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BARCELOS
| Marta Amaral Caldeira | 

O galo de dez metros de altura, símbolo
maior de Barcelos e de Portugal, da artis-
ta plástica Joana Vasconcelos, está desde
ontem a adornar o centro da cidade barce-
lense, sendo a novidade da iluminação
natalícia 2018. O Pop Galo está instalado
na Avenida da Liberdade, junto ao Tem-
plo do Bom Jesus, e promete ser um dos
grandes atractivos turísticos desta quadra
natalícia e dos próximos dez meses. 

O momento inaugurativo foi acompa-
nhado pela secretária de Estado do Turis-
mo, Ana Mendes Godinho, e pelo presi-
dente da Câmara Municipal de Barcelos,
que sublinharam a importância da obra de
Joana Vasconcelos, caracterizando-a, ho-
je, como um dos maiores “embaixadores”
do país e da portugalidade.

Barcelos é a segunda cidade portuguesa
e a quarta do mundo a receber o gigante
Pop Galo, composto por 16 mil leds, 2336
soldaduras, cinco mil azulejos e 9 Km de
cabo. A peça já passou por Lisboa, Pe-
quim e Bilbau, tendo sido visitada por
mais de 650 mil pessoas, e vai permane-
cer agora em Barcelos, no meio da rua,
para que seja apreciada por muitas mais
pessoas.

“Este é um momento muito especial pa-
ra Barcelos e também para Portugal, pois
este galo é um dos seus maiores símbolos,
exibindo em todo o mundo as nossas tra-

dições e autenticidade”, sublinhou a se-
cretária de Estado do Turismo, agrade-
cendo aos artesãos barcelenses ali presen-
tes o facto de continuarem a trabalhar
pelas tradições. 

Ana Mendes Godinho avançou que tem
‘em mãos’ uma campanha internacional
do país, em que este Pop Galo vai ser usa-
do para promover Portugal lá fora. “O ga-
lo é vosso, de Barcelos, mas é também
nosso, de Portugal, e é uma das peças
mais simbólicas da nossa autenticidade”,
destacou.

Para o presidente da Câmara Municipal
de Barcelos “o galo é de Barcelos”, mas é
também do mundo. “Este é só o maior ga-
lo do mundo, que tem percorrido o mun-
do, sendo uma peça avaliada em 1,5 mi-
lhões de euros, e Barcelos é a segunda
cidade portuguesa que recebe esta peça de
tamanha importância”, referiu o autarca
barcelense.

O autarca agradeceu à artista plástica “o
carinho” com que tem tratado Barcelos e
pelo facto de ter possibilitado esta passa-
gem do Pop Galo pela cidade, tornando-o
num novo atractivo para visitantes e turis-
tas. 

“Este projecto de trabalhar os símbolos
portugueses, a nossa identidade, aquilo
que somos nasceu há quatro anos”, expli-
cou Joana Vasconcelos, acrescentando
que este galo “é um dos símbolos de
maior referência do país” e que tem pro-
movido no mundo Portugal.

“Galo é um dos maiores símbolos de Portugal”
A SECRETÁRIA DE ESTADO do Turismo inaugurou, ontem, a passagem do Pop Galo pela cidade de Barcelos - peça de onde é
natural, nascida do seu artesanato, destacando que é uma das imagens de marca do país a usar na nova campanha promocional.

FLÁVIO FREITAS

Joana Vasconcelos, edil Miguel Costa Gomes e secretária de Estado Ana Mendes Godinho inauguraram Pop Galo

FLÁVIO FREITAS

A peça exibe-se no centro da Avenida da Liberdade, em Barcelos, e é um dos grandes atractivos deste Natal
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