
Green Cork Escolas 2013/2014 - A cortiça nas tradições portuguesas  

Atividade IV – Concurso: Galo de Barcelos em cortiça – A nova mascote  

O galo de Barcelos é nos dias de hoje considerado um símbolo de Portugal. Em seguida apresentamos uma das lendas que conta como surgiu o 

Galo de Barcelos. 

A lenda remonta ao século XVI e conta a história de um crime sem suspeitos, facto que assustava os habitantes de Barcelos até que um dia surgiu 

um galego que foi considerado o principal suspeito, sendo preso pelas autoridades. O galego defendeu-se alegando que ia a Santiago de 

Compostela pagar uma promessa mas, ninguém acreditou nele, sendo condenado à forca. Como último desejo pediu que o levassem a casa do 

juiz. Novamente alegou a sua inocência, mas continuavam a não acreditar nele. Então o condenado reparou num galo assado que estava pronto a 

ser comido e disse: “É tao certo eu estar inocente como certo é esse galo cantar quando me enforcarem”. Todos se riram da afirmação mas 

mesmo assim decidiram não comer o galo. Chegando a hora do enforcamento o galo levantou-se e cantou! Afinal o homem estava inocente. O 

juiz correu ao local onde o galego estava prestes a ser enforcado e mandou-o soltar imediatamente. Passados alguns anos, o galego voltou a 

Barcelos e mandou construir um monumento em louvor à virgem e a Santiago de Compostela para lhe mostrar o seu reconhecimento.  

Sendo a cortiça também um símbolo português e das tradições portuguesas lançamos às escolas mais um desafio: que apresentem um Galo de 

Barcelos com cortiça. Esta obra de arte pode ser apresentada como uma escultura ou pintura, deve é ser sempre um objeto que contenha cortiça 

e outros matérias recicláveis ou reciclados. O Galo de Barcelos mais votado no facebook do Green Cork será a mascote do Green Cork Escolas 

2013/2014. 

 

Data limite 
para envio 

da foto 
Como participar Apresentação do Galo de Barcelos Seleção Premiação 

01-12-13 

Inscreva a sua escola na 
atividade – Galo de 
Barcelos em cortiça. 
 
O Galo de Barcelos tem 
que conter cortiça. 

Enviar uma foto do Galo de Barcelos 
para greencorkescolas@quercus.pt. 
 
A fotografia tem que estar identificada 
com o nome da escola. 

Só será aceite um Galo de Barcelos por escola.  
As fotografias de todos os Galos de Barcelos 
serão colocadas na página do Green Cork no 
facebook até ao dia 6 de dezembro de 2013. 

Será vencedor o Galo de Barcelos em cortiça que 
receber mais “gostos” na nossa página do 
facebook. A votação online termina a 6 de janeiro 
às 14h00min. A grande premiação é ver o Galo de 
Barcelos em cortiça da sua escola tornar-se a 
mascote do Green Cork Escolas 2013/2014. 
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