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Galo Pop abriu Natal 
em Barcelos

Obra de Joana Vasconcelos vai ficar patente até setembro de 2019

U
m galo de 10 me-

tros de altura, cheio 

de eletrónica e alta-

mente tecnológico, 

inaugurou ontem a ilu-

minação de Natal deste 

ano em Barcelos. 

A artista Joana Vasconce-

los, juntamente com a se-

cretária de Estado do Tu-

rismo, Ana Godinho, e o 

presidente da Câmara de 

Barcelos, carregaram no 

botão que deu vida ao “Galo 

Pop” e à iluminação natalí-

cia das principais artérias e 

praças da cidade… do galo.

«É verdade, podemos di-

zer que o Galo Pop regres-

sou ao ninho, à terra que o 

inspirou», disse Joana Vas-

concelos, artista que deu vi-

da ao galináceo que deixou 

os olhos em bico em Bei-

jing e desviou olhares no 

Guggenheim em Bilbao.

A artista sublinhou que o 

Galo Pop «é também uma 

homenagem aos artesãos 

de Portugal, em especial 

os barcelenses», na cidade 

que agora tem a chancela 

da UNESCO como cida-

de criativa.

A secretária do Estado, 

que atrasou a cerimónia 

mais de uma hora, não dei-

xou de enaltecer Barcelos 

como cidade que é “mar-

ca” de Portugal.

«É o Galo que nos es-

tá a abrir portas de mer-

cados para atrair cada vez 

mais turismo a Portugal. 

Ainda recentemente, es-

ta marca que é identidade 

de Barcelos, esteve a pro-

mover o nosso país junto 

dos chineses», exemplifi-

cou Ana Godinho.

O “Galo Pop” brilha ago-

ra na noite de B arcelos até 

2019, mas são as luzes de 

Natal que acabam por «dar 

encanto» à cidade, onde a 

iluminação volta a deslum-

brar quem visita Barcelos.

«Esta peça vai trazer uma 

imagem diferente a Barce-

los e vai atrair turistas, tra-

zendo mais dinamização 

económica. Isto faz par-

te dos compromissos que 

nós temos que é promover 

o nosso artesanato», des-

tacou o edil Miguel Cos-

ta Gomes.

Nuno Cerqueira

O “Galo Pop” vai brilhar na noite de Barcelos até 2019
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Processo da Capital da Cultura
vai definir o futuro de Braga

BRAGABRAGA    P.P.04-0504-05

Sp. Braga procura
segurar lugar no pódio 
em Tondela

DESPORTO P.22

REGIÃO P.14

BRAGA P.07

Guimarães 
caminhou
pela inclusão
das pessoas
portadoras 
de deficiência

“Aldeia de Jesus” 
vai figurar
na programação
natalícia de Braga
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região P.12

FAFE TEM UM 
DOS MELHORES 
PROJETOS
DE INCLUSÃO 
DE CRIANÇAS 
E JOVENS

“GALO  POP” 
ABRIU NATAL 
EM BARCELOS
região  P.15


