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BARCELOS
| Marta Amaral Caldeira | 

Foi com uma “homenagem” a
todos os profissionais e voluntá-
rios que têm trabalhado na ‘linha
da frente’ no combate à pande-
mia da Covid-19 e a todas as
empresas e trabalhadores que
mantêm a actividade económica
do concelho, que o presidente da
Câmara Municipal de Barcelos,
Miguel Costa Gomes, enalteceu
os barcelenses, ontem, dia de co-
memorações dos 92 anos de ele-
vação de Barcelos a cidade. 

“Hoje é imperioso homenagear
todos os que têm estado a traba-
lhar na ‘linha da frente’ no com-
bate à pandemia: as autoridades
e estruturas de saúde locais e to-
dos os profissionais que lhe es-
tão afectos, os organismos públi-
cos e particulares de solidarie-
dade social, as forças de segu-
rança, os bombeiros e todos os
voluntários que deram o seu me-
lhor na defesa da saúde e do
bem-estar dos barcelenses”, as-
sinalou Miguel Costa Gomes. 

As cerimónias evocativas não
puderam realizar-se como tem
acontecido nos anos anteriores,
mas o Município de Barcelos fez
questão de celebrar a data trans-
mitindo uma mensagem especial
do autarca e do presidente da
Assembleia Municipal a todos
os barcelenses por via das plata-
formas digitais. 

“É uma data importante para
todos nós”, afirmou Miguel
Costa Gomes, recordando o lon-
gínquo 31 de Agosto de 1928 em
que, por decreto, Barcelos alcan-
çava o título de cidade. “Esta da-
ta evoca também todos os barce-
lenses que ao longo de quase um
século contribuíram para o de-
senvolvimento e afirmação da
cidade no contexto nacional e
regional”, sublinhou o presiden-
te da Câmara de Barcelos, lem-
brando e homenageando tam-
bém todos os barcelenses que ao
longo dos anos têm trabalhado
para este desenvolvimento glo-

bal. 
“Gostaria ainda de agradecer

às empresas e aos trabalhadores,
que, durante este período tão di-
fícil, tudo fizeram para manter
as suas actividades e incentivá-
los no esforço de manutenção da
economia e do bem-estar das fa-
mílias”, destacou Miguel Costa

Gomes. 
Apontando para um futuro,

ainda incerto, quanto às conse-
quências económico-sociais pro-
vocadas pela pandemia da Co-
vid-19, o autarca de Barcelos
apela à população para viver
“com normalidade” mas para se
manter “alerta” e cumprir com
as recomendações da Direcção-
-Geral de Saúde. 

“O Município está preparado,
como já o demonstrou, e tudo
continuará a fazer para corres-
ponder às necessidades de todos
os barcelenses. A vida não pára e
o executivo municipal, a que
presido, tem mostrado estar à al-
tura deste desafio inesperado em
que temos que perspectivar o fu-
turo investindo como nunca na
cidade e no concelho e preparan-
do áreas fundamentais para um
desenvolvimento sustentado co-
mo a Educação e Acção Social,
o Ambiente e Urbanismo, a Cul-
tura e o Turismo”, apontou Mi-
guel Costa Gomes.

Na mensagem que transmitiu
aos barcelenses, o presidente da
Assembleia Municipal de Barce-
los, referiu que passados os 92
anos de elevação, Barcelos se
afirma como “uma cidade e um
concelho extremamente desen-
volvidos” e que isso é fruto “do
trabalho de todos os barcelenses
das mais diversas áreas, da in-
dústria ao comércio, agricultura,
artes e ofícios, artesanato e ser-
viços”. 

Horário Barra frisou que este
desenvolvimento não seria pos-
sível se não fosse a aposta feita
nos últimos anos nas freguesias,
apontando para os últimos três
mandatos do Partido Socialista,
que, sob a liderança de Miguel
Costa Gomes, realizou o ‘proto-
colo dos 200%’ com as juntas,
permitindo um “investimento
harmonioso” de 50 milhões de
euros nas freguesias. Apontando
para a juventude como o futuro,
o presidente da Assembleia Mu-
nicipal destacou a qualidade da
educação básica e formação su-
perior garantida pelo Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave.

As comemorações incluíram
animação musical pelas ruas da
cidade ao som do Coro de Câ-
mara da Associação Cultural e
Artística de Barcelos, um con-
certo dos ‘The Classical’ no pal-
co da Frente Ribeirinha e um ou-
tro, protoganizado pelo ‘Quarte-
to da Banda Musical de Olivei-
ra’, no salão nobre da Câmara
Municipal.

Barcelos homenageia todos os 
que têm estado na ‘linha da frente’
EM DIA DE CELEBRAÇÃO da elevação de Barcelos a cidade, o presidente da Câmara Municipal, Miguel
Costa Gomes, homenageou todos os profissionais e voluntários que travam o combate à pandemia. 
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Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, homenageia barcelenses que travam combate à pandemia
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Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos destaca investimento nas freguesias
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Concertos musicais marcaram comemorações da elevação de Barcelos a cidade
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“Ao comemorar os 92 anos
da elevação de Barcelos a
cidade, não podemos deixar
de nos sentir orgulhosos do
trabalho desenvolvido, mas
conscientes do trabalho que
ainda há para corrigir e
construir. Mas esse é um
trabalho que continuaremos
a fazer com entusiasmo e
com o incentivo dos
barcelenses. 
Viva a cidade de Barcelos!”.

Miguel Costa Gomes,
Presidente da Câmara Municipal de

Barcelos
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ANIVERSÁRIO
ACD PARADA DE TIBÃESEquipa de juniores é a prenda

A criação de uma equipa de junio-res é a prenda que a Direcçãodo ACD Parada de Tibães, quetem desde 2019 José Luís Costacomo presidente, tem neste 33.º
aniversário prevista como oferta aos seus
associados. Mas o contexto da pandemia
Covid-19 pode complicar esse objectivo.
“Só podemos fazer treinos individuais.

As directivas da Direcção-Geral de Saú-
de e da Federação Portuguesa de Fute-
bol não nos permitem fazer jogos de pre-
paração, nem sequer as peladinhas, os
treinos de conjunto”, lamenta José Luís
Costa.
Revelando que transitam “alguns jovens

da equipa de juvenis”, o presidente do

ACD Parada de Tibães insiste no peso
que tem esta incerteza de “não sabermos
se esta situação, sem podermos ter jogos,
ainda vai continuar por definir nos meses
de Outubro, Novembro ou Dezembro”. 
Mesmo considerando que o clube dis-

põe de “todas as condições” que são exi-
gidas para retomar a actividade, incluindo
uma sala de isolamento e kit de sobrevi-
vência “vai ser difícil”, prossegue, tal co-
mo as outras a colectividade está depen-
dente das normas que as autoridades
vierem a determinar.Por outro lado, mesmo condicionados,

os projectos continuam. José Luís Costa
explica a escolha de Fernando Pires, o an-
tigo futebolista do SC Braga para a fun-

ção de coordenador de todos os escalões
do ACD Parada porque é “um amigo,
com muita competência e também uma
pessoa muito série e muito bem informa-
da”. 
“Ele vai continuar a manter também

uma ligação ao Merelim S. Paio, que tem
uma equipa nos nacionais de juvenis e
connosco vai treinar também os juvenis e
coordenar os restantes escalões”, revela,
explicando que nos anos anteriores “nós
tínhamos os treinadores, cada um no seu
escalão com a sua ideia e assim, com um
coordenador, vamos ter para todo o clube
um mesmo olhar para todas as equipas e
apoio aos treinadores com método e com
objectivo”.

Datas que marcamhistória do clube A 30 de Agosto de 1987, a ACD Parada deTibães foi fundada. Em Diário da República
de 19 de Novembro do mesmo ano publicou

os eestatutos. Entrou na AF Braga, a disputara III Divisão, em 1990/91. Subiu à II Divisão em 1992/93 e à I Divisão
em 1996/97. Na época 2014/15 interrompeua equipa sénior. Em 2016/17 foi campeã distrital debenjamins, infantis e iniciados e em 2017/18

de juvenis. Outra data marcante é 5 de Julhode 2009, dia da inauguração do camposintético com bancada e balneários.

Fundada no dia 31 deAgosto de 1987, aAssociação Cultural eDesportiva de Parada deTibães está a celebrar demodo discreto a passagemdo seu 33.º aniversário. Se em outros anos a datafoi exteriorizada comactividades que ficaramnas memórias de quem fezda festa um dia diferente,desta vez os cuidados porcausa da pandemia impli-cam menos exuberância.Uma equipa de juniores é a prenda prometida.
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Campo sintético inaugurado em 2009: na década seguinte o clube foi campeão distrital de benjamins, infantis, iniciados e juvenis
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O ESSENCIAL
DA POUPANÇA

BRAGA PARQUE
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Reitor destaca que ano 
lectivo é preparado 
em vários cenários

Horário normal ampliado 
passa das 8 às 20 horas

Situação em torno 
do alojamento estudantil 

sem alterações


