que transitam 
no concelho: frota do TUBA 
e Frota da CIM Cávado, quer 
seja nas freguesias como na 

Obras estruturantes para o nosso concelho
zona urbana.  
Sabemos que a mudança de 
hábitos não se faz de um dia 
para o outro e que as pessoas 
ainda estão muito arreiga-
das ao uso do transporte in-
dividual. Todavia, será de 
ponderar se não valerá a pe-
na economizar em combus-
tível e outras despesas. Foi 
para isso que reduzimos as 
tarifas, e fazemos todo o gos-
to que aproveitem. 
Fecho da Circular 
Urbana 
O fecho da Circular Urbana, 
o chamado nó de Gamil, é ou-
tro dos casos que se arras-
ta no tempo, pelo menos há 
mais de 20 anos, e relativa-
mente ao qual também assu-
mimos o compromisso de o 
resolver. Quando chegamos 
à Câmara, confirmamos a 
existência do projeto para 
essa via, mas o mesmo não 
tinha sido objeto de revisão 
(obrigatório por lei, face ao 
custo previsto para a exe-
cução da empreitada) nem 
sequer tinha pareceres das 
entidades oficiais que têm 
de se pronunciar sobre este 
tipo de obras, casos da Agên-
cia Portuguesa do Ambiente 
(APA), Reserva Ecológica, 
Reserva Agrícola e Infraes-
truturas de Portugal (IP). 
Durante este tempo, não só 
revimos o projeto como ob-
tivemos todos os pareceres 
favoráveis, estando agora a 
Câmara Municipal em con-
dições de lançar o respeti-
vo concurso púbico interna-
cional, que concretizará o 
maior investimento munici-
pal de décadas, já que a pre-
visão orçamental ronda os 9 
milhões de euros. 
Passagens de Nível: IP 
garante supressão das 
primeiras quatro 
Outro dos problemas que ur-
ge resolver é a supressão das 
passagens de nível. Embora 
essas obras não sejam da 
responsabilidade da Câma-
ra Municipal, compete-nos, 
todavia, alertar, sensibili-
zar até reivindicar que tais 
obras sejam executadas. E 
neste caso, também há boas 

notícias. Muito recentemen-
te, assinamos um protocolo 
entre o Município de Barce-
los e a Infraestruturas de 
Portugal, S.A. que garante 
que venham a ser suprimi-
das quatro passagens de ní-
vel: uma na União de Fre-
guesias de Carreira e Fonte 
Coberta, outra na União de 
Freguesia de Silveiros e Rio 
Covo (Santa Eulália), e duas 
na freguesia da Várzea. 
Depois da assinatura desse 
protocolo, a Câmara Munici-
pal também já assinou o cha-
mado “acordo de gestão” que 
define de quem é a responsa-
bilidade da gestão das vias 
a construir. Sendo assim, a 
Infraestruturas de Portugal 
já está em condições de lan-
çar os concursos para a exe-
cução destas obras, e, pelas 
informações que temos, a IP 
tem a intenção de o fazer o 
mais rapidamente possível.
Bem sabemos que ainda fal-
tarão as restantes passagens 
de nível que muito afetam a 
fluidez do trânsito, nomea-
damente a norte da cidade 
de Barcelos. Em todo o caso, 
também estamos em condi-
ções de assegurar que a Câ-
mara Municipal já deu conta 
ao IP de que concorda com as 
soluções apresentadas por 
aquela empresa pública, e 
também temos conhecimen-
to de que a Infraestruturas 
de Portugal vai lançar a con-
curso, no 1º trimestre deste 
ano, um lote com mais sete 
obras de supressão de passa-
gens de nível. Relativamen-
te a Arcozelo e Aborim, a in-
formação de que dispomos é 
a de que o processo de con-
tratação de elaboração des-
ses projetos está em fase fi-
nal de contratação. 
Termino, reiterando as pa-
lavras de há um ano: o ca-
minho é longo, difícil e tem 
muitas encruzilhadas, mas 
com muito trabalho e a cola-
boração dos Barcelenses va-
mos concretizar os objetivos 
de transformar o nosso con-
celho num território mais 
desenvolvido, empreende-
dor e solidário. 
Tenham um bom ano. 
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A Câmara Municipal de Bar-
celos vai investir cerca de 1,5 
milhões de euros na moderni-
zação e na segurança dos sis-
temas informáticos. O anún-
cio foi feito no final do mês 
de janeiro, em conferência 
de imprensa, pelo presidente 
da Câmara que deu conta que 
estava terminado o trabalho 
de investigação interna, re-
lativamente ao ataque infor-
mático de que foi alvo o Muni-
cípio, na noite de 2 de outubro 
do ano passado. 
Mário Constantino, acompa-
nhado pelo vice-presidente 
da Câmara, Domingos Perei-
ra, pelo vereador do Urba-
nismo, Carlos Eduardo Reis, 
e pelo coordenador da inves-
tigação interna e da repo-
sição dos sistemas, Ricardo 
Oliveira, afirmou que o re-
latório final do incidente já 
foi remetido às autoridades 
policiais que investigam es-
te crime, e que, “segundo as 
informações dos especialis-
tas que coadjuvaram os ser-
viços municipais na análise 
e investigação do incidente, 
se tratou de um ataque deli-
berado e malicioso tendo co-
mo objetivo causar danos e 
perturbações”. 
O incidente afetou a prestação 
de vários dos serviços que se 
suportam em plataformas in-
formáticas, tendo-se materiali-
zado de duas formas: a habitual 
encriptação dos computadores 
de postos de trabalho, sistemas 
e dados, e a complementar des-
truição em massa de alguns su-
portes de dados. 
Fazendo a cronologia do 

incidente, o autarca assegurou 
que logo que foi detetado o pri-
meiro sinal de um problema 
nos sistemas informáticos, o 
Município agiu de forma ime-
diata para identificar e conter 
os efeitos e repor a normalida-
de operativa. 
Mário Constantino acrescen-
tou também que, segundo os 
intervenientes envolvidos na 
investigação do ataque, “a anti-
guidade de vários dos sistemas 
existentes (com as correspon-
dentes fragilidades) pode ter 
contribuído para a extensão 
dos danos causados”. 
Ataque   informático afetou 
mais os serviços do 
e-Urbanismo
Numa primeira fase, pratica-
mente todos os serviços mu-
nicipais ficaram afetados pelo 

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Câmara vai investir 1,5 milhões de euros em 
modernização e segurança dos sistemas informáticos

ataque informático, mas, en-
tretanto, já foram recuperados 
e estão em pleno funcionamen-
to, ressalvando-se a situação da 
plataforma do e-Urbanismo, 
que foi a que registou mais ano-
malias, e que só gradualmente 
poderá voltar à normalidade. 
Segundo Carlos Eduardo Reis, 
vereador do Urbanismo, em-
bora o ataque tenha atingido 
cerca de 3,5 milhões de fichei-
ros, na prática, e com efeitos 
perniciosos, o incidente afetou 
3.926 processos, muitos deles 
já quase finalizados. E foi para 
obviar esta situação que foi co-
municado aos técnicos e reque-
rentes a criação de uma plata-
forma de recuperação, na qual 
poderiam voltar a descarregar 
os seus processos. Assumin-
do que o ciberataque causou 

atrasos e muitos inconvenien-
tes, o responsável do urbanis-
mo assegurou que, neste mo-
mento, para os processos novos 
não existem quaisquer cons-
trangimentos e que nos restan-
tes está a ser feito um enorme 
esforço de recuperação do tem-
po perdido, que, calcula, seja 
de cerca de três meses. Carlos 
Eduardo Reis agradeceu, nessa 
tarefa, não só o empenho e es-
forço dos funcionários munici-
pais, como enalteceu a colabo-
ração e compreensão dos muní-
cipes e outros requerentes face 
à gravidade da situação vivida.    
1,5 milhões de euros para 
modernizar e reforçar os 
sistemas informáticos do 
Município. 
Aproveitando o encontro com 
os jornalistas, o presidente da 

Câmara lamentou os “trans-
tornos causados na relação do 
Município com os seus muní-
cipes” e referiu que o Municí-
pio vai proceder  a um plano 
de “renovação informático que 
melhore os serviços prestados 
e reforce significativamente a 
cibersegurança dos sistemas”. 
Nesse sentido, avançou que já 
está a ser preparado um con-
junto de medidas a implemen-
tar ao longo do ano, e que vão 
ao encontro das boas-práticas 
da cibersegurança, que vai im-
plicar um investimento a ron-
dar um milhão e meio de euros 
(1,5 milhões).
Esse investimento comporta, 
entre outros, a implementação 
um “Plano de Cibersegurança”, 
a substituição da plataforma de 
gestão documental, a compra 
de soluções biométricas tan-
to para os serviços on-line co-
mo para os equipamentos dos 
trabalhadores, a instalação de 
dois novos Datacenter – um de 
produção que aloje todas as so-
luções do Município, e um se-
gundo Datacenter de backup 
para que, em caso de algum in-
cidente, a atividade da Câmara 
possa prosseguir com os seus 
serviços com a menor entropia 
possível. Além destes investi-
mentos mais significativos, o 
Plano incluiu outros como me-
lhorar a ligação dos equipa-
mentos municipais por fibra 
ótica, adquirir, disponibilizar 
acesso à informação e serviços 
do Município através de APPs, 
aplicações para dispositivos 
móveis, e adquirir  equipamen-
to para o centro de digitaliza-
ção no Município de Barcelos.
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DIPLOMACIA MUNICIPAL

Presidente da Câmara enaltece empenho de ministro na 
construção do Novo Hospital de Barcelos
 O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Barcelos aprovei-
tou a primeira reunião do 
ano do Executivo Municipal 
para junto de toda a verea-
ção se congratular com as 
declarações do Ministro da 
Administração Interna, que 
assegurou o seu empenho 
para que a construção do no-
vo Hospital de Barcelos seja 
uma realidade. 
Mário Constantino aludia às 
palavras que José Luís Car-
neiro proferiu na parte fi-
nal do discurso do ministro, 
aquando da sessão solene das 
comemorações dos 140 anos 
dos Bombeiros Voluntários 
de Barcelos. 
Recorde-se que José Luís Car-
neiro se dirigiu diretamente 
ao presidente da Câmara, res-
pondendo à preocupação des-
te relativamente à construção 
do novo hospital de Barcelos, 
afirmando: “Estamos todos 
comprometidos com esse ob-
jetivo: o Sr. Ministro da Saú-
de e o Sr. Primeiro-Ministro. 
Como sabe, o assunto já foi ob-
jeto de diálogos que tivemos 

com a Câmara Municipal, 
sendo, de facto, um objetivo 
que se justifica e que justi-
fica que todos nós nos em-
penhemos nele, porque tam-
bém serve para aquilo que 
é um elemento fundamental 
das nossas vidas, que é de fac-
to a saúde, as pessoas, a pro-
teção e a qualidade dos ser-
viços. E aquilo que podemos 
garantir é que poderão con-
tinuar a contar connosco pa-
ra estarmos próximos de vós, 
das instituições, para servir-
mos o melhor que pudermos e 
soubermos, com os meios que 
temos, os interesses do nosso 
país, os interesses deste dis-
trito e deste município”.
Ora, foi justamente esta de-
claração pública do minis-
tro da Administração Inter-
na, José Luís Carneiro, que o 
presidente da Câmara enten-
deu sublinhar juntos dos res-
tantes membros do Executivo 
camarário, congratulando-se 
com as palavras e pelo em-
penho do governante nesta 
causa que mobiliza todos os 
barcelenses.

4

O Município de Barcelos es-
teve presente na FITUR - Fei-
ra Internacional de Turismo 
de Madrid – que decorreu em 
meados de janeiro, naquela 
cidade espanhola. No certa-
me estiveram presentes, en-
tre outros, os Reis de Espa-
nha. A representação de Bar-
celos foi liderada pela verea-
dora do Turismo, Elisa Braga.
Com uma representação em 
stand próprio, nos cinco dias 
da FITUR, a delegação barce-
lense  promoveu ações de pin-
tura de galos, degustações de 
doçaria tradicional, de queijos, 
de enchidos locais e de provas 
de vinhos da nossa região.
Considerada a principal feira 
do setor turístico em Espanha 
e uma das mais importantes 
da Europa, a FITUR  permitiu 
que Barcelos potenciasse ain-
da mais a distinção de Cidade 

Barcelos mostrou potencialidades turísticas na FITUR – Feira Internacional de Turismo de Madrid
Criativa da UNESCO no arte-
sanato e arte popular, promo-
vendo o símbolo máximo do 
concelho – Galo de Barcelos-, 
as 7 rotas de artesanato, a gas-
tronomia e vinhos através das 
7 ações gastronómicas planea-
das para 2023, o turismo de 
natureza com o programa tou-
ring 2023 e com os 7 Percursos 
de Pequena Rota já sinalizados, 
o Caminho de Santiago, a Fes-
ta das Cruzes e o rico e diver-
sificado património histórico e 
cultural do concelho.
Esta ação visou também o 
apoio aos stakeholders locais, 
através da promoção do alo-
jamento, restauração, enotu-
rismo, animação turística, ar-
tesãos, turismo equestre e in-
dustrial, enquanto fatores ex-
tremamente positivos para o 
packaging turístico e para a 
marca Barcelos.
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Por apenas 25 euros/mês em 
todo o concelho e 15 euros 
mensais na zona urbana, os 
barcelenses vão poder andar 
em todos os autocarros de 
transporte público que ope-
ram na totalidade do territó-
rio barcelense.  
Esta é apenas uma das me-
didas que resultam da redu-
ção tarifária que o Município 
barcelense implementou no 
início do ano, como forma de 
potenciar e motivar a utiliza-
ção dos transportes coletivos 
de passageiros. 
À redução dos custos dos pas-
ses, juntou-se o aumento da 
oferta na zona urbana, que pas-
sa a ter mais três linhas, sendo 
agora servida por 9 autocarros. 
Assim, a título experimental, 
além das duas linhas existentes 
na zona urbana, existem agora 
mais três percursos distintos, a 
saber:

Linha - Lijó - Barcelos - Lijó, com 
uma periocidade de 20 minutos;
Linha - Tamel S. Veríssimo - Bar-
celos - Tamel S. Veríssimo, com 
uma cadência de 30 minutos; 
Linha - Barcelinhos - Rio Covo 
Sta. Eugénia - Barcelos - Barce-
linhos, com passagens de 45 em 
45 minutos.  
Todos estes autocarros, bem co-
mo os restantes que estão em 
circulação na zona urbana, po-
dem ser utilizados com o PASSE 
1 - que, para o público em geral, 
vai custar apenas 15 euros, ou 
seja, terá uma redução de 25% 
face ao preço atual. Todavia, as 
reduções no PASSE 1 abrangem 
ainda o Passe Social Sénior (+ 65 
anos ou reformados), cujo cus-
to passou de 10 para 7,5 euros. 
Também as pessoas com mobi-
lidade reduzida pagam menos, 
pois têm acesso ao Passe Mobili-
dade Reduzida com um custo de 
apenas 7,5 euros. Finalmente, o 

TUBA MOBILIDADE - MAIS OFERTA E PREÇOS REDUZIDOS  

Passes de autocarro a 25 euros para viajar em 
todo o concelho e a 15 euros na zona urbana

Passe Estudante passou a ser 
gratuito.
Passes Sociais a 25 euros para 
Transportes Públicos em to-
da a rede do concelho
Além do aumento da oferta e da 
redução do custo de utilização 
nos autocarros que operam na 
zona urbana, outra das novida-
des no arranque do novo ano 
prendeu-se com a introdução 
de um passe único - Passe 2 que, 
por um valor de 25 euros, dá di-
reito a viajar em todos os auto-
carros da rede pública que ope-
ram no território do Município; 
ou seja, tanto nos veículos TUBA 
da zona urbana como nos res-
tantes TUBA do concelho e ain-
da nos autocarros da CIM Cáva-
do que transitem no território 
concelhio.
Esta medida significa uma re-
dução muito substancial dos 
custos com transportes pú-
blicos e poderá potenciar 

substancialmente a sua utiliza-
ção, já que o preço desses pas-
ses variava entre os 29 e os 130 
euros, conforme as distâncias 
abrangidas. Com este novo ta-
rifário, o custo do passe passa 
a ser de apenas 25 euros, dan-
do acesso, como já foi referido, 
à utilização de todos os autocar-
ros da rede pública que operam 
no território de Barcelos, inde-
pendentemente da freguesia de 
onde partem e onde chegam. 
Além disso, as pessoas com 
mais de 65 anos ou reformados 
têm redução de 50%, no Passe 
2, pelo que apenas pagam 12,5 
euros. O PASSE 2 também é 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 podem utilizar os au-
tocarros da rede pública que 
operam no concelho.

Câmara investe 100 
mil euros no reforço da 
iluminação pública

A Câmara Municipal de Bar-
celos investiu mais de 100 mil 
euros no reforço da iluminação 
pública do concelho, no decor-
rer de 2022. Em visita a quatro 
freguesias onde foram ligados 
novos PTs - Postos de Transfor-
mação - (Carvalhas, Palme, Pa-
radela e Balugães), o presidente 
da Câmara, Mário Constantino, 
sublinhou a importância da E- 
-REDES atender as solicitações 
do Município, dando resposta 
às exigências e necessidades 
de uso de energia por parte dos 
utentes - particulares e empre-
sas - e, dessa forma, contribuir 
para a melhoria das condições 
do serviço. 
De resto, o presidente da Câma-
ra fez questão de sensibilizar e 
também de agradecer a Fran-
cisco Campilho e Miguel Braz 
Pinto, da empresa operadora da 
rede de distribuição de energia 
elétrica das redes de alta, média 
e baixa tensão, a resposta que 
a E-REDES tem dado às solici-
tações dos autarcas locais, cor-
porizadas e financiadas pelo 
Município.  
No decorrer do ano passado, 
além da instalação de novos 
Postos de Transformação, em 
Abade de Neiva, Balugães, Bar-
celos, Carreira, Carvalhal, Car-
valhas, Gilmonde, Palme, Pa-
radela, Pousa, Roriz e Tamel 
(S. Veríssimo), que permitiram 
melhorar a qualidade e estabi-
lidade da energia fornecida, o 
Município de Barcelos contra-
tualizou com a E-REDES deze-
nas de ampliações da rede de 
iluminação pública, trabalho 
que se estendeu a mais de duas 
dezenas de freguesias.  
Deste modo, os benefícios intro-
duzidos, tanto pela colocação de 
novos Postos de Transformação 
- que permitem eliminar ou di-
minuir as quedas de tensão pro-
vocadas pelo aumento do con-
sumo - como pelo alargamento 
da rede de iluminação pública 
contribuem para dar respos-
ta aos anseios das populações, 
melhorando a sua qualidade de 
vida. De resto, existe a garan-
tia, quer da Câmara Municipal, 
quer da E-Redes de que este ti-
po de intervenções vai conti-
nuar a fazer-se ao longo do ano 
de 2003.
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Vão ser suprimidas quatro 
passagens de nível: uma na 
União de Freguesias de Car-
reira e Fonte Coberta, outra 
na União de Freguesias de 
Silveiros e Rio Covo (Sta. Eu-
lália) e duas na freguesia da 
Várzea. Para que o processo 
pudesse ter luz verde, a Câ-
mara Municipal aprovou a 
minuta do acordo a celebrar 
entre a Infraestruturas de 
Portugal, S.A. e o Município 
de Barcelos e que determi-
na quais as obras a executar 
e as responsabilidades en-
tre as partes. Este era o pas-
so decisivo que faltava para 
que a IP - Infraestruturas de 
Portugal ficasse habilitada a 
lançar os concursos públicos 
para a execução das respeti-
vas empreitadas. 
Segundo o clausulado do acor-
do, a supressão das passagens 
de nível inclui a construção 
de três passagens superiores 
e respetivos caminhos de li-
gação, bem como a construção 
de uma passagem inferior e os 
inerentes caminhos de ligação. 
Assim, na União de Freguesias 
de Carreira e Fonte Coberta vai 
ser construída uma passagem 
superior, o mesmo sucedendo 

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL E MUNICÍPIO DE BARCELOS 

Acordo para supressão de quatro passagens de nível

na União de freguesias de Sil-
veiros e Rio Covo (Santa Eu-
lália), onde a implantação de 
uma passagem superior supri-
rá a passagem de nível exis-
tente. Já na freguesia da Vár-
zea, uma das passagens de ní-
vel a encerrar terá como modo 
de atravessamento uma pas-
sagem superior; e a segunda 

passagem de nível será substi-
tuída por uma passagem infe-
rior. Após a construção dessas 
vias de acesso, as mesmas se-
rão integradas na rede viária 
municipal, cabendo à Câmara 
Municipal a responsabilidade 
de inspeção, exploração, bene-
ficiação, manutenção, sinali-
zação e limpeza das passagens 

superiores e dos caminhos de 
ligação.
No que respeita aos procedi-
mentos processuais, cabe à 
IP abrir o procedimento pré-
-contratual legalmente exigí-
vel, com vista à adjudicação 
das empreitadas, bem como 
assumir a responsabilidade 
de obter os pareceres, licenças 

e autorizações técnicas ou de 
qualquer outra natureza, com 
respeito pelos procedimentos 
previstos, assim como praticar 
todos os demais atos legalmen-
te exigíveis, quer a nível nacio-
nal, quer comunitário.
Também competirá à Infraes-
truturas de Portugal a respon-
sabilidade pela gestão e condu-
ção do processo de adjudicação 
e contratualização dos traba-
lhos necessários à concretiza-
ção do projeto; a condução da 
execução das obras que é acom-
panhada pelos seus órgãos téc-
nicos; a responsabilidade pelo 
pagamento dos trabalhos rea-
lizados em conformidade com 
o projeto de execução; e a fisca-
lização e segurança em obra.
Da parte do Município será 
prestada toda a colaboração 
que a IP entenda necessária, 
incluindo os meios humanos, 
técnicos, documentais e outros 
que se mostrem necessários à 
correta e eficiente execução 
dos trabalhos. Também será 
responsabilidade municipal 
executar, em tempo oportu-
no, as alterações ao trânsito 
e disponibilizar o espaço que 
o desenvolvimento da obra 
exigir.
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VEREADOR DA AÇÃO SOCIAL NO DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIADO

“O voluntariado é valioso no desenvolvimento e coesão social”

“O voluntariado é valiosíssimo 
no desenvolvimento do nosso 
concelho, sendo incalculável 
na riqueza e na coesão social, 
no bem fazer, na promoção da 
qualidade de vida”. Esta foi 
uma das mensagens que o ve-
reador do pelouro da Ação So-
cial, António Ribeiro, deixou 
no encontro realizado na Casa 

da Juventude, com diversas 
instituições e voluntários, pa-
ra assinalar o Dia Internacio-
nal do Voluntariado. 
Recordando um pouco do tra-
balho feito nesta área, o autar-
ca aludiu à realização de “um 
conjunto de ações integradas 
de formação e sensibilização 
para um voluntariado de qua-
lidade em Barcelos, numa lógi-
ca de prossecução do trabalho 
desenvolvido pelo Banco Local 
de Voluntariado. Fizemos for-
mação inicial e formação espe-
cífica para voluntários e enti-
dades da economia social para 
promover maiores aptidões, 
quer para os voluntários, quer 
para as organizações da eco-
nomia social que os acolhem, 
favorecendo a qualificação e 
continuidade do voluntariado 

como forma de cidadania ati-
va e participativa”, disse. Mos-
trando orgulho na dinâmica do 
voluntariado no concelho, An-
tónio Ribeiro assegurou que 
“em Barcelos, felizmente, há 
muitos voluntários, das mais 
diversas idades e nos mais di-
versos campos de atuação: ação 
social, cultura, desporto, saúde 
e muitos outros”. 
As ações estão a ser operacio-
nalizadas pelo Banco Local de 
Voluntariado (BLV) e têm por 
objetivo educar para o volunta-
riado, contribuindo para uma 
cultura de solidariedade no 
território de Barcelos. A inten-
ção é que alunos, professores e 
restante comunidade educati-
va vejam o voluntariado numa 
perspetiva de desenvolvimen-
to integrado e de cidadania. 
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Barcelos já dispõe de um 
CLAIM - Centro Local de 
Apoio à Integração de Mi-
grantes, serviço inaugurado 
na segunda semana de janei-
ro, e que funciona nas instala-
ções do Balcão Único, nos Pa-
ços do Concelho de Barcelos.  
Para assinalar a abertura 
desta valência, exclusiva-
mente dedicada aos migran-
tes, deslocou-se a Barcelos a 
Secretária de Estado da Igual-
dade e Migrações, Isabel Al-
meida Rodrigues, acompa-
nhada de José Reis, Alto-Co-
missário para as Migrações, 
entidade com a qual o Muni-
cípio de Barcelos estabeleceu 
um protocolo para este efeito.
O Centro Local de Apoio à Inte-
gração de Migrantes é um pos-
to de atendimento cuja missão 
é apoiar nos processos de aco-
lhimento e integração de mi-
grantes, articulando respostas 
com as diversas estruturas lo-
cais, e prestando informação 
geral em áreas como a regu-
larização da estada em Portu-
gal, processos de nacionalida-
de, reagrupamento familiar, 
habitação, retorno voluntário, 
trabalho, saúde e educação. 
Mário Constantino sublinha 
caráter solidário do Municí-
pio e dos barcelenses 
Na sessão solene que assinalou 
a abertura deste serviço, o pre-
sidente da Câmara Municipal 
realçou a importância do Cen-
tro Local de Apoio à Integração 
de Migrantes, num concelho 
que prima por ser hospitaleiro 
e solidário e que tem acolhido 
migrantes e refugiados de di-
versas nacionalidades de uma 
forma exemplar, como bem 
ficou demonstrado aquando 
da receção à vaga de refugia-
dos provocada pela guerra na 
Ucrânia. “Sendo o povo por-
tuguês reconhecido como um 
povo solidário, amigo e aco-
lhedor, permita-me a ousadia 
e o orgulho de lhe dizer que, 
de entre todos, os barcelenses 
serão seguramente dos mais 
solidários! E isso mesmo está 
bem demonstrado pela forma 
exemplar como temos vindo a 
acolher, ao longo dos tempos, 
os migrantes das mais diver-
sas nacionalidades que têm 

escolhido o nosso concelho pa-
ra aqui trabalharem e viver”, 
disse.
O autarca barcelense subli-
nhou que a nova realidade mi-
gratória obriga “a um trabalho 
ainda mais profícuo em prol da 
integração, da igualdade e da 
interculturalidade”, tanto que 
nos últimos cinco anos mais 
do que duplicou a presença de 
imigrantes no concelho. Com 
efeito, “no final do ano 2021, 
ainda antes do efeito dos re-
fugiados oriundos da guerra 
na Ucrânia, eram 1704 os cida-
dãos migrantes residentes no 
concelho de Barcelos, quan-
do em 2017 eram apenas 781, 
ou seja: um aumento acima da 
média nacional”, sendo a prin-
cipal comunidade oriunda do 
Brasil, com 893 cidadãos, nú-
mero superior ao das restan-
tes 69 nacionalidades presen-
tes no território barcelense. 
Mário Constantino referiu 
ainda que, aquando da vaga 
de refugiados da guerra, “o 
Município de Barcelos rece-
beu 287 ucranianos, dos quais 
cerca de 100 são neste momen-
to residentes no território”. A 
comunidade ucraniana que 
optou por ficar no concelho 

COM A PRESENÇA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA IGUALDADE E MIGRAÇÕES

Barcelos inaugurou Centro de Apoio à Integração de Migrantes
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encontra-se a residir em aloja-
mentos cedidos gratuitamente 
pela sociedade civil barcelen-
se ou acolhida solidariamen-
te por famílias com as quais 
partilham as atividades de vi-
da diárias, “factos que eviden-
ciam a adaptação, solidarieda-
de e hospitalidade singular da 
comunidade local”.
Secretária de Estado da 
Igualdade e Migrações enal-
tece serviço do município 
barcelense
“As migrações são vantajosas 
e importantes para quem emi-
gra e para quem acolhe” subli-
nhou a governante Isabel Al-
meida Rodrigues, dando como 
exemplo as contribuições dos 
imigrantes para a Segurança 
Social, que já ascendem a mil 
milhões de euros. A Secretária 
de Estado da Igualdade e Mi-
grações enfatizou a forte onda 
migratória dos últimos anos 
para Portugal e declarou que 
“a mobilidade deve ser vista 
como um direito fundamen-
tal de todos os seres huma-
nos, pois só essa possibilidade 
permite que as pessoas pos-
sam procurar trabalho, pos-
sam aceder a um modo de vi-
da que lhes permita não só a 

sua sobrevivência e realização 
pessoal como ajudarem as fa-
mílias que deixaram nos seus 
países de origem”. 
Antes, já Isabel Almeida Ro-
drigues tinha expressado o 
seu “reconhecimento pela co-
laboração, disponibilidade e 
empenho que a autarquia de 
Barcelos tem tido, estando na 
linha da frente na implemen-
tação de políticas públicas 
promotores da igualdade de 
oportunidades”.
Concretamente em relação ao 
novo serviço que agora está 
à disposição da comunidade 
migrante, aquela governante 
salientou “a excelente colabo-
ração entre o governo e a au-
tarquia barcelense”, regozi-
jou-se “pela abertura de mais 
este Centro” e manifestou “a 
certeza de que vai constituir-
-se como um ponto importante 
de ajuda à integração dos imi-
grantes que procuram Barce-
los”, tanto para trabalharem 
como para residirem. 
A cerimónia de inauguração 
do CLAIM contou com dos mo-
mentos musicais por Inês Vilas 
Boas e Diogo Carlos, do Con-
servatório de Música de Bar-
celos, e com um momento de 

declamação de poesia intercul-
tural pelo ator, Armindo Cer-
queira, da Associação D’Im-
proviso-Artes do Espetáculo. 
CLAIM visa apoiar migrantes 
em vários domínios  
Para operacionalizar os servi-
ços do CLAIM - Centro Local de 
Apoio à Integração de Migran-
tes - foi assinado um protocolo 
com o Alto Comissariado para 
as Migrações, I.P, no qual o Mu-
nicípio de Barcelos se obriga a 
garantir o desempenho das 
funções de acolhimento, infor-
mação e apoio aos cidadãos mi-
grantes, bem como proceder à 
afetação de técnicos com perfil 
adequado ao desempenho das 
funções, assegurando os cus-
tos daí inerentes. 
O CLAIM - Centro Local de 
Apoio à Integração de Migran-
tes vai ter um período de 14 
horas semanais de atendimen-
to ao público, às segundas e 
terças-feiras, de acordo com 
critérios de adequação da dis-
ponibilidade do serviço à sa-
tisfação das necessidades dos 
clientes. 
O Protocolo tem a duração ini-
cial de 12 meses, sendo renová-
vel por iguais períodos, salvo 
denúncia de uma das partes.
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O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Barcelos, Mário 
Constantino, e o restante 
Executivo municipal marca-
ram presença na cerimónia 
das comemorações dos 140 
anos da Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Barcelos. Na ocasião, 
Mário Constantino salientou 
ser um privilégio para Barce-
los ter uma instituição com 
esta longevidade e “ser ainda 
maior privilégio para o nos-
so concelho contarmos com 
o contributo de, para além 
desta, outras duas corpora-
ções de bombeiros que tanto 
fazem pela nossa população. 
Para além da prestação de 
socorro e combate aos incên-
dios, as associações barce-
lenses de bombeiros volun-
tários têm ainda um enorme 
peso para o concelho, devido 
ao trabalho social e cultural 
que as mesmas desenvolvem. 
Com três equipas de interven-
ção rápida, os Bombeiros Vo-
luntários do concelho garan-
tem-nos um conforto muito 
grande, em termos de socor-
ro e eficiência de emergência. 
Nós, barcelenses, somos uns 
privilegiados”, sublinhou.  
Ao longo da sua intervenção, o 
autarca louvou o trabalho de 
cooperação e articulação de to-
das as Corporações de Bombei-
ros do concelho, e “a resposta 
pronta e eficaz que foram ca-
pazes de dar, ultrapassando os 
períodos críticos de 2022”. Má-
rio Constantino concluiu anun-
ciando que a Câmara Munici-
pal vai apoiar a criação de uma 
nova EIP (Equipa de Interven-
ção Permanente).
Ministro sublinha papel in-
substituível dos Bombeiros

As comemorações dos 140 anos 
de existência da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Barcelos fica-
ram marcadas pela inaugura-
ção da última fase das obras 
de requalificação do quartel. O 
dia foi também aproveitado pa-
ra a bênção de duas novas via-
turas: uma ambulância desti-
nada ao transporte de doentes 
e uma autoescada destinada ao 
combate a incêndios urbanos e 
industriais ou para resgate em 
altura de pessoas e animais. 
Presente em Barcelos, o Minis-
tro da Administração Interna, 
José Luís Carneiro, referiu que 
“no quadro atual de grandes 
desafios, os bombeiros assu-
mem um papel insubstituível”, 

já que “são a componente es-
truturante do sistema de pro-
teção civil. Manifestando a sua 
“enorme satisfação em estar 
convosco neste dia de come-
moração” o governante reco-
nheceu “o mérito, a coragem e a 
entrega de homens e mulheres 
que dão o melhor de si em prol 
da comunidade barcelense”. O 
Ministro enunciou ainda que 
o papel da Administração Cen-
tral passa por dotar os bom-
beiros voluntários dos melho-
res equipamentos e condições 
possíveis”, e salientou o “pro-
pósito do Ministério da Admi-
nistração Interna atribuir aos 
bombeiros recursos e meios 
fundamentais no cumprimen-
to da sua missão e ao aumento 

da sua capacidade de resposta 
operacional”. 
Presidente da Direção dos 
Bombeiros Voluntários de 
Barcelos quer renovar a frota 
Mostrando-se muito satisfei-
to e orgulhoso pelos 140 anos 
da instituição, o presidente da 
direção da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Volun-
tários de Barcelos, Eduardo 
Jorge Reis, disse que o próxi-
mo objetivo é “concluir as in-
tervenções de requalificação 
do quartel para que depois se 
possa dar início à renovação da 
frota de carros disponível” na 
instituição.
Numa alusão ao passado, 
Eduardo Jorge Reis afirmou que 
o aniversário da instituição 

AO SERVIÇO DOS BARCELENSES

Bombeiros Voluntários de Barcelos comemoraram 140 anos

Programa “Diabetes em Movimento” já está no terreno

que dirige “é uma oportuni-
dade para os seus atuais mem-
bros recordarem o importante 
papel que os seus antecessores 
tiveram para a contínua exis-
tência da Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Barcelos”. Referindo: 
“ao contrário do que é habi-
tual noutras associações, a fal-
ta de recursos humanos não é 
um problema”, assegurou que 
uma das apostas da associação 
é “manter a formação de bom-
beiros”, ao mesmo tempo que  
vai lutar pela renovação da fro-
ta de viaturas. “Temos carros 
que já têm muitos anos e temos 
de dar início a esse processo de 
renovação, garantiu.

Combater a doença pelo exer-
cício físico. Este é o objetivo do 
programa “Diabetes em Movi-
mento”, destinado a pessoas 
com diabetes tipo 2. Implemen-
tado pela Câmara Municipal 
em parceria com a ARS Norte 
e o ACES Cávado III - Barcelos/
Esposende, o programa arran-
cou no início do ano, no Pavi-
lhão Municipal de Adães, e tem 

coordenação nacional da Dire-
ção-Geral da Saúde, através do 
Programa Nacional para a Pro-
moção da Atividade Física e 
do Programa Nacional para a 
Diabetes.
As sessões de exercício físico 
realizam-se às segundas, quar-
tas e sextas, das 9h às 10h30, e 
são dinamizadas por profissio-
nais licenciados em educação 

física e por enfermeiros.
A participação é gratuita, me-
diante referenciação feita pe-
los médicos e enfermeiros das 
Unidades de Saúde Familiar e 
Unidades de Cuidados de Saú-
de Personalizados, dos Centros 
de Saúde de Barcelos e Barceli-
nhos. O programa “Diabetes em 
Movimento”  representa um es-
forço articulado da comunida-
de para proporcionar atividade 

física a esta população-alvo.
A diabetes é um dos principais 
problemas de saúde pública do 
nosso país (há cerca de 1 mi-
lhão de pessoas com esta doen-
ça crónica em Portugal) e a ati-
vidade física é um dos pilares 
do tratamento - melhorando o 
controlo metabólico, reduzin-
do o risco cardiovascular, e au-
mentando a funcionalidade e a 
qualidade de vida.
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“Já muitas vezes mencionei a importância que tem para mim o contacto direto com as freguesias e 
respetivas equipas das Juntas. Em 2023, vou continuar a estar no terreno e a conhecer de perto os 
problemas e desafios de cada território do nosso concelho”. Foi com estas palavras que o presidente 
da Câmara reiterou o seu compromisso para com as populações do Município, garantindo que vai 
continuar com estes contactos, em prol do desenvolvimento do território. 

POLÍTICA DE PROXIMIDADE 

Presidente da Câmara visita freguesias 
para reuniões de trabalho

ALVITO E COUTO BALUGÃES

CREIXOMIL E MARIZ REMELHE

CAMBESES FRAGOSO

RIO COVO SANTA EUGÉNIA

ARCOZELO

ALVELOS

CARAPEÇOS

PEREIRA

VÁRZEA

AREIAS S. VICENTE

Dando cumprimento à estraté-
gia de proximidade e colabo-
ração com os autarcas locais, 
Mário Constantino prosse-
guiu, no último trimestre do 
ano, com visitas a diversas fre-
guesias do concelho, nas quais 
procurou definir estratégias 
de intervenção em vários do-
mínios, como, por exemplo, 
benefício da rede viária, me-
lhoria de parques escolares, 
equipamentos desportivos, 
criação e melhoramento de 
áreas de recreio e lazer. 
O principal objetivo destas ini-
ciativas é colaborar e traba-
lhar com as Juntas de Fregue-
sia no sentido de definir linhas 
de ação que conduzam à reali-
zação de obras e serviços que 
respondam aos anseios das po-
pulações e tornem o concelho 
mais desenvolvido. 
Para além das visitas de tra-
balho, o presidente da Câmara 
foi convidado a estar presente 
em Arcozelo, na inauguração 
de um Memorial que home-
nageia os militares do Exér-
cito, Marinha e Força Aérea, 
naturais e residentes naquela 
freguesia, e em Fragoso, onde 
marcou presença na inaugu-
ração e bênção da nova Casa 
Mortuária.
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O Município de Barcelos pro-
moveu, no dia 25 de janeiro, 
na Biblioteca Municipal de 
Barcelos, a primeira ação no 
âmbito do ciclo “EDU Talks”, 
iniciativa inserida no plano 
de ação da Rede de Inovação, 
Sucesso Educativo e Equida-
de (RISEe) - Barcelos.
No início dos trabalhos, a ve-
readora da Educação, Maria-
na Carvalho, aproveitou o mo-
mento para agradecer à equi-
pa do plano de ação da Rede de 
Inovação, Sucesso Educativo e 
Equidade (RISEe) pelo contri-
buto dado no desenvolvimen-
to deste programa educativo. 
“Faço um balanço muito posi-
tivo da participação de todos os 
agentes envolvidos nestes pro-
jetos. Têm realizado um exce-
lente trabalho em articulação 
com os docentes das escolas”, 
sublinhou a vereadora.  
Esta primeira edição das “Edu 
Talks”, cujo tema foi “A Escola 

que Queremos Construir”, con-
tou com a moderação de Luís 
Ribeiro, Presidente da Asso-
ciação de Profissionais de Edu-
cação de Infância, numa con-
versa em que participaram 
o Presidente do Conselho Na-
cional de Educação, Professor 
Doutor Domingos Fernandes 
(via on-line) e Miguel Borges, 

Consultor Científico da Rede de 
Inovação, Sucesso Educativo e 
Equidade do Município de Bar-
celos (RISEe). 
O Presidente do Conselho Na-
cional de Educação, Domin-
gos Fernandes, salientou que 
“é muito importante discutir 
a educação e o papel do pro-
fessor”, defendendo que, “nas 

O “alcalde” Jesús Borràs i San-
chis sugeriu ao presidente da 
Câmara, Mário Constantino, 
que Manises e Barcelos, duas 
cidades criativas da UNESCO, 
se venham a geminar. O autar-
ca valenciano disse que “vamos 
estudar a ideia de que as duas 
cidades num futuro muito pró-
ximo se possam unir, ser cida-
des irmãs. Temos um bom mo-
tivo em comum: a cerâmica.” 
Em resposta, face ao desafio do 
“alcalde”, Mário Constantino 

EXPOSIÇÃO NO MUSEU DE OLARIA

Barcelos e Manises aprofundam relações no âmbito 
das Cidades Criativas da UNESCO

EDU TALKs  discutiu “A Escola que Queremos Construir”

respondeu  que “devemos mui-
to rapidamente fazer um pro-
tocolo de geminação, porque a 
nossa cerâmica é também uma 
emanação da nossa arte popu-
lar e nós, cada vez mais, apos-
tando na cerâmica, apostando 
nos artesãos, conseguimos pro-
jetar para o mundo a nossa ar-
te, a nossa cultura.”
Recorde-se que o “alcalde” de 
Manises e uma comitiva da ci-
dade espanhola foram recebi-
dos pelo presidente da Câmara 

próximas décadas, temos de 
evoluir para uma escola em 
que cada vez mais os professo-
res trabalhem em equipa jun-
tamente com os alunos para 
que se possam resolver proble-
mas e desenvolver as compe-
tências necessárias no mundo 
em que vivemos e vamos viver 
no futuro”.
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de Barcelos e pela vereadora da 
Cultura, nos Paços do Concelho, 
no âmbito  da exposição “Plats 
de Manises”, que está a decor-
rer na Sala da Capela do Museu 
de Olaria até 21 de março.
Museu de Olaria mostra cerâ-
mica de Manises
Está patente no Museu de Ola-
ria, em Barcelos, a exposição 
“PLATS DE MANISES”, compos-
ta de 27 peças de louça de mesa 
de cerâmica criadas por 13 ar-
tesãos de Manises. A mostra é 
complementada por 27 receitas 
da cozinha tradicional de Ma-
nises, servidas em diversos re-
cipientes de cerâmica.
No catálogo da exposição, o 
presidente da Câmara, Mário 
Constantino, realça que “tal 
como Barcelos, Manises inte-
gra a Rede de Cidades Criati-
vas da UNESCO”, salientando 
que a “similitude entre os dois 
territórios não se limita, ape-
nas, a terem a distinção e o re-
conhecimento internacional 
da UNESCO, antes se estende ao 
facto de figurarem na mesma 

modalidade de Cidade Criati-
va - Artesanato e Arte Popular 
- e, nesse campo, partilharem 
uma tradição produtiva de sé-
culos, que é a arte de produzir 
cerâmica”.
Gastronomia e cerâmica: o 
casamento perfeito
Cozinha e cerâmica são dois 
dos elementos fundamentais 
para se compreender a forte 
personalidade gastronómica 
e artística do turismo, em Ma-
nises. Este casamento entre 

criações culinárias de quali-
dade, que brilham nos pratos, 
e a beleza da cerâmica de Ma-
nises não seria possível sem 
o trabalho e empenho da po-
pulação local que manteve vi-
va a chama dos pratos típicos 
da cidade, tanto nas cozinhas 
das casas particulares como 
nos restaurantes locais. E com 
eles, todos os artistas de cerâ-
mica que têm modelado e pin-
tado cada peça, ao longo dos 
séculos.

Miguel Borges, Consultor Cien-
tífico da Rede de Inovação, Su-
cesso Educativo e Equidade do 
Município de Barcelos (RISEe) 
aproveitou o momento para 
agradecer ao Município de Bar-
celos a oportunidade de estar a 
orientar o plano de ação do RI-
SEe, dizendo que “é uma mais-
-valia que as escolas tenham 
aderido ao Programa Integra-
do e Inovador de Combate ao 
Insucesso”, que este ano, e pela 
primeira vez, está a ser desen-
volvido nas escolas de Barce-
los. Miguel Borges afirmou ser 
um “defensor tremendo do co-
nhecimento, pelo que a forma-
ção contínua dos professores é 
muito importante, é mesmo es-
sencial no processo do sucesso 
educativo.  

As EDU Talks são con-
versas informais sobre 
temas ligados à Educa-
ção, sempre com a parti-
cipação de convidados de 
referência, e que decor-
rerão com uma periodici-
dade de 2 meses.
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Após a fase de testes, que ter-
minou no final do ano, já es-
tá em pleno funcionamento 
a ETAR - Estação de Trata-
mento de Águas Residuais de 
Macieira de Rates. O equipa-
mento foi visitado pelo presi-
dente da Câmara Municipal e 
por responsáveis da empresa 
Águas de Barcelos, concessio-
nária dos serviços de abaste-
cimento de água e saneamen-
to no concelho, sendo recebi-
dos pelo autarca local, José 
Padrão.  
A nova ETAR serve cerca de 
50 habitações de Macieira 
de Rates e de Chorente, rece-
bendo 800 m3 de efluentes do-
mésticos, mas tem capacida-
de para tratar  1.600 m3, po-
dendo receber diariamente 
efluentes de uma população 
de 6.000 pessoas. Segundo o 
presidente da Câmara, Má-
rio Constantino, “este tipo de 
investimentos é fulcral para 
garantir mais saúde e melhor 
ambiente”.  

AMBIENTE E SALUBRIDADE 

ETAR de Macieira entrou em 
pleno funcionamento 

Esta ETAR foi projetada para 
efetuar o tratamento biológi-
co avançado dos efluentes ur-
banos, capaz de garantir os 
limites legais de descarga do 
efluente. Pode ser gerida à dis-
tância e em plena autonomia, 
através de um sistema de mo-
nitorização e envio de dados 
que permite controlar todos os 
processos de tratamento.
Situada na Zona Sul do Conce-
lho de Barcelos, o equipamento 
teve um custo de cerca de 1,6 
milhões de euros, sendo a em-
preitada executada pelo “Agru-
pamento de Pessoas Coletivas 
consubstanciado nas Empre-
sas DST - Domingos da Silva 
Teixeira, S.A., e DTE, Instala-
ções Especiais, S.A.”. A inter-
venção teve comparticipação 
financeira de 915 mil euros do 
Fundo de Coesão, através do 
Programa Operacional Susten-
tabilidade e Eficiência no Uso 
do Recurso (POSEUR), medida 
12-2016-38).
A obra incluiu estaleiro, 
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movimento de terras, cons-
trução civil, rede de águas re-
siduais, redes de distribuição 
de água potável e de processo 
e serviço, arranjos exteriores, 
via de acesso, equipamentos 
eletromecânicos, instalações 
elétricas e trabalhos finais.
Durante cerca de seis meses, 
desenrolou-se a chamada “fase 
de arranque” da ETAR, da res-
ponsabilidade do CTGA - Cen-
tro Tecnológico de Gestão Am-
biental, Lda. O objetivo deste 
procedimento foi acompanhar 
o funcionamento do equipa-
mento com monitorização dos 
processos de tratamento do es-
goto e intervenções nos mes-
mos, com controlo dos parâ-
metros de poluição no efluente 
final tratado. 
Agora, que tudo está conforme 
as normas em vigor, a ETAR 
está finalmente em funciona-
mento, sendo um passo signifi-
cativo para a melhoria da qua-
lidade ambiental daquela zona 
do concelho.

Barcelos foi a cidade escolhida 
para a realização do 1º Congres-
so Nacional de Municípios Ami-
gos do Desporto, iniciativa que 
reuniu no auditório dos Paços 
do Concelho, no passado dia 23 
de janeiro, com mais de duas 
centenas de participantes. Na 
sessão de boas-vindas do con-
gresso, o presidente da Câmara 
referiu que “a aposta na forma-
ção, a informação e a realiza-
ção de atividades são três fato-
res fundamentais para as boas-
-práticas desportivas”. 
Elencando o trabalho desen-
volvido no município barce-
lense, Mário Constantino sa-
lientou que no que respeita à 
formação desportiva, a Câma-
ra Municipal tem criado condi-
ções para que clubes e atletas 
possam praticar desporto, re-
lembrando os contratos de de-
senvolvimento desportivo que 
anualmente são assinados com 
as diversas associações do con-
celho. O edil de Barcelos acen-
tuou a tónica de que deve haver 
preocupação com a “ética no 
desporto” que os pais devem in-
centivar os filhos a praticar as 
suas modalidades preferidas, 

mas nunca os pressionar para 
resultados, pois o mais impor-
tante é a sua formação física e 
intelectual. 
O evento contou com a parti-
cipação de oradores de 12 mu-
nicípios: Barcelos, Esposende, 
Braga, Águeda, Covilhã, Fel-
gueiras, Leiria, Melgaço, Pa-
redes, S. João da Madeira, Vila 
Franca de Xira, e Vila Nova de 
Famalicão.   O painel de convi-
dados contou também com a 
participação do Prof. Dr. Pedro 
Sarmento, da Faculdade de Des-
porto da Universidade do Porto 
(FADEUP), que abordou o tema 
“Desafios da Gestão Municipal 
do Desporto”.
No decorrer dos trabalhos, Pe-
dro Soares, coordenador nacio-
nal do Programa “Município 
Amigo do Desporto”, sublinhou 
que esta iniciativa teve como 
motivação principal melhorar 
a intervenção dos municípios, 
através da partilha de infor-
mação e de experiência, assim 
como das boas-práticas que es-
tão a ser implementadas pelos 
diversos municípios com rele-
vo e impacto social na área do 
desporto.

Barcelos acolheu Congresso Nacional 
de Municípios Amigos do Desporto
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Reunião de 29  de novembro de 2022
PROPOSTA N.º 1. Aprovar submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal a co-
brança das receitas municipais para o ano 2023, nos termos seguintes: Imposto Municipal 
sobre Imóveis: 1- A taxa de 0,33% para prédios urbanos; 2- A redução do IMI que incide so-
bre os prédios urbanos destinados à habitação permanente em 20€, 40€ e 70€, para famílias 
com um, com dois ou com três ou mais filhos, respetivamente; 3 - Participação de IRS: 4,75%; 
4 - Derrama: 1,1% sobre o lucro tributável sujeito e não isento, das entidades coletivas com 
um volume de negócio igual ou superior a 150.000 €; 
PROPOSTA N.º 2. – 1. Que as taxas de mercados e feiras para vigorar em 2023 seja reduzida 
em 50% do seu valor; 2. Que sejam isentas as taxas a cobrar em 2023 das esplanadas por 
ocupação da via pública, e desde que licenciadas pelos respetivos serviços camarários; 3. 
Que não sejam atualizadas todas as taxas municipais (impostos indiretos), no ano de 2023, 
mantendo-se o mesmo valor cobrado em 2022; 4. Que as taxas a cobrar sobre resíduos sóli-
dos possam sofrer alterações durante o ano de 2023 se, entretanto, tal for deliberado pela 
Câmara, de acordo com o estudo económico e financeiro em curso, sobre as mesmas; 
PROPOSTA N.º 3. Aprovar a submissão à Assembleia Municipal para efeitos do disposto na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as Grandes 
Opções do Plano e a proposta de Orçamento para 2023;
PROPOSTA N.º 4.  Aprovar a ata da reunião de 14 de novembro de 2022;
PROPOSTA N.º 5. Conceder apoio para refeições escolares a mais um aluno do pré-escolar 
e seis alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico; 
PROPOSTA Nº 6. Ratificar os despachos proferidos pela Vereadora, a Mariana Carvalho, 
que autorizaram a atribuição de passes escolares; 
PROPOSTA N.º 7. Atribuir apoio ao arrendamento habitacional a quatro novos munícipes, 
continuar com o mesmo valor o apoio a 17 beneficiários; diminuir o montante do apoio a 
seis beneficiários; aumentar o valor desse apoio a cinco munícipes; 
PROPOSTA Nº 8. Conceder apoio para o transporte de munícipe entre a sua residência, Ga-
legos Santa Maria e o Hospital de Braga; 
PROPOSTA Nº 9. Aceitar a doação e incorporação de um manuscrito em papel datado de 
31 de outubro de 1896: carta de agradecimento de Ramalho Ortigão, ao então Presidente 
da Câmara Municipal, Ex.mo Senhor João Carlos Coelho da Cruz, pela oferta da coleção de 
paliteiros de barro colorido, doado pelos seus descendentes; 
PROPOSTA N.º 10. Aceitar a doação do moinho de vidrado e sua integração no acervo do 
Museu de Olaria, doado pelo Sr. Valdemar Sousa Macedo, filho herdeiro do senhor Orlando 
Fernandes Macedo Soutelo; 
PROPOSTA N.º 11. Conceder um subsídio no valor de 1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta 
euros) a Marília da Conceição Torres Rocha para apoiar na edição do livro “Tudo o que pen-
so e sinto” e como contrapartida a autora oferece ao Município 250 exemplares;
PROPOSTA N.º 12. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 2.600,00€ ao 
Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria, para comparticipar a despesa com o projeto 
Nem tudo o que vem à rede é…fixe”.
PROPOSTA N.º 13. Designar António Jorge da Silva Ribeiro, vereador com o Pelouro da Saú-
de, para representar o Município no Conselho de Comunidade do ACES Cávado IlI Barcelos/
Esposende; 
PROPOSTA N.º 14. Informar que a Câmara Municipal de Barcelos irá proceder à apresen-
tação de requerimento junto da tutela para efeitos de declaração de utilidade pública das 
parcelas de terreno necessárias para a construção do lanço entre a E.M. 556 – Nó de Bar-
celinhos e a E.N. 103 – Nó de Gamil/Rio Covo Santa Eugénia – Barcelos, cuja aquisição não 
foi feita por não ter sido possível notificar vs identificar a totalidade dos comproprietários.
PROPOSTA N.º 15. Ratificar o despacho do Presidente da Câmara datado de 11/11/2022 de 
Abertura de Procedimento por Concurso Público para “Prestação de serviços para elabo-
ração de diversos projetos”, referentes à construção/reabilitação/remodelação de diversas 
infraestruturas rodoviárias, construção de equipamento para instalação de cafetaria no 
local das antigas piscinas do pessegal e construção/ampliação/requalificação das Escolas 
Básica 2/3 Gonçalo Nunes e Básica e Secundária de Vale do Tamel (Lijó); 
PROPOSTA N.º 16. Aprovar o Relatório de Análise das Candidaturas ao “Concurso Público 
para a Atribuição de Licenças para o Transporte em Táxi nas Freguesias de Barqueiros, 
Encourados e Alheira”, para posterior audiência prévia dos interessados;
PROPOSTA N.º 17. Aprovar o 20.º Ato de Imposição de Obrigações de Serviço Público de 
Transporte de Passageiros – Serviço Público Essencial;
PROPOSTA N.º 18. Aprovar a Taxa de Atualização Tarifária (“TAT”) em 6,11% conforme va-
lores da AMT (Autoridade da Mobilidade e dos Transportes), tendo em conta a determina-
ção da Resolução do Conselho de Ministros n.º 74-A/2022, de 6 de setembro, e sem prejuízo 
da respetiva compensação a atribuir pelas autoridades de transportes competentes de não 
aumento de “passes do transporte público” e  a manutenção, durante ano, do tarifário vi-
gente em 2022 para os títulos de transporte da CP – Comboios de Portugal E.P.E., referente 
aos serviços regulares, pelo que aumento tarifário que possam estar abrangidos pelo limite 
da TAT, 6,11%, apenas se aplica a títulos e tarifas de transporte ocasionais; 
PROPOSTA N.º 19. Aprovar a gratuitidade do serviço urbano Barcelos Bus, linha verme-
lha e linha amarela, durante todo o mês de dezembro e em todos os horários do serviço; 
PROPOSTA N.º 20. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 10.000,00 €, à 
Fábrica da Igreja de Santa Leocádia de Tamel, para a realização de obras de restauro do 
retábulo de arte sacra, na tribuna da Igreja Paroquial;
PROPOSTA N.º 21. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 3.000,00 € euros, 
à Associação Tuna Académica do IPCA, para comparticipar nas despesas da “Gala dos Ga-
los de Ouro – TAIPCA 20 anos, que decorreu no Theatro Gil Vicente, recebendo 200 CD’s da 
Tuna, como contrapartida; 
PROPOSTA N.º 22.   Conceder uma comparticipação financeira no valor de 2.790,93€ ao 
Clube de Campismo e Caravanismo para comparticipar nas despesas efetuadas nas come-
morações do seu 50º Aniversário; 
PROPOSTA N.º 23. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 1.000,00 € ao 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, como comparticipação nos “Prémios de Mérito” 
atribuídos aos melhores estudantes;  
PROPOSTA N.º 24. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 250,00 €, ao Insti-
tuto Politécnico do Cávado e do Ave, como comparticipação na atividade desportiva, torneio 
F3M, que decorrerá em Braga no ano de 2023;
PROPOSTA N.º 25. Autorizar a cedência do apoio técnico pretendido pelo Centro Social e 
Paroquial de Fragoso, para a elaboração dos procedimentos de adjudicação e acompanha-
mento técnico da obra, cuja candidatura ao Programa Pares 3.0 foi aprovada;  
PROPOSTA N.º 26. Ratificar o despacho do Presidente da Câmara que autorizou o pagamen-
to de 512,02 € ao Centro Social Paroquial Imaculado Coração de Maria de Vila Cova, median-
te apresentação de fatura, no âmbito das medidas de combate à Covid-19;
PROPOSTA N.º 27. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Barcelos e a Futebol Clube Lírio do Neiva, Associação Cultural, Recreativa e Desportiva;
PROPOSTA N.º 28. Conceder um subsídio no valor de 284,96€ ao Teatro de Balugas – Asso-
ciação Cultural para apoiar na despesa com os bilhetes de avião Porto-Roma e Roma-Porto;
PROPOSTA N.º 29. Aprovar a Minuta de Adenda ao Acordo de Colaboração celebrado entre 
o Município de Barcelos e a StreetDogs – Associação de Protecção Animal;
PROPOSTA N.º 30. Emitir Parecer, não vinculativo, pela Câmara Municipal de Barcelos, da 
criação das Freguesias de Silveiros e Rio Covo (Santa Eulália), por desagregação da União 

das Freguesias de Silveiros e Rio Covo (Santa Eulália);
PROPOSTA N.º 31. Aprovar submeter a presente proposta à Assembleia Municipal para 
efeitos de apreciação e deliberação da concessão/atribuição das comparticipações finan-
ceiras às Freguesias e Uniões de Freguesias e que, após a aprovação da presente proposta, 
o pagamento das comparticipações financeiras seja precedido de inspeção realizada para 
o efeito, por trabalhadores habilitados do Município de Barcelos e apresentação de com-
provativos da realização das despesas;
PROPOSTA N.º 32. Ratificar os Despachos do Presidente da 11/11/2022 e 17/11/2022 que apro-
varam adendas ao contrato que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica com a EDP 
Comercial, atendendo à necessidade de inclusão de mais locais de consumo; 
PROPOSTA N.º 33. Submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal a nomeação 
do auditor externo Cruz, Amaral & Associados, SROC, Lda., para efetuar auditoria externa 
às contas do Município;
PROPOSTA N.º 34. Desafetar parcela de terreno do domínio público municipal para o do-
mínio privado do Município, com 1621m2, para construção de habitação social, na fregue-
sia da Várzea; 
PROPOSTA N.º 35. Desafetação de parcela de terreno do domínio público municipal para 
o domínio privado do Município, com 1687m2, para construção de habitação social, na fre-
guesia de Vila Frescainha S. Martinho; 
PROPOSTA N.º 36. Desafetação de parcela de terreno do domínio público municipal para 
o domínio privado do Município, com 2125m2, para construção de habitação social – Vila 
Frescainha S. Pedro; 
PROPOSTA Nº 37. Aprovar submeter à Assembleia Municipal autorização de Encargos 
Plurianuais para o ano de 2023, relativos à empreitada “Passadiço Pedonal do Rio Cávado” 
- encargos para o ano de 2023 são no valor de 2 103 469,19 euros; empreitada “Troço Urba-
no da Ecovia do Cávado” - os encargos para o ano de 2023 são no valor de 625 288,88 euros; 
PROPOSTA N.º 38. Aprovar a Minuta de Adenda ao Acordo de Colaboração a celebrar entre 
o Município de Barcelos e a Associação Galo Novo;  
PROPOSTA N.º 39. Aprovar a Minuta do Acordo de colaboração entre o Município de Bar-
celos e a Associação Carapeços Solidário; 
PROPOSTA N.º 40. Aprovar submeter o Regulamento do Orçamento Participativo do Muni-
cípio de Barcelos à Assembleia Municipal para efeitos de apreciação e votação, nos termos 
do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro; e promover a publicitação do Regulamento do Orçamento Participativo do Município 
de Barcelos; 
PROPOSTA N.º 41. Aprovar a aceitação do direito ao 4.º cálculo provisório da revisão ex-
traordinária de preços, bem como a forma de revisão extraordinária de preços proposta 
pelo adjudicatário da Empreitada de “Reabilitação do Edifício dos Paços do Concelho”; pa-
gamento ao adjudicatário da quantia de 100.447,71 € acrescidos de IVA à taxa legal em vigor;
PROPOSTA N.º 42. Aprovar a aceitação do direito ao 5.º cálculo provisório da revisão ex-
traordinária de preços, relativo à Empreitada de “Requalificação da Escola Básica EB1/JI 
Carapeços” - pagamento ao adjudicatário da quantia de 90.235,94 € acrescidos de IVA à ta-
xa legal em vigor; 
PROPOSTA N.º 43. 2.º Aprovar a aceitação do direito ao 2.º cálculo provisório da revisão 
extraordinária de preços, referente à Empreitada de “Requalificação do Edifício da Antiga 
Escola Gonçalo Pereira” - pagamento ao adjudicatário da quantia de 23.616,00€ acrescidos 
de IVA à taxa legal em vigor;
PROPOSTA N.º 44. Aprovar a aceitação do direito ao 1.º cálculo provisório da revisão ex-
traordinária de preços - pagamento ao adjudicatário da Empreitada de “Recuperação e re-
modelação da Casa Condes Vilas Boas”, da quantia de 17.323,58 €, acrescidos de IVA à taxa 
legal em vigor;
PROPOSTA N.º 45. Ratificar o despacho do Presidente da Câmara, de 16/11/2022, que apro-
vou a prorrogação do prazo até dia 5 de março de 2013 da execução da Empreitada de “Re-
qualificação da Escola Básica EB/JI da Pousa”, bem como a não aprovação do cronograma 
financeiro;
PROPOSTA N.º 46. Aprovar, relativamente à Empreitada de “Reabilitação do Mercado Mu-
nicipal”, trabalhos complementares no valor de 239.090,64 €; e trabalhos a menos no valor 
de 60.370,20 € (acrescidos de IVA); - a prorrogação do prazo de 121 dias; e autorização para 
a celebração do 4.º contrato adicional;
PROPOSTA N.º 47. Aprovar a conta final da empreitada, Reabilitação do Edifício dos Paços 
do Concelho”, cujo valor dos trabalhos executados é de 999.872,63 € e o saldo a favor do Mu-
nicípio é de 18.124,16€, acrescidos de IVA;
PROPOSTA N.º 48. Autorizar a Divisão de Projetos Municipais a elaborar os projetos de 
licenciamento e/ou de legalização de imóveis construídos e enquadráveis como elegíveis 
(beneficiários diretos) no âmbito do Programa 1.º Direito do Instituto da Habitação e Rea-
bilitação Urbana (IHRU); 
PROPOSTA N.º 49. Aprovar a “Revisão da Estratégia Local de Habitação de Barcelos” e sub-
metê-la  a apreciação e votação da Ex.ma Assembleia Municipal;
PROPOSTA N.º 50. Ratificar os despachos do Presidente da Câmara que aprovaram/auto-
rizaram o seguinte: a cedência de 15 grades, 1 ponto de água e 1 ponto de luz à Associação 
Clube Moto Galos de Barcelos, para apoio ao 21º Passeio Todo o Terreno, realizado a 12 de 
novembro; a isenção de pagamento ao Clube Cávado Patinagem Artística, pela utilização 
do Pavilhão Municipal de Barcelos, para a realização de treinos extra para atletas, no âm-
bito da sua participação na Taça do Minho; a isenção de pagamento à Escola Profissional 
Profitecla, de Barcelos, pela utilização do Parque Municipal de Barcelos, no âmbito de uma 
atividade escolar; a isenção de pagamento à atleta Catarina Ribeiro Coelho e ao seu prepara-
dor físico, pela utilização do Pavilhão Municipal de Barcelos, dentro da disponibilidade de 
espaço, às quartas e quintas-feiras das 14h30 às 15h30, para a época desportiva 2022/2023; 
a cedência a título definitivo de 280 cadeiras do Estádio Cidade de Barcelos à ACULDEPE 
– Associação Cultural e Desportiva de Pereira, para colocação no Campo de Jogos de Perei-
ra; a cedência de 2 pórticos e montagem de estrado à Amigos da Montanha – Associação de 
Montanhismo de Barcelinhos, no âmbito da organização do “Trail Amigos da Montanha”; 
a cedência de 1 pórtico à Associação Recreativa e Cultural de Arcozelo (ARCA), no âmbito 
da organização de um treino de corrida e caminhada de Reis; a cedência de 120 cadeiras à 
Associação Social Cultural e Recreativa de Chorente, no âmbito da organização do “Magusto 
do Grupo Operativo da Pessoa Idosa (GOI)” (Registo n.º 113454/22); a isenção de pagamento 
ao Jardim de Infância de Roriz, pela utilização do Parque/Pavilhão Municipal de Barcelos, 
no âmbito da organização de uma atividade; 
PROPOSTA N.º 51. Ratificação dos Despachos do Vice-Presidente da Câmara, Domingos Pe-
reira, que aprovaram/autorizaram o seguinte: a cedência de 14 galos à Câmara Municipal 
do Fundão, para a exposição “Galos de Barcelos”, que se realiza na Casa do barro, freguesia 
de Telhado, de 4 de outubro de 2022 a 15 de janeiro de 2023; a cedência do auditório do Tea-
tro Gil Vicente, bem como do sistema de som, videoprojeção e 4 mesas, à ACIB – Associação 
Comercial e Industrial de Barcelos, para realização do Fórum Regional do Comércio, nos 
dias 14 e 15 de novembro; a cedência das instalações da Central de Camionagem bem como 
a isenção do pagamento de taxas à Associação Clube Moto Galos de Barcelos, para realização 
de um Magusto de São Martinho, no dia 19 de novembro; a cedência do Auditório da Biblio-
teca Municipal ao Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, para realização de uma peça de 
teatro, no dia 23 de maio de 2023;  disponibilização de 22 giveaways, 22 galos médios e 22 
galos grandes à Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo de Barcelinhos, para 
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oferecer no VI Corta Mato de Barcelos, realizado a 13 de novembro; 
PROPOSTA N.º 52. Ratificar o Despacho da Vereadora, Elisa Braga, que autorizou a cedên-
cia de transporte à artesã Júlia Côta para estar presente na cerimónia de entrega de pré-
mios na FIL; 
PROPOSTA N.º 53. Emitir Parecer, não vinculativo, pela Câmara Municipal de Barcelos, da 
criação das Freguesias de Barcelos, Vila Boa, Vila Frescaínha (São Martinho e São Pedro), 
por desagregação da União das Freguesias Barcelos, Vila Boa, Vila Frescaínha (São Marti-
nho e São Pedro). 
PROPOSTA N.º 54. Aprovar a Ata em Minuta. 
Nota: As deliberações de 1,2,4,5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,19,20 a 32, 34 a 41 e da 48 a 
54  foram aprovadas por unanimidade. As propostas 3, 15,18,33, 42 a 45 foram aprovadas 
por maioria com abstenção dos vereadores eleitos pelo Partido Socialista. As propostas 46 
e 47  foram aprovadas por maioria com voto  contra dos vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista. 

Reunião de 12  de dezembro de 2022
PROPOSTA N.º 1. Aprovar a ata da reunião de 29 de novembro de 2022;
PROPOSTA N.º 2. Atribuir apoio ao arrendamento habitacional a 5 novos candidatos, con-
tinuar o valor do apoio a 9 beneficiários, aumentar o apoio a 4 e diminuir o apoio a 4 
beneficiários; 
PROPOSTA N.º 3. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 9.840,00€ à As-
sociação Recreativa e Cultural Águias de Alvelos para comparticipar nas despesas com a 
reconstrução do muro de suporte;
PROPOSTA N. º4. Conceder apoio técnico à Associação Social Cultural e Recreativa de 
Chorente; 
PROPOSTA N.º 5. Conceder um subsídio, no valor de 4.000,00€, à Associação Portuguesa de 
Paramiloidose  -  núcleo de Barcelos, para apoiar as famílias com bens alimentícios, quer 
mensalmente, quer nesta época natalícia e ainda para pagamento das despesas da renda 
da sede da instituição;
PROPOSTA N.º 6. Conceder um subsídio, no valor de 1.000,00€, à Equipa Sócio-Caritativa 
da Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos, para a oferta de um Cabaz de Natal a essas 
famílias; 
PROPOSTA N.º 7. Conceder um subsídio, no valor de 12.500,00€, ao Instituto Autodidacta de 
Estudos Superiores do Minho – IAESM, destinado a apoiar as suas atividades;
PROPOSTA N.º 8. Aprovar a Toponímia aprovada em reunião da Comissão de Toponímia 
de 7 de novembro de 2022; 
PROPOSTA N.º 9. Aprovar a minuta da Adenda do Acordo de Colaboração entre o Município 
de Barcelos e a ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;
PROPOSTA N.º 10. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração entre o Município de Bar-
celos e a Associação Comercial e Industrial de Barcelos (ACIB);
PROPOSTA N.º 11. Recurso à reserva de recrutamento para trabalhador com relação jurí-
dica de emprego público por tempo indeterminado no Departamento de Cultura, Turismo, 
Juventude e Desporto; 
PROPOSTA N.º 12. Aprovar a Minuta do Acordo de Gestão a celebrar entre a Infraestrutu-
ras de Portugal, S.A. e o Município de Barcelos;
PROPOSTA N.º 13. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração de Atividades de Animação 
e de Apoio à Família (AAAF). Ano letivo 2022/2033; 
PROPOSTA N.º 14. Aprovar a Minuta de Acordo para a supressão de passagens de nível a 
celebrar entre a Infraestruturas de Portugal, S.A. e o Município de Barcelos;
PROPOSTA N.º 15. Apreciar e votar o aumento do Campus do IPCA e construção de novas 
infraestruturas para a inovação e desenvolvimento do concelho de Barcelos. e ceder, a tí-
tulo gratuito, excecional e temporário, uma habitação do parque habitacional do Municí-
pio de Barcelos ao IPCA, até 31 de março de 2023, para efeitos de alojamento do casal ainda 
residente numa das habitações na denominada «Quinta do Patarro»; 
PROPOSTA N.º 16. Ratificação do despacho para autorizar a cedência do apoio técnico à 
Resulima, para a fiscalização da empreitada de reabilitação da EM 503; 
PROPOSTA N.º 17. Ratificação do despacho do vice-presidente datado de 02.12.2022: Remo-
ção de Fibrocimento nos Edifícios Escolares - Lote n.º 4 - Escolas Sul - Sul»: Minuta do Con-
trato Adicional n.º 1 - Trabalhos Complementares;
PROPOSTA N.º 18. Ratificação do despacho do vice-presidente datado de 29.11.2022: Remo-
ção de Fibrocimento nos Edifícios Escolares - Lote n.º 3 - Escolas Sul - Nascente»: Minuta do 
Contrato Adicional n.º 1 - Trabalhos Complementares;
PROPOSTA N.º 19. Ratificação do despacho do Vice-Presidente datado de 25.11.2022: Remo-
ção de Fibrocimento nos Edifícios Escolares - Lote n.º 5 - Escolas Sul - Poente»: Minuta do 
Contrato Adicional n.º 1 - Trabalhos Complementares;
PROPOSTA N.º 20. Aprovar a aceitação do direito ao 1.º Cálculo provisório da revisão de 
preços relativo à empreitada “Requalificação da Escola Básica EB1/JI Pousa” - pagamento 
ao adjudicatário no valor de 23.330,74 € acrescidos de IVA à taxa legal em vigor;
PROPOSTA N.º 21. Aprovar apoio monetário para comparticipar o custo do jantar de Natal 
dos colaboradores do Município de Barcelos;
PROPOSTA N.º 22. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Despor-
tivo com a Casa do Povo de Areias; 
PROPOSTA N. º23. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Despor-
tivo com a Casa do Povo de Martim;
PROPOSTA N. º24. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Despor-
tivo com a. Casa do Povo de Viatodos; 
PROPOSTA N.º 25. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Despor-
tivo com o Clube de Pesca A Barcaça Arcozelo; 
PROPOSTA N.º 26. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Despor-
tivo com a Federação Portuguesa de Basquetebol; 
PROPOSTA N.º 27. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Despor-
tivo 2022, setembro a dezembro. Medida de apoio I-A. Federação Portuguesa de Natação; 
PROPOSTA N.º 28. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Despor-
tivo 2022. Motor Clube de Barcelos;
PROPOSTA N.º 29. Aprovar as Minutas de Contratos-Programa de Desenvolvimento Des-
portivo 2022 com os atletas: Bernardo Nunes Vieira – modalidade de wushu kungfu/sandá 
e Hélder Simão Ribeiro de Oliveira – modalidade de automobilismo/ todo-o-terreno;
PROPOSTA N.º 30. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Despor-
tivo 2023. Medidas de apoio I-B, II-A, III. Basquete Clube de Barcelos; 
PROPOSTA N.º 31. Conceder um subsídio, no valor de 2.795,80 €, ao CNE – Corpo Nacional 

de Escutas – Núcleo de Barcelos, para a atividade “LUZ PAZ DE BELÉM”, a realizar no dia 16 
de dezembro, na Igreja Matriz de Barcelos;
PROPOSTA N.º 32. Aprovar e apreciar o Regulamento de Funcionamento e Organização da 
Polícia Municipal de Barcelos;
PROPOSTA N.º 33. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Municí-
pio de Barcelos e a CTB – Companhia de Teatro de Braga;
PROPOSTA N.º 34. Conceder um subsídio, no valor de 2.000,00€, ao Seminário da Silva, para 
fazer face às despesas tidas junto de uma lavandaria, com lavagem de roupas dos refugia-
dos ucranianos, que se alojaram nas suas instalações;
PROPOSTA N.º 35. Ratificar os despachos do presidente da Câmara Municipal que apro-
varam/autorizaram: a isenção 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 desportiva 2022/2023, por parte de 2 alunos com necessidades espe-
cíficas de desporto adaptado, da Escola Secundária Alcaides de Faria, e que não se enqua-
dram no horário anteriormente atribuído a esta escola; a cedência/utilização gratuita dos 
courts de ténis do Complexo das Piscinas Municipais à Associação Desportiva de Ténis de 
Barcelos Goténis, no âmbito do Campeonato Regional de Ténis Sénior Feminino, para a 
época desportiva 2022/2023; a cedência/utilização gratuita dos courts de ténis do Comple-
xo das Piscinas Municipais à Escola de Ténis de Moure, nos dias 1 e 8 de dezembro de 2022 
(durante a manhã) e dia 18 de dezembro de 2022 (durante a tarde), no âmbito do Campeo-
nato Regional de Interclubes; a cedência de estadia para Filomena Carla da Rocha Gomes, 
na Corunha, Espanha, no âmbito da participação do Óquei Clube de Barcelos, Hóquei em 
Patins, SAD, em representação do Município de Barcelos, no Torneio Eixo Atlântico de Hó-
quei em Patins; a cedência a título definitivo de 300 cadeiras do Estádio Cidade de Barcelos 
à Junta de Freguesia de Paradela para colocação no complexo desportivo da supracitada 
freguesia; a disponibilização de duas árvores de Natal à Associação de Pais de Viatodos, a 
fim de serem colocadas na EB1 e JI de Viatodos; a cedência de 30 grades e 50 cones de sina-
lização, à Junta de Freguesia de Tamel S. Veríssimo, para apoio à Caminhada e Corrida de 
Natal, a realizar a 11 de dezembro;
PROPOSTA N.º 36. Ratificar o Despacho do vice-presidente da Câmara, Domingos Pereira, 
que autorizou a disponibilização de 10 galos médios e 10 giveaways à Nucaminho – Núcleo 
de Camionistas do Minho, para entregar aquando da representação do referido Núcleo em 
diferentes Núcleos de Motoristas;
PROPOSTA Nº 37. Ratificação dos Despachos da vereadora, Mariana Carvalho, que aprova-
ram/autorizaram o seguinte: a cedência das instalações da EB1/JI de Roriz (Escola do Bárrio) 
à Associação de Pais da Escola Básica de Roriz, de 19 de dezembro a 02 de janeiro, para a 
realização das ATL; a cedência da escola de Aldão, Vila Frescainha S. Martinho à Associação 
de Pais das Escolas de Aldão e Casal de Nil, para realização de um Jantar de Natal no dia 7 
de dezembro; a disponibilização de 1 galo médio e uma publicação “A Família do Figurado” 
ao Agrupamento de Escolas de Fragoso, a fim de serem oferecidos à eurodeputada, aquando 
da visita a Bruxelas; a cedência das instalações da EB1 de Vila Frescainha São Pedro à As-
sociação de Pais da EB1/JI de Vila Frescainha São Pedro, a fim de realizarem uma atividade 
intitulada “A Escola do Pai Natal”, no dia 17 de dezembro; a cedência das instalações do JI 
e EB1 de Galegos Santa Maria à Associação de Pais da EB1/JI de Galegos Santa Maria, para 
a realização de atividades extracurriculares e para a realização de reuniões que habitual-
mente se realizam às terceiras quintas-feiras de cada mês; a cedência de 12 grades e 1 pódio 
ao Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria, para apoio à realização do Corta Mato Esco-
lar, a 11 de janeiro de 2023; a cedência das instalações exteriores da EB1 de Fraião à Junta 
de Freguesia de Tamel São Veríssimo, para concentração das pessoas que irão participar 
na Caminhada e Corrida de Natal a realizar a 11 de dezembro; a cedência das instalações 
da EB1/JI de Perelhal à Associação Perelhal Solidário – IPSS, nos dias 10 e 11 de dezembro, 
para a Festa de Natal, com almoço e tarde recreativa; a cedência das instalações do poli-
valente e cantina da EB1 de S. Brás de Barcelinhos à Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB1 de S. Brás Barcelinhos, para realização de reuniões;
PROPOSTA Nº 38. Ratificar o Despacho do vereador António Ribeiro, que autorizou a dis-
ponibilização de 5 livros “Figurado de Barcelos – Desenhos de Barro” à CPCJ – Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens de Barcelos, para oferecer aos oradores convidados para 
a Apresentação Pública do Plano Local de Promoção dos Direitos das Crianças e Jovens de 
Barcelos, a realizar a 7 de dezembro; 
PROPOSTA N.º 39. Extra Minuta -Emitir Parecer, não vinculativo, pela Câmara Municipal 
de Barcelos, da criação das Freguesias de Vila Cova e Feitos, por desagregação da União das 
Freguesias de Vila Cova e Feitos
PROPOSTA N.º 40. Extra Minuta - Emitir Parecer, não vinculativo, pela Câmara Municipal 
de Barcelos, da criação das Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e Faria, por desagregação 
da União das Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e Faria)
PROPOSTA N. 41. Extra Minuta - Emitir Parecer, não vinculativo, pela Câmara Municipal 
de Barcelos, da criação das Freguesias de Durrães e Tregosa, por desagregação da União 
das Freguesias de Durrães e Tregosa.
PROPOSTA N.º 42. Aprovar a Ata em Minuta.
Nota: As deliberações de 1 a 16 e de 21 a 42 foram aprovadas por unanimidade. As delibe-
rações de 17 a 20 foram aprovadas por maioria, com abstenção dos vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista.

Reunião de 9  de janeiro de 2023
PROPOSTA N.º 1. Aprovar a ata da reunião de 12 de dezembro de 2022;
PROPOSTA N.º 2. Aprovar conceder apoio económico para refeições escolares a mais duas 
crianças da educação pré-escolar e três alunos do 1.º ciclo do ensino básico;
PROPOSTA N.º 3. Aprovar conceder apoio económico para refeições escolares a mais duas 
crianças da educação pré-escolar e sete alunos do 1.º ciclo do ensino básico;
PROPOSTA N.º 4. Conceder uma comparticipação financeira, no valor de 1.822,45 euros, à 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola de Carapeços, destinada a cus-
tear as despesas tidas com a colocação de uma tarefeira para assegurar o funcionamento 
do ensino pré-escolar da EB1/JI de Carapeços, durante o período de ausência da assistente 
operacional que desempenha aquelas tarefas;
PROPOSTA Nº 5. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 600,24 euros à As-
sociação de Pais da EB1/JI de Galegos Santa Maria, destinada a custear as despesas tidas 
com a colocação de colaboradores para assegurar o bom e regular funcionamento da uni-
dade educativa;
PROPOSTA Nº 6. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 2.350,00 euros à 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI de Remelhe, destinada a custear 
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as despesas acrescidas com a deslocação dos alunos para dois edifícios situados na fregue-
sia das Carvalhas, durante o período de intervenção de remoção de amianto na EB1/JI de 
Remelhe, nomeadamente gastos com o transporte de alunos e reforço da vigilância na ho-
ra de almoço; 
PROPOSTA Nº 7. Ratificar o despacho da vereadora do pelouro da Educação, Mariana Car-
valho, que autorizou a atribuição de passes escolares a um aluno que, embora residente 
noutro concelho, frequenta uma escola pública do concelho de Barcelos, cuja proximidade 
justificou a escolha da família;
PROPOSTA Nº 8. Ratificar o despacho da vereadora do pelouro da Educação, Mariana Car-
valho, que autorizou a atribuição de passe escolar a um aluno fora da sua área de influência; 
PROPOSTA Nº 9. Aprovar a minuta do Acordo de Colaboração a outorgar entre o Muni-
cípio de Barcelos e a União das Freguesias de Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte 
Fralães, que tem como objeto estabelecer os termos e as condições de colaboração entre os 
outorgantes no transporte dos alunos das unidades educativas do Agrupamento de Escolas 
Vale D’Este para o Centro Hípico Irmão Pedro Coelho, no âmbito do programa terapêutico 
de hipoterapia;
PROPOSTA N.º 10. Atribuir apoio ao arrendamento habitacional a onze novos candidatos; 
continuar com o mesmo valor de apoio a outros onze beneficiários; aumentar o valor desse 
apoio a dois munícipes e diminuir o valor do apoio a outros dois beneficiários; 
PROPOSTA N.º 11. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Muni-
cípio de Barcelos e o GASC – Grupo de Ação Social Cristã na missão de combate à violência 
doméstica e de proteção das vítimas deste crime;
PROPOSTA Nº 12. Aprovar constituir os seguintes fundos de maneio para 2023: Diretor do 
Departamento de Cultura Turismo, Juventude e Desporto - 1.000,00€; Chefe de Divisão de 
Serviços Urbanos e Gestão de Frota - 4.750,00€; Chefe de Gestão e Conservação do Patrimó-
nio - 2.250,00€; Chefe da Divisão Jurídica - 500,00€; Chefe da Divisão de Jardins e Espaços 
Verdes - 2.000,00€; Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens - 153,15 €; Chefe 
da Divisão de Sistemas de Informação e Modernização Administrativa - 300,00€; Chefe da 
Divisão de Apoio aos Órgãos Autárquicos - 500,00€; Chefe da Divisão de Administração e 
Licenciamentos - 30€; Coordenador Técnico do Balcão Único - 140,00€;
PROPOSTA Nº 13. Comparticipar no pagamento do passe de transporte de 8 jovens que fre-
quentam a APACI, mediante a apresentação do respetivo comprovativo da despesa; 
PROPOSTA N.º 14. Conceder os seguintes apoios ao IPCA, no âmbito do “V-Non-Associative 
Day in Barcelos”- encontro de investigadores interessados em álgebras não associativas e 
temas relacionados com o objetivo central de aumentar a qualidade da investigação, promo-
ver a interação entre investigadores e discutir novas direções do futuro: disponibilização 
de 15 galos médios com vista a serem oferecidos aos oradores; disponibilizar um Técnico 
de Turismo do Município para fazer uma visita guiada à Cidade de Barcelos; atribuir um 
subsídio no valor de 300,00 € para apoio ao pagamento de um jantar num restaurante típi-
co de Barcelos; atribuir um subsídio no valor de 400,00 €, para apoio nas despesas com a 
realização do evento;
PROPOSTA N.º 15. Conceder um subsídio no valor de 915,70 € à Sobramsonhos – Associa-
ção AVAR - Albergue Municipal de Peregrinos Casa da Recoleta, destinado a coadjuvar nos 
avultados custos envolvidos com a reparação do sistema de aquecimento solar de água do 
Albergue Municipal;
PROPOSTA N.º 16. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 77.490,00 € com 
IVA incluído, ao Agrupamento de Escolas de Fragoso, para comparticipar a realização das 
obras de substituição da cobertura de telhas cerâmicas e todos os trabalhos adjacentes ne-
cessários, na Escola EB 1,2,3 de Fragoso; Retirada da minuta
PROPOSTA N.º 17. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 44.143,00 € à 
ACRA - Associação Social, Cultural e Recreativa de Alheira, correspondente a 50% do cus-
to total das obras de beneficiação do edifício sede e para substituição do piso sintético do 
ringue desportivo; 
PROPOSTA N.º 18. Autorizar a cedência ao Boxer Club de Portugal para a realização do 
Campeonato Nacional da Raça Canídea Boxer, de 2 tendas para proteção do sol ou chuva 
caso as condições climatéricas assim imponham; autorizar a cedência de 6 contentores pa-
ra recolha do lixo; autorizar a cedência de 10 vasos com plantas para embelezar o recinto; 
autorizar a cedência de aparelhagem sonora;
PROPOSTA N.º 19. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Barcelos e “A Mó” - Associação do Vale do Neiva, que pretende regulamentar os termos 
e condições em que se desenvolverá uma parceria entre as partes no desenvolvimento de 
atividades teatrais e musicais no concelho de Barcelos;
PROPOSTA N.º 20. Aprovar a Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Barcelos e a Associação de Teatro Experimental de Feitos, que pretende regulamentar 
os termos e condições em que se desenvolverá uma parceria entre as partes no desenvolvi-
mento de atividades teatrais e musicais no concelho de Barcelos;
PROPOSTA N.º 21. Conceder um subsídio no valor de €2.000,00 aos Gator, The Alligator, pa-
ra apoiar a tour europeia de 2022 e como contrapartida estes oferecem 135 CD’s e promoção 
do apoio concedido pelo Município;
PROPOSTA N.º 22. Aprovar a nomeação da Comissão Executiva da Comemoração dos Seis-
centos e Cinquenta anos sobre o Feito dos Alcaides de Faria, cuja composição será a seguin-
te: D. Maria Elisa Azevedo Leite Braga, vereadora do pelouro da Cultura e Turismo da Câ-
mara Municipal de Barcelos, que presidirá; Professor Doutor Carlos Alberto Brochado de 
Almeida, Professor Doutor José Viriato Capela, Dr. Victor Manuel Martins Pinho da Silva;
PROPOSTA N.º 23. Iniciar o procedimento da elaboração do Regulamento do Theatro Gil 
Vicente; 
PROPOSTA N.º 24. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 3.950,00 € acres-
cido de IVA à taxa legal em vigor, como forma de apoiar a Confraria Nossa Senhora da 
Franqueira na poda e manutenção do espaço envolvente ao Santuário, abundantemente 
ajardinado e arborizado com árvores autóctones que sombreiam um vasto número de me-
sas em pedra; 
PROPOSTA N.º 25. Conceder uma comparticipação financeira no valor de 15.000,00€ à As-
sociação Social Cultural e Recreativa de Chorente como forma de apoiar o desenvolvimento 
de atividades e funcionamento do Espaço de Convívio Sénior, sendo que a Associação é par-
ceiro ativo na rede social, no Grupo Operativo da Pessoa Idosa, no trabalho com crianças 
e fornecimento de refeições;
PROPOSTA N.º 26. Ratificar o despacho de aprovação da minuta do contrato adicional n.º 1, 
do presidente da Câmara, de 25/11/2022, relativo à empreitada de Remoção de Fibrocimento 
nos Edifícios Escolares - Lote n.º 1 - Escolas Norte - Nascente» cuja execução de trabalhos 
complementares importa em 6.304,02€ da responsabilidade do município e os restantes 
211,78€ da responsabilidade do adjudicatário;
PROPOSTA N.º 27.Aprovar o aditamento à Proposta n.º 44 de 31 de agosto de 2022, para 
conferir efeitos retroativos ao contrato adicional à data de 26 de maio de 2022, data da in-
formação técnica justificativa dos Trabalhos Complementares, relativamente à Proposta 
n.º 44 - Trabalhos Complementares Remoção de Fibrocimento nos Edifícios Escolares – Lote 
n.º 1 - Escolas Norte - Nascente»;
PROPOSTA N.º 28. Ratificar o despacho do Presidente de aprovação da ata n.º 2 do Júri do 
Procedimento e de prorrogação do prazo para apresentação das propostas no âmbito da 
Prestação de serviços para elaboração de diversos projetos de obras municipais; 
PROPOSTA N.º 29. Ratificar o despacho do Vice-Presidente de aprovação da minuta de 

Deliberações do Executivo Camarário
adenda ao contrato de Fornecimento de Refeições Escolares - Lote 2»; 
PROPOSTA N.º 30. Ratificar o despacho de aprovação da retificação ao contrato adicional 
n.º 1 e respetiva minuta da adenda ao contrato adicional n.º 1, proferido pelo Presidente, 
em 26/12/2022, referente à empreitada de Remoção de Fibrocimento nos Edifícios Escolares 
- Lote n.º 5 - Escolas Sul - Poente;
PROPOSTA N.º 31. Tomar conhecimento da alteração no Regulamento do Orçamento Par-
ticipativo do Município de Barcelos, pelo que redação da alínea b) do artigo 13.º passou a 
ter o seguinte teor: «b) Ultrapassem o estipulado no n.º 4 do artigo 9.º.», em substituição «b) 
Ultrapassem o estipulado na alínea d) do artigo 9.º.»;
PROPOSTA N.º 32. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Patrocínio Desportivo com 
o Gil Vicente Futebol Clube;
PROPOSTA N.º 33. Aprovar a Minuta de Contrato-Programa de Patrocínio Desportivo com 
o Óquei Clube de Barcelos - Hóquei em Patins, SAD;
PROPOSTA N.º 34. Aprovar os regulamentos do “Concurso de Máscaras” e “Desfile de Car-
naval”, 2023;
PROPOSTA N.º 35. Aprovar iniciar o procedimento conducente à elaboração de um Regu-
lamento de Subsidiação da Tarifa de Gestão de Resíduos Urbanos do concelho de Barcelos; 
dar cumprimento às demais formalidades previstas no n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro;
PROPOSTA N.º 36. Aprovar iniciar o procedimento conducente à elaboração de um Pro-
jeto de Regulamento de Utilização e Cedência de Viaturas do Município de Barcelos; dar 
cumprimento às demais formalidades previstas no n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro;
PROPOSTA N.º 37. Aprovar iniciar o procedimento conducente à elaboração de um Regu-
lamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família; dar cumprimento às demais 
formalidades previstas no n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro;
PROPOSTA N.º 38. Aprovar trabalhos complementares no valor de 51.027,65 € acrescidos 
de IVA, à taxa legal em vigor; autorizar a celebração de um contrato adicional e a prorroga-
ção do prazo em 90 dias, relativamente à Empreitada de “Requalificação da Escola Básica 
EB1/JI Carapeços”; 
PROPOSTA N.º 39. Autorizar o pagamento ao adjudicatário da Empreitada de “Reabilitação 
e Ampliação da Escola EB1 de Martim”, a quantia de 34.401,50 € acrescido de IVA à taxa le-
gal em vigor, no âmbito do 4.º Cálculo definitivo da revisão de preços;
PROPOSTA N.º 40. Aprovar o cálculo provisório da revisão de preços, referente à Emprei-
tada de “Requalificação da Escola Básica EB1/JI da Pousa”, e autorizar o pagamento ao ad-
judicatário da quantia de 23.330,74 € com IVA incluído;
PROPOSTA N.º 41. Aprovar a suspensão dos trabalhos, por um prazo de 30 dias, da emprei-
tada de “Requalificação da Escola Básica EB1/JI Carapeços”;
PROPOSTA N.º 42. Aprovar o despacho do Presidente que aceita o direito à revisão extraor-
dinária de preços, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 36/2022, 
de 20 de maio; e a forma de revisão extraordinária nos termos do disposto na alínea b) do 
n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 36/2022, de 20 de maio, relativamente à Empreitada de 
“Requalificação da Escola Básica EB1/JI Carapeços”;
PROPOSTA N.º 43. Revogar a deliberação de 12 de dezembro de 2022 que aprovou a rati-
ficação do despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, com os fundamentos na 
informação do Diretor Eng.º Costa Pereira; e conceder à Resulima o apoio técnico solicitado 
para a fiscalização da empreitada de reabilitação da EM 503; 
PROPOSTA N.º 44. Ratificar o despacho do Presidente que autorizou a despesa validada 
conforme faturas no âmbito da resposta à Covid-19: Casa do Povo de Alvito - 1.932,04€; Cen-
tro S. de Cultura e Recreio da Silva - 1.940,55€; Bombeiros Voluntários de Viatodos - 137,80€; 
PROPOSTA N.º 45. Aprovar, nos termos do previsto do n.º4, do art.º 45.º, do Estatuto dos Be-
nefícios Fiscais, o pedido feito no âmbito do Processo ARU419;
PROPOSTA N.º 46. Apresentação para conhecimento da Câmara Municipal da listagem dos 
despachos proferidos no uso da competência delegada, que aprovaram as seguintes altera-
ções ao Orçamento Municipal para o ano de 2022: alterações n.ºs 22 a 42;
PROPOSTA N.º 47. Ratificação dos despachos do Presidente da Câmara Municipal que apro-
varam/autorizaram o seguinte: a cedência de apoio à DGAV – Direção-Geral de Alimenta-
ção e Veterinária, através da colocação de um suporte para projetor na salada de reuniões 
do antigo Quartel dos Bombeiros de Barcelinhos, bem como o desentupimento do tubo de 
escoamento de águas pluviais da varanda do 2º piso; a cedência de 100 grades à Câmara 
Municipal de Póvoa de Varzim, para apoio à prova de atletismo “Edição de 2023 da Corrida 
de Reis”, no dia 6 de janeiro de 2023; a cedência de 40 grades à BCL Concept, para apoio ao 
Evento de Natal realizado na Central de Camionagem a 17 de dezembro de 2022; a cedência 
de camião com báscula à ACIB Associação Comercial e Industrial de Barcelos, para trans-
porte, montagem e desmontagem de material para a Campanha de Animação de Natal, no 
dia 2 de dezembro; a cedência de estrutura em ferro à Associação Desportiva e Recreativa 
Juventude Vila Frescainha S. Martinho, para construção de bancadas laterais;
PROPOSTA N.º 48. Ratificação dos Despachos do Vice-Presidente Dr. Domingos Pereira que 
aprovaram/autorizaram o seguinte: a cedência do Auditório da Biblioteca Municipal bem 
como a isenção do pagamento de taxas, à Barcelos Sénior – Associação Educacional, Cul-
tural, Social e Recreativa de Formação Permanente, para a projeção de um filme no dia 
12 de dezembro de 2022; a cedência da Galeria de Arte de Barcelos bem como a isenção do 
pagamento de taxas, ao GASC - Grupo de Ação Social Cristã, para a apresentação pública 
do “Manuel de Boas-Práticas” no dia 13 de dezembro de 2022; a cedência do Auditório da 
Biblioteca Municipal bem como a isenção do pagamento de taxas à Barcelos Sénior – Asso-
ciação Educacional, Cultural, Social e Recreativa de Formação Permanente, para a realiza-
ção de uma Assembleia Geral no dia 30 de novembro de 2022; a cedência do Auditório da 
Biblioteca Municipal bem como a isenção do pagamento de taxas ao Hospital Santa Maria 
Maior, EPE, para realização da Festa de Natal, no dia 17 de dezembro de 2022; a cedência 
da Casa da Azenha à Associação ACB – Albergue Cidade de Barcelos, para apresentação do 
livro “Eu Caminho – 2500 Km a pé em busca de mim mesmo” de Bê Sant’ana, no dia 20 de 
janeiro de 2023; a cedência do Salão Nobre ao Conservatório de Música de Barcelos, para 
realização de Saraus Musicais nos dias 123 e 14 de dezembro e de um workshop de violino 
no dia 17 de dezembro de 2022; a cedência do Auditório do Estádio Cidade de Barcelos ao 
Gil Vicente Futebol Clube, para realizar da Assembleia Geral Extraordinária, no dia 15 de 
dezembro de 2022; a cedência de apoio técnico à Escola Secundária de Barcelos, designa-
damente a montagem de sistema de som e mesa de projeção no Auditório Municipal, para 
apoio às sessões “Isto é Matemática”, realizadas a 21 de dezembro de 2022; a cedência das 
instalações da Central de Camionagem à BCL Concept, para realização de um evento de 
Natal a 17 de dezembro de 2022; a cedência do Salão Nobre à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Barcelos, para realizar de uma exposição com o tema “O Bom-
beiros visto pelos nossos Artesãos”, de 8 a 28 de janeiro de 2023; a disponibilização de uma 
Bandeira do Município à Junta de Freguesia de Arcozelo, a fim de ser utilizada em eventos 
no exterior, nomeadamente na inauguração do Memorial aos Militares das 3 forças arma-
das, no dia 1 de dezembro de 2022; 

(CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO)
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A programação especial de 
Natal 2022 encerrou com o 
encontro de “Cantares dos 
Reis”, que decorreu nos Pa-
ços do Concelho, contando 
com a participação de 18 gru-
pos folclóricos do concelho. 
A abertura do encontro te-
ve a presença da vereadora 
do pelouro da Cultura, Elisa 
Braga, e no encerramento 
esteve presente Mário Cons-
tantino, presidente da Câ-
mara Municipal. Ambos os 
autarcas sublinharam a im-
portância de honrar e man-
ter viva esta tradição, agra-
decendo a colaboração de to-
dos os grupos participantes.  
A edição deste ano do Encon-
tro de Grupo de Reis contou 
com a participação do Grupo 
Folclórico Juvenil de Galegos 
Santa Maria, o Grupo Folclóri-
co São Lourenço de Alvelos, o 
Rancho Folclórico Sta. Eulália 
de Oliveira, o Grupo Folclóri-
co de Tregosa, o Rancho Fol-
clórico Nossa Senhora da Aba-
dia, o Grupo Folclórico Santa 
Maria de Moure, o Grupo de 
Danças e Cantares de Aldreu, 
o Rancho Folclórico e Etno-
gráfico “A Telheira”, o Rancho 
Folclórico do Centro Social de 
Aguiar, o Grupo de Danças e 
Cantares as Gamelinhas de 
Palme, o Grupo Folclórico de 
Barcelinhos, o Grupo de Dan-
ças e Cantares de Barcelos, 
a Associação Folclórica de S. 
Miguel da Carreira, o Grupo 
Cultural e Etnográfico de Al-
dreu, a Associação Etnográfi-
ca Santa Maria de Gilmonde, 
o Grupo Folclórico da Casa do 
Povo de Rio Côvo Santa Eu-
génia, o Grupo Folclórico da 
Casa do Povo de Martim, e o 
Rancho Folclórico Santiago de 
Carapeços.
Vereadora da Cultura, Elisa 
Braga, na abertura
“O Município de Barcelos com 
a vossa colaboração consegue 
dar continuidade a esta nossa 
importante tradição que são 
os “Cantares dos Reis”. Que-
ro agradecer-vos por estarem 
aqui e congratulo-me por ver 
as novas gerações, os peque-
ninos que também já se vão 
juntando aos grupos folcló-
ricos para, juntamente com 

os mais velhos, continuarem 
estas tradições tão bonitas. A 
presença destes 18 grupos de 
folclore de Barcelos neste en-
contro é para nós é uma enor-
me honra!” 
Presidente, Mário Constan-
tino, no encerramento

PAÇOS DO CONCELHO 

Encontro de Reis juntou 18 grupos 
ASSOCIAÇÃO ETNOGRÁFICA SAN-
TA MARIA DE GILMONDE

GRUPO DE DANÇAS E CANTARES 
AS GAMELINHAS DE PALME

GRUPO FOLCLÓRICO DA CASA DO 
POVO DE RIO CÔVO STA. EUGÉNIA

GRUPO FOLCLÓRICO 
SANTAMARIA DE MOURE

RANCHO FOLCLÓRICO 
NOSSA SENHORA DA ABADIA

RANCHO FOLCLÓRICO 
SANTIAGO DE CARAPEÇOS

RANCHO FOLCLÓRICO 
STA. EULÁLIA DE OLIVEIRA

GRUPO FOLCLÓRICO 
SÃO LOURENÇO DE ALVELOS

RANCHO FOLCLÓRICO DO 
CENTRO SOCIAL DE AGUIAR

RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁ-
FICO A TELHEIRA DE BARQUEIROS

GRUPO FOLCLÓRICO DE 
BARCELINHOS

GRUPO FOLCLÓRICO DE 
TREGOSA

GRUPO FOLCLÓRICO JUVENIL DE 
GALEGOS SANTA MARIA

ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA DE 
S. MIGUEL DA CARREIRA

GRUPO DE DANÇAS E CANTARES 
DE ALDREU

GRUPO CULTURAL E 
ETNOGRÁFICO DE ALDREU

GRUPO DE DANÇAS E CANTARES 
DE BARCELOS

GRUPO FOLCLÓRICO DA CASA DO 
POVO DE MARTIM

“É um gosto muito grande 
receber-vos aqui na Câma-
ra Municipal, nesta manifes-
tação de uma tradição muito 
importante e popular do nos-
so concelho e da nossa região. 
Os Cantares dos Reis e das 
Janeiras têm como objetivo 

principal transmitir uma 
mensagem de esperança e de 
bom ano. Na época difícil que 
atravessamos - guerra a afe-
tar a Europa e onda inf lacio-
nista a afetar o nível de vida 
- mais importantes se tornam 
e mais sentido fazem estas 

manifestações de esperança. 
Que a mensagem de Reis seja 
uma lufada de generosidade 
e de solidariedade para que 
tenhamos uma sociedade me-
lhor e para que todos possa-
mos viver melhor.”
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Conferir uma maior tutela às 
pessoas idosas vítimas de cri-
me perpetrado em contexto 
doméstico, equacionando-se 
o alargamento do conceito de 
coabitação, criar estruturas 
locais de proteção dos adul-
tos vulneráveis, que acompa-
nhem a preocupante realida-
de de violência sobre os ido-
sos, implementar respostas 
integradas de proteção da 
vítima, e prevenir intermi-
tências dos projetos de inter-
venção na violência domésti-
ca, estas são três das conclu-
sões saídas da Conferência 
sobre Violência Doméstica 
que abriu o “Ciclo de Debates 
da Assembleia Municipal” de 
Barcelos.
A iniciativa, promovida pela 
maior Assembleia Municipal 
do país no passado dia 20 de 
janeiro, no Auditório dos Pa-
ços do Concelho, contou com 
um diversificado naipe de 
convidados, abrangendo agen-
tes/instituições do concelho, 
bem como individualidades 
nacionais com conhecimento 
da problemática da Violência 
Doméstica. 
Organizada em três momentos 
distintos (manhã, tarde e noi-
te) e sempre com o auditório re-
pleto, a abertura dos trabalhos 
e nota de boas-vindas coube ao 
presidente da Câmara, Mário 
Constantino Lopes, enquanto a 
moderação da Conferência, ao 
longo de toda a jornada, bem 
como o encerramento da mes-
ma foi da responsabilidade 
do presidente da Assembleia 
Municipal, Fernando Santos 
Pereira. 
Sendo a violência domésti-
ca um fenómeno transversal 
a toda a sociedade, atingindo 
todas as classes sociais e inci-
dindo em todas as faixas etá-
rias, como de resto foi verifica-
do no decorrer dos trabalhos, 
das conclusões da Conferên-
cia sobressai que é importan-
te garantir que as respostas 
de apoio a pessoas vítimas 
(adultas e crianças) laborem 
em estabilidade, beneficiando 
de recursos financeiros pre-
vistos em orçamento. Outras 

AUDITÓRIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

Conferência sobre Violência Doméstica abriu ciclo de 
debates promovido pela Assembleia Municipal 

das ilações significativas são 
que se “caminhe no sentido 
de se prevenir as intermitên-
cias dos projetos de interven-
ção na violência doméstica”, 
da importância que “todos os 
municípios do país implemen-
tem planos municipais para a 
igualdade e não discrimina-
ção, prevenindo futuras situa-
ções de violência doméstica ba-
seadas em relações de poder”. 
De igual modo, as conclusões 
apontam também para a “ga-
rantia de acompanhamento 
das vítimas em todas as dili-
gências processuais pelos téc-
nicos e psicólogos” e, para o  
fomento de “um programa de 
intervenção sobre o tema de 
violência no namoro, nomea-
damente com a deslocação das 
entidades policiais e judiciais 
às escolas”, sendo que “os tri-
bunais devem ser dotados de 
espaços próprios em que as ví-
timas se possam recolher na 
ocasião em que terão de depor 
em tribunal, evitando a parti-
lha do local com o agressor ar-
guido”. Nota também impor-
tante é que como resposta a es-
te flagelo da violência domésti-
ca, devem ser “implementadas 
respostas integradas de prote-
ção da vítima”.
Do lado das medidas de pre-
venção e ressocialização dos 
agressores, da Conferência 
resultaram as seguintes con-
clusões: “garantir o acompa-
nhamento do agressor desde a 
aplicação das medidas de coa-
ção, de forma a prevenir a sua 
reincidência e a assegurar a 
sua reintegração”, além de que 
será “desejável trabalhar com 

profundidade com os agresso-
res de forma a interromper a 
replicação do ciclo intergera-
cional da violência doméstica”. 
Iniciativa foi anunciada nas 
comemorações do 25 de Abril 
A realização desta iniciativa 
deu cumprimento ao anun-
ciado pelo presidente da As-
sembleia Municipal de Barce-
los, Fernando Pereira, quando 
aproveitou parte do seu dis-
curso da sessão solene evoca-
tiva da Revolução dos Cravos 
para a denúncia pública deste 
tema que teima em perdurar 
na sociedade. Na ocasião, Fer-
nando Pereira assegurou que a 
Assembleia Municipal de Bar-
celos não pode ficar indiferen-
te na “ignorância esperançosa 
que estes casos se extingam 
naturalmente” nem ficar in-
sensível “à cultura de violên-
cia e morte que nos rodeia”. 
Decorrido este tempo, a presi-
dência da Assembleia Muni-
cipal de Barcelos deu corpo a 
esta iniciativa, tendo, para o 
efeito, um naipe de convida-
dos que contempla agentes/
instituições do concelho, bem 
como individualidades nacio-
nais com conhecimento da pro-
blemática da Violência Domés-
tica. Tema importante e que 
merece a atenção da sociedade 
portuguesa, a relevância des-
ta conferência mobilizou não 
só personalidades que traba-
lham diretamente com este fe-
nómeno, mas também várias 
centenas de barcelenses que, 
ao longo de todo o dia, lotaram 
o auditório municipal dos Pa-
ços do Concelho, onde decor-
reu esta iniciativa.
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ORADORES NA 1ª CONFERÊNCIA, DO CICLO “DEBATES DA ASSEMBLEIA”

Primeiro momento - manhã
Drª Marta Mendes | Gestora do Gabinete de Apoio da APAV 
Drª Sílvia Santos | Coordenadora do Projeto Ser 
Drª Ana Maria Sobreiro | Presidente da CPCJ
Dr. António Ribeiro | Vereador da Ação Social da CMB

Segundo momento - tarde:
 Drª Ilídia Mendes | Ordem dos Advogados
Subintendente, Rui Pereira | PSP 
Major, Fernando Martins | GNR 
Drª Adriana Vale | Procuradora da República
Dr. Rui Silva Reis | Juiz de Direito

Terceiro momento - noite:
Drª Joana Marques Vidal | Procuradora-Geral Adjunta Jubilada
Encerramento dos trabalhos e conclusões | Dr. Fernando Santos Pereira | 
Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos


