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‘Bamos às Cruzes’ 
chama a juventude 
à Romaria
Oprograma ‘Bamos às

Cruzes’ tem este ano co-
mo novidade copos de

plástico reutilizáveis, seguindo
uma política de responsabilidade
ambiental.

Através desta medida, o Muni-
cípio de Barcelos pretende redu-
zir drasticamente a quantidade
de lixo produzido e contribuir

para um recinto mais limpo.
Os bares do ‘Bamos às Cruzes’

vão servir bebidas em copos reu-
tilizáveis, contra o pagamento de
uma caução de um euro, restituí-
da com a devolução do recipien-
te em bom estado.

O ‘Bamos às Cruzes’ decorre
nos dias 26, 27 e 30 de Abril, 2,
3 e 4 de Maio, na Alameda das

Barrocas, com muita música e
28 bares a funcionar entre as
23h00 e as 5h00. Blaya, Zé
Amaro, Luciana Abreu, Melão,
Cláudia & Os Minhotos Maro-
tos, David Antunes & The Mid-
night Band fazem parte do car-
taz. No dia de abertura, o palco
pertence a Cláudia & Os Minho-
so Marotos, RJ, Meninos do Rio

e DJ Viktor Soul. No dia 27 de
Abril, a festa é de nostalgia com
o ‘Cruzes Revenge 80’s, 90’s,
00’s’, o convidado especial Me-
lão e os DJ Viktor e Dann B. O
funk de Blaya, notabilizada pelo
tema ‘Faz Gostoso’, vai ecoar
pela Alameda das Barrocas no
dia 30 de Abril, seguindo-se os
DJ Paulo Machado e Pette. 

No dia 2 de Maio, a animação
do ‘Bamos às Cruzes’ está a car-
go de David Antunes & The
Midnight Band, Tuna do IPCA,
DJ Fifty e Viktor Soul.

No 3 de Maio, feriado munici-

pal, o conhecido cantor portu-
guês Zé Amaro é o principal
chamariz, numa noite que conta-
rá, ainda, com os DJ Meninos do
Coro e Joca. O ‘Bamos às Cru-
zes’ encerra no dia 4 de Maio
com a cantora Luciana Abreu e
os DJ Dann B, DJs All In e Tia-
go Cruz. Inserido no programa
da Festa das Cruzes, ao longo
dos últimos anos, o espaço do
‘Bamos às Cruzes’ tem-se reve-
lado um sucesso, contribuindo
para o rejuvenescimento do pú-
blico que aflui à primeira grande
romaria do Minho.   


