


O ano de 2014 foi globalmente um ano muito

positivo. Ficou marcado pela realização de

iniciativas únicas, com destaque para a

Candidatura do Mosteiro de S. Miguel de

Refojos à Inscrição na Lista Indicativa do

Património Cultural da Humanidade da

UNESCO e para as Comemorações dos 500

Anos do Foral de Cabeceiras de Basto.

O conjunto de atividades que a elas estiveram

associadas e que juntaram e envolveram milhares

de crianças, jovens e a população em geral,

provaram a justeza da sua oportunidade e o forte

apoio dos Cabeceirenses a projetos de afirmação

da nossa identidade e da nossa memória coletiva.

A proposta da Candidatura do Mosteiro de S.

Miguel de Refojos foi assumida por todos como um

desígnio prioritário neste primeiro ano do

mandato, sendo claro que mais do que um projeto

da Câmara é uma candidatura de todos os

Cabeceirenses e das suas instituições.

A Candidatura foi apresentada no prazo previsto,

mas trata-se de um projeto ainda não terminado,

sendo preciso continuar, quer na melhoria do

Mosteiro, quer no acompanhamento do processo

junto da UNESCO.

As Comemorações dos 500 Anos do Foral de

Cabeceiras de Basto (1514-2014) atingiram

todos os objetivos a que nos tínhamos proposto.

Colocar no centro do debate da opinião pública

Cabeceirense a criação do nosso concelho

enquanto unidade territorial administrativa.

Ficha Técnica

Propriedade: Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto

Direção: Serafim China Pereira

Coordenação e redação: Luís Filipe Silva, Maria João 

Baptista e Vera Martins

Fotografia: Arquivo da Câmara Municipal 

Conceção e design gráfico: Inês Gonçalves

Tiragem: 1500 exemplares

Distribuição: Gratuita

Impressão: Empresa do Diário do Minho, Lda. - Braga

Depósito Legal: 

janeiro 2015

Serafim China Pereira

Presidente da Câmara Municipal

Sumário

02 editorial

04 em destaque

06 em destaque

08 em foco

10 em foco

12 janeiro

14 fevereiro

16 março

18 abril

20 maio

22 junho

24 julho

26 agosto

28 setembro

30 outubro

32 novembro

34 dezembro

36 e ainda…

38 informações úteis

Concretizámos largas dezenas de obras e demos a

maior atenção à educação e à solidariedade social,

mantendo-nos assim, ao lado dos pais, professores

e alunos, apoiando de igual modo as famílias com

dificuldades sociais e económicas.

Ao longo do último ano, foram desenvolvidas

inúmeras iniciativas transversais aos diversos

setores da atividade municipal que tiveram como

objetivo promover a cultura, o turismo e o

desenvolvimento socioeconómico do concelho,

ações essas que cativaram o interesse e a

participação dos munícipes e dos turistas.

Fizemos uma gestão rigorosa dos recursos e

reduzimos a dívida de curto e médio prazo,

pagando também atempadamente aos

fornecedores. Dialogámos e concertámos

objetivos, estratégias e práticas com os

vereadores, membros da Assembleia Municipal e

presidentes de Juntas de Freguesia, colocando

acima de tudo os interesses do Concelho e dos

Munícipes.

Certos de que ainda há muito para fazer em prol

do pleno desenvolvimento de Cabeceiras de Basto,

continuaremos a trabalhar com rigor, seriedade e

transparência para garantir o bem-estar comum

dos Cabeceirenses.

Com esta publicação que agora chega até si

queremos dar a conhecer a todos os Munícipes as

atividades e obras que fizeram de 2014 um ano

muito positivo para Cabeceiras de Basto.
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Os objetivos foram cumpridos. Ao projeto aderiram os autarcas, os

comerciantes e moradores da Praça, as escolas, as associações e a

população em geral. Mais do que um projeto da Câmara Municipal, esta

é uma candidatura de todos os Cabeceirenses e das suas instituições.

O Abraço ao Mosteiro e a construção de um logótipo humano no Parque

adjacente foram duas das iniciativas de promoção da candidatura do

Mosteiro a Património Cultural da Humanidade. O dia 2 de junho ficará

para sempre marcado na memória das cerca de três mil crianças e

jovens que deram as mãos e abraçaram o Mosteiro, dando também

corpo ao logótipo da candidatura. Um momento inesquecível que

assinalou, também desta forma, o Dia Mundial da Criança em

Cabeceiras de Basto.

Com o Mosteiro de S. Miguel de Refojos como Património Mundial ficará

assegurado que este Monumento seja legado às gerações vindouras

com integridade e autenticidade, tornando-se, ao mesmo tempo, num

polo de atração de visitantes e turistas, contribuindo decisivamente para

o desenvolvimento socioeconómico local.

11

1

2

2

1

2

Abraço ao Mosteiro de S. Miguel de 

Refojos.

Logótipo humano da Candidatura do 

Mosteiro de S. Miguel de Refojos a  

Património Cultural da Humanidade
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Visita do Dr. António Ponte, Diretor 

Regional da Cultura | 13-02-2014

Promoção da Candidatura – visitas

Apresentação da Candidatura na freguesia de Gondiães e Vilar de Cunhas | 15-05-2014

Promoção da Candidatura 

viaturas municipais

Reunião da Comissão 

Científica | 21-06-2014

Concerto (Pedro Teixeira, saxofone e 

Ingrid Sotolarova, piano) | 01-08-2014 

Concerto de Verão (André Filipe Gomes, 

trompa e Rute Clara Magalhães, órgão de 

tubos) l 08-08-2014 

Visita de D. Ximénes Belo - Prémio Nobel da Paz l 08-08-2014 

Promoção da Candidatura 

atividades pedagógicas

Reunião da Câmara Municipal | 07-10-2014

Promoção da Candidatura – RTP

Constituída por ilustres

personalidades do meio

académico e científico, ligadas

às áreas da história,

arquitetura, cultura, sociologia,

política, social e da religião, que

aceitaram o convite do

presidente da Câmara, a

Comissão Científica da

Candidatura realizou já várias

reuniões.

Milhares de pessoas visitaram em 2014 o Mosteiro

de S. Miguel de Refojos. Crianças, jovens, adultos e

séniores, bem como ilustres personalidades públicas

descobriram as singularidades do nosso Mosteiro. Foi

o caso de D. Ximenes Belo que, na sua visita ao

Mosteiro, aceitou também o convite do presidente da

Câmara para integrar a Comissão de Honra.

Com o intuito de informar e

sensibilizar os munícipes

para a Candidatura do

Mosteiro a Património da

UNESCO, o presidente da

Câmara Municipal, Dr. China

Pereira, apresentou a

intenção da proposta de

inscrição em todas as

freguesias, dialogando com

todos e envolvendo todos os

Cabeceirenses neste projeto.

O presidente da 

Câmara Municipal, 

Dr. Serafim China 

Pereira, entregou no 

dia 6 de outubro de 

2014 na Comissão 

Nacional da UNESCO, 

em Lisboa, a proposta 

de intenção de 

inscrição do Mosteiro 

de S. Miguel de 

Refojos na lista 

indicativa a Património 

Cultural da 

Humanidade, proposta 

que a Câmara 

Municipal aprovou por 

unanimidade e 

aclamação.
Promoção da Candidatura 

iniciativas 

Apresentação da Candidatura a autarcas e outros convidados 

04-04-2014

A Candidatura do Mosteiro de S. Miguel de Refojos a Património Cultural da

Humanidade foi também apresentada aos autarcas, à comunidade educativa,

aos emigrantes e aos proprietários, moradores e comerciantes da Praça da

República, entre outros.

Nas várias sessões públicas registou-se a presença de centenas de pessoas

que ficaram a conhecer em pormenor as razões que estão na origem desta

candidatura.
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Estas sessões de trabalho

têm permitido a troca de

informações mas também

o aprofundamento e a

confirmação de

conhecimentos relevantes

sobre a história do

Mosteiro e a presença dos

Beneditinos em Cabeceiras

de Basto que valorizam e

credibilizam a Candidatura.



A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto colocou, em

2014, no centro da discussão cultural e histórica da

nossa comunidade – nas escolas, no movimento

associativo e na população em geral – o tema do Foral,

aproveitando a passagem do quinto centenário da sua

atribuição para discutir, refletir, estudar e falar sobre a

nossa história coletiva e, dessa forma, aprofundar o seu

conhecimento.

Ao longo do ano foram várias as iniciativas realizadas em

torno do Foral, designadamente o corso carnavalesco das

escolas, o concurso de máscaras e o cortejo etnográfico

integrado nas Festas Concelhias em honra de S. Miguel.

Para além destas ações anuais, a autarquia preparou um

programa comemorativo abrangente e aglutinador dos

cabeceirenses que teve o seu ‘ponto alto’ em outubro,

com a realização de uma Feira Quinhentista.

Programa comemorativo foi divulgado na 

Casa do Tempo a autarcas e população em 

geral.  Comissão Organizadora e Científica 

foi apresentada l 07-02-2014

Concurso de Máscaras alusivo ao ‘Reinado 

de D. Manuel I’ l 03-03-2014

Harmos Classical – atuação do grupo 

holandês na Casa do Tempo l 20-03-2014

Corso carnavalesco no Arco de Baúlhe 

recriou época quinhentista l 28-02-2014

Desfile das escolas em Cabeceiras de 

Basto foi hino ao Foral l 28-02-2014

Cortejo etnográfico ‘Usos e costumes da 

época Manuelina’ integrou programa das 

Festas Concellhias l 21-09-2014

Comemorar os 500 anos da atribuição do Foral

constituiu um ato de cultura que honra o concelho e

todos os cabeceirenses que se reveem na

ancestralidade e na riqueza da história local.

Trata-se por isso de um dos factos históricos mais

relevantes de Cabeceiras de Basto, de maior

importância e significado, que todos devem conhecer

e entender, tanto mais que é a partir desse

momento que estas terras ganham um estatuto

próprio de unidade territorial e de afirmação como

povo e comunidade autónoma, com as suas

tradições, os seus costumes e laços constituídos

que hoje ostentamos e moldam a gente que somos.

D. Manuel I concedeu o Foral a Cabeceiras de Basto

em 5 de outubro de 1514, documento fundamental

para o estudo da história dos concelhos, já que

foram afinal a base da criação dos Municípios. Os

“forais manuelinos”, assim chamados por terem sido

concedidos pelo rei D. Manuel I, substituíram os

antigos forais medievais instituindo uma nova ordem

administrativa do território.
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A vila de Cabeceiras de Basto viveu nos dias 3, 4 e 5 de outubro de 2014, um dos ‘pontos altos’ das

Comemorações dos 500 anos da atribuição do Foral Manuelino com um programa festivo que integrou

diversas ações dirigidas a toda a população.

A histórica Praça da República foi o cenário escolhido para a realização da maior parte das atividades,

designadamente a Feira Quinhentista que contou, na sua abertura, com um desfile de centenas de

crianças das escolas do 1º ciclo e dos jardins-de-infância e encerrou com a encenação pelo Centro de

Teatro da Câmara Municipal da entrega da Carta de Foral.

A cerimónia de encerramento de um ano de Comemorações decorreu no átrio dos Paços do Concelho

com o descerramento de uma placa alusiva.

Apresentação do livro de Banda Desenhada 

intitulado ‘O Foral de Cabeceiras de Basto’ 

ilustrado pelo cabeceirense Mário Teixeira  

03-10-2014

Entrega dos prémios do concurso Literário 

Infantil e Juvenil e do concurso de Fotografia 

em torno do tema do Foral l 04-10-2014

Descerramento de placa toponímica - D. 

Manuel I em avenida de Cabeceiras de Basto  

05-10-2014

Sessão de encerramento no átrio de entrada 

dos Paços do Concelho l 05-10-2014
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Estrada do Torneiro para o Samão na freguesia de Gondiães

e Vilar de Cunhas

Construção da Variante EN205 entre Lameiros e a sede do 

Concelho

Rede de esgotos entre o lugar de Paçô (Refojos) e o lugar de 

Devesa (Basto)

A ‘Festa das Papas’ foi o tema que esteve em

destaque no arranque do Ciclo de Tertúlias que a

Casa do Tempo promoveu ao longo do ano.

Com lotação esgotada, esta tertúlia que teve o

apoio do Grupo Associativo do Samão e da

Freguesia de Gondiães e Vilar de Cunhas, debateu

aspetos religiosos e profanos desta festa que se

realiza anualmente no dia 20 de janeiro de forma

alternada, ora no Samão em ano ímpar, ora em

Gondiães em ano par, honrando S. Sebastião

‘advogado da fome, da peste e da guerra’.

Quarenta e sete grupos representativos do

movimento associativo, das paróquias e das

freguesias participaram no Concurso/Encontro

de Cantares das Janeiras, uma iniciativa que vai já

na sua 18ª edição e que tem como objetivos

reviver as nossas tradições e estimular a defesa

do património cultural.
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Centenas de crianças do 1º ciclo e dos jardins

de infância do concelho cantaram os Reis aos

pais, professores e autarcas do Município e

das Freguesias. Neste magnífico espetáculo

as crianças, trajando à moda antiga,

encantaram o numeroso público presente.

Centenas de quilómetros de estradas e

caminhos exigem trabalhos de manutenção,

conservação e limpeza que ocupam, ao longo de

todo o ano, as brigadas municipais que

percorrem assim todas as freguesias do

concelho.

Trabalhos de rompimento, aterros,

compactação, construção de obras de arte e

travessias foram executados ao longo de 2014

na obra da Variante EN205 entre Lameiros e o

Barbeito, na sede do concelho. A conclusão

desta estrada, com características de Itinerário

Principal está prevista para 2015, aguardando-

-se a aprovação de uma candidatura a Fundos

Comunitários para financiamento da obra.



Cabeceiras de Basto promoveu de 28 de fevereiro a 3

de março de 2014 a 18ª Festa da Orelheira e do

Fumeiro, um certame que foi inaugurado pelo Secretário

de Estado da Alimentação e da Investigação

Agroalimentar, Prof. Doutor Nuno Brito.

Oitenta e quatro produtores/expositores associaram-se

ao evento, cujo programa colocou em evidência o

Concurso de Fumeiro de Basto, organizado pela Direção

Regional de Agricultura e Pescas do Norte, e o Leilão de

Orelheiras, entre música, dança, teatro e um concurso

de máscaras.

Reconstrução de muro Moimenta –

Cavez

Pavimentação de passeios e zonas de 

estacionamento - Parque Industrial de Vila 

Nune

Beneficiação de condutas 

de água Vilela – Riodouro

Enorme derrocada de talude sobre a Ecopista

obrigou a demorado e dispendioso trabalho das

brigadas municipais para retirarem grande

quantidade de terras e pedregulhos e assim

desobstruírem aquela via. Uma consequência das

intempéries sentidas durante os meses de janeiro e

fevereiro que provocaram inúmeras derrocadas de

taludes e quedas de muros em todo o concelho.

Limpeza de bermas, valetas e aquedutos 

entre a Quinta da Mata (Refojos) e Cavez

Exposição ‘A Arte da Latoaria em Cabeceiras de Basto’ no 

Museu das Terras de Basto

Ciclo de Conferências ’40 anos do 25 de 

Abril’ – Fernando Ruas falou sobre ‘O 

Poder Local e a Interioridade’
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Construção da Variante EN205 entre 

Lameiros e a sede do Concelho.

Construção de muro de suporte na 

Rua do Alto do Monte.

Casa da Juventude 

de Portas Abertas

Um conjunto de

iniciativas, da música

ao artesanato, das

artes plásticas ao

teatro, foram

oportunidade para

divulgar as atividades

que se realizam na

Casa da Juventude.

19-03-2014

Dia da Mulher

Tertúlia ‘Sim. Sou 

Mulher’

Biblioteca Municipal 

Dr. António Teixeira 

de Carvalho 

assinalou efeméride

06-03-2014

Ciclo de 

Conferências ‘40 

anos do 25 de 

Abril’

Francisco Louçã 

falou sobre 

‘Portugal Antes e 

Depois do 25 de 

Abril – Que futuro?’

24-03-2014

As Comemorações do Dia Mundial da Árvore que decorreram de

19 a 22 de março proporcionaram à comunidade educativa um

conjunto de atividades lúdicas, pedagógicas e desportivas, bem

como oficinas criativas e de expressão plástica que contaram com

a participação de centenas de crianças e jovens.

A iniciativa ‘Casa da Juventude de portas abertas’ e a ação de

sensibilização para a defesa, valorização e preservação da floresta

– plantação de 500 árvores – que decorreu em espaço florestal

baldio, na aldeia de Cambezes, Riodouro, organizada pela AVICA –

Associação dos Vizinhos de Cambezes com o apoio do Instituto de

Conservação da Natureza e Florestas do Norte, foram duas das

iniciativas que integraram o programa comemorativo ao qual se

associou o presidente da Câmara.

Peça de teatro ‘Como 

nascem as Árvores’ no Dia 

da Poesia 21-03-2014

Resinorte sensibilizou para boas práticas ambientais no 

Auditório Municipal Ilídio dos Santos l 19-03-2014

Atividades lúdicas, pedagógicas e desportivas no 

arranque das comemorações do Dia Mundial da 

Árvore l 19-03-2014

Centro de Teatro da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto promoveu Flash Pub para difundir a marca CTCMCB. 

Diversas instalações foram criadas para o efeito.  

Colocação de dreno no Caminho de 

acesso à zona de lazer de Vila Nune.

Limpeza de bermas e valetas na 

EM522 e no CM1711 desde a EN205 

até o limite do concelho com Fafe 

(Passos). 
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O organista Rui Fernando Soares e o

grupo de metais da Banda

Cabeceirense protagonizaram na

Igreja do Mosteiro de S. Miguel de

Refojos um brilhante concerto de

Páscoa, iniciativa inserida no

programa comemorativo dos 500

anos do Foral

Inauguração da exposição ‘Álvaro Cunhal: vida, 

pensamento e luta’ l 24-04-2014

Execução de rede de rega no jardim do Nó 

Viário no Arco de Baúlhe

Limpeza de bermas e valetas no Caminho do 

Queiroal, Cabeceiras de Basto (S.Nicolau)

Um vasto programa de atividades assinalou os

40 anos do 25 de Abril, entre os dias 19 e 27.

Para além da Sessão Solene da Assembleia

Municipal, das Provas de Atletismo e Corrida da

Liberdade, da peça de teatro ‘Para não dizer que

não falei das Flores’ e das Cantigas da

Liberdade, entre outros, realizaram-se neste

mês de abril mais duas palestras integradas no

ciclo de conferências evocativo da efeméride.

Estas sessões juntaram em torno da temática

várias personalidades de diferentes quadrantes

políticos, sendo oradores convidados Marcelo

Rebelo de Sousa e Augusto Santos Silva que

analisaram temas como ‘A importância do 25

de Abril na construção do futuro de Portugal’ e

o ‘25 de Abril – 40 anos depois’.

Substituição da conduta de água para depósito de Leiradas, Riodouro

Concerto pela Banda Cabeceirense ‘Acordes 

Sonoros da Revolução’ l 25-04-2014

25 de Abril - O Centro de Teatro encenou a peça 

‘Para não dizer que não falei das flores’

No 25 de Abril a cerimónia de hastear das Bandeiras 

teve guarda de honra dos Bombeiros Cabeceirenses
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Com o intuito de valorizar os Claustros do Mosteiro de S.

Miguel de Refojos foram realizadas obras de reabilitação do

seu espaço exterior. A intervenção incluiu a criação de

espaços verdes e a criação de um espaço pavimentado em

granito, com dois longos bancos em pedra para a fruição das

pessoas.

A reorganização deste espaço veio renovar e modernizar os

Claustros do vetusto monumento, considerado a Joia do

Barroco em Terras de Basto.

Esta intervenção, elaborada por um prestigiado gabinete de

arquitetura, CL+LSC (Carlos Guimarães e Luís Soares

Carneiro, Arquitetos) teve em conta a riqueza patrimonial

deste monumento, assim como o parecer favorável da

Direção Regional da Cultura do Norte que acompanhou

também o evoluir dos trabalhos.

De salientar que o projeto de remodelação dos Claustros,

que previa o levantamento arqueológico, permitiu à equipa de

profissionais especializada nas áreas da arqueologia, história

e antropologia descobrir várias sepulturas com ossadas e

outros vestígios.

A intervenção foi apoiada por Fundos Comunitários através

do Sub-Programa 3 do PRODER.

O Centro Hípico de Cabeceiras

de Basto foi palco da 5.ª edição

da Feira do Cavalo que

proporcionou a todos os

visitantes um programa

recheado de animação, provas

e outras atividades equestres, a

par da exposição/venda de

artigos relacionados com o

cavalo, entre outros produtos.

Marcaram presença algumas

coudelarias e associações

ligadas ao mundo rural.

Dezenas de pessoas assinalaram no dia 1 de maio o Dia do

Trabalhador com a realização de uma lavoura à moda antiga

que teve lugar na Quinta da Portela, em Refojos. De alfaias

agrícolas em punho, jovens e menos jovens participaram na

sétima edição da iniciativa organizada pela Basto Vida com a

colaboração da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia.
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Milhares de pessoas 

associaram-se ao 

evento que contou com 

a colaboração especial 

e o apoio do Regimento 

de Cavalaria Nº 6 de 

Braga.



Perante numeroso público, a Associação ‘Basto em Ação’ venceu o Concurso de

Marchas Populares que teve lugar na Praça da República, no dia 28 de junho.

Várias associações locais, utentes dos Espaços de Convívio e Lazer (ECL’s) e o Centro

de Teatro da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto (CTCMCB) apresentaram as

suas marchas com muita cor e alegria.

O evento pretende valorizar as tradições populares e simultaneamente reforçar o

sentido da festa enquanto espaço de construção coletiva de uma identidade comum.

Cinco comunicações e várias

visitas ao património cultural,

arquitetónico, religioso do

concelho, integraram o programa

do 4º Encontro de História Local,

subordinado ao tema Memórias

do Território, desta feita em ‘Volta

do Foral’ Manuelino.

A iniciativa permitiu calcorrear a

história, os usos e os costumes de

Basto cujas Memórias deixadas no

Território nos ajudam a conhecer

melhor a terra e as gentes ao

longo dos tempos e, neste caso

concreto, na época quinhentista.

Com o apoio da Câmara Municipal, a Basto Vida promoveu no

dia 14 de junho as Olimpíadas do Desporto que envolveram

255 crianças do 1º ciclo do Ensino Básico.

No Parque do Mosteiro e no Gimnodesportivo decorreram

várias atividades desportivas com o objetivo de proporcionar

aos alunos uma experiência diferente, de convívio através da

prática de jogos lúdicos e competitivos.

Rua Prof. Emídio Guerreiro

Em junho com a conclusão dos trabalhos de instalação de guardas de segurança e sinalização, a Variante Sul

entre Lamas, Barbeito e Sobreira e ligação entre Barbeito e a Avenida Capitães de Abril ficou integralmente

ao serviço da população. Esta obra, com um perfil de Itinerário Principal, que foi apoiada por fundos

comunitários, através do ON.2, permite um acesso mais rápido e cómodo entre a autoestrada e o centro da

vila de Cabeceiras de Basto.

Rua Fonte de S. João

O trânsito de peões em condições de segurança justificou a construção de passeios nas vias urbanas

de maior circulação e onde se faziam sentir descontinuidades. No ano de 2014 foram pavimentados

passeios na Rua da Fonte de S. João e na Rua Prof. Emídio Guerreiro, na Vila de Cabeceiras de Basto,

permitindo assim maior comodidade e segurança às pessoas.
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Prémios individuais e coletivos foram entregues aos

melhores classificados, sendo que todos os atletas

receberam medalhas de participação.



Sob o lema ‘Saúde e Bem-estar dos 0 aos 100’,

realizou-se entre os dias 19 e 20 de julho a IX

Festa da Saúde e ‘Convívio Mais Vida’, cujo

epicentro foi o Parque do Mosteiro.

Rastreios e atividades desportivas, animação

musical, percursos pedestres e de BTT, entre

outras ações integraram o programa que teve

como objetivos proporcionar aos cabeceirenses

momentos de salutar convívio, lazer e desporto,

incentivando simultaneamente, a prática de

hábitos de vida saudáveis.

O habitual ‘Convívio Mais Vida’, com almoço e

tarde de convívio, teve como objetivo combater

o isolamento e promover a qualidade de vida,

proporcionando momentos de lazer e de

confraternização ao setor da população mais

idosa e respetivos netos, estimulando uma vida

mais ativa e ajudando a quebrar o ciclo de

solidão e rotina que tantas vezes acompanha o

quotidiano dos seniores.

Com o apoio da Liga Portuguesa de Criadores e

Proprietários de Cavalos de Corrida, realizou-se

no Hipódromo Municipal, no dia 6 de julho, mais

um Campeonato Nacional de Galope e Trote

disputado por dezenas de jokers, num

espetáculo que atraiu numeroso público.
Repavimentação de troço da estrada entre Parada e a Ponte da Barca 

sobre o rio Tâmega

Substituição de conduta de água no caminho da Escola 

para a Bouça na freguesia da Faia.

Limpeza da Pista de Pesca Desportiva de Cavez.
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A chuva caiu neste ano de 2014 em grande abundância e o

verão chegou mais tarde do que o habitual. Aliás, o dia 22 de

junho ficou marcado pela queda de uma grande tromba de água

e granizo que assustou mesmo os Cabeceirenses.

As limpezas das praias fluviais fez-se logo a seguir e, como as

imagens mostram, a quantidade de lamas e outros detritos

acumuladas ao longo do ano exigiram muito trabalho das

brigadas municipais para que os veraneantes pudessem

usufruir destes espaços de estar e lazer em boas condições.

Na aldeia do Samão fazia falta um largo que

permitisse a inversão de marcha de veículos de

maiores dimensões, mas também o

estacionamento de viaturas. A Câmara

Municipal comprou uma velha construção e

quintal anexo, procedeu à sua demolição e

regularizou provisoriamente o piso para que

este espaço pudesse ser de imediato utilizado

pelas populações. Os serviços da Câmara

preparam agora um projeto de arranjo

urbanístico para que o largo possa ser

intervencionado e pavimentado no ano de

2015.

Poço do Frade

Ranha

Samão



A Casa do Tempo, onde se aliam as tradicionais

formas de apresentação e informação com as novas

tecnologias, celebrou, no dia 2 de agosto, o seu

primeiro aniversário.

Ao longo deste primeiro ano por ali passaram muitos

cabeceirenses, turistas, professores e alunos,

utentes de inúmeras instituições, bem como muitas

outras pessoas que participaram nos colóquios, nas

conferências, nas tertúlias e nos encontros que a

Casa do Tempo tem proporcionado.

Entre outras participações, as ‘Mulheres de Bucos’,

os ‘Bravos da Concertina de Refojos’ e o Grupo de

Fados e Serenatas da Universidade do Minho

animaram este dia de aniversário.

Foi também inaugurada a exposição comemorativa

dos 100 anos do início da Primeira Grande Guerra

Mundial sob o tema ‘O soldado português na

primeira grande guerra e a vida nas trincheiras’,

cabendo ao Dr. Gil Santos, neto de um combatente,

fazer a apresentação desta exposição para mais de

duzentas pessoas que estiveram presentes.

Integrados no programa do

Encontro das Comunidades

que decorreu de 8 a 10 de

agosto, os ‘Jogos sem

Fronteiras’ realizaram-se

no Parque do Mosteiro,

onde milhares de pessoas

assistiram às provas.

No total, realizaram-se

cinco jogos em torno dos

500 anos do Foral e da

Candidatura do Mosteiro a

Património da Humanidade

que ficaram marcados pelo

desportivismo e muita

animação.

Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal, através da Biblioteca

Municipal Dr. António Teixeira de Carvalho e do Centro de Teatro, dinamizou um

Passeio Literário, desta feita em torno d’O Barão’, de Branquinho da Fonseca, que

teve como objetivo aproximar a comunidade à obra literária, munindo o concelho

de uma nova e diferenciadora oferta na área do turismo cultural.

Entre a Casa da Cultura e o Externato de S. Miguel de Refojos, o público presente

assistiu à representação de um momento da nossa história, um episódio da vida

do ‘Barão’, filho do ‘Barão de Basto’.
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Pavimentação da Rua Antunes Basto, no 

Campo do Seco

Pavimentação do Caminho das Alminhas para as 

Coelheiras, em Painzela

Pavimentação de arruamento na 

Zona Industrial de Vila Nune

Pavimentação da área do antigo Parque Infantil no 

Campo do Seco

Limpeza do telhado do 

Mosteiro de S. Miguel de 

Refojos

Cabeceiras de Basto homenageou no Dia do Município, 29 de setembro, os combatentes

cabeceirenses que tombaram na Grande Guerra (1914-2014) com a colocação de uma placa

alusiva à passagem do centenário desta Batalha e a deposição de uma coroa de flores junto

ao Monumento ao Combatente erigido nesta vila em 2005.

Homenageou, também, seis cidadãos cabeceirenses durante a sessão solene do Dia do

Município, uma cerimónia pública singela mas muito significativa.

A homenagem às individualidades que prestigiaram e prestigiam o Município de Cabeceiras de

Basto traduziu-se na entrega de seis Votos de Louvor, Congratulação e Regozijo a Bernardino

Pereira, atleta veterano de atletismo; Hélder Miranda, jovem piloto de automobilismo; António

Paulo Sousa, atleta de Kickboxing; José Manuel Mendes Gomes, futebolista; João Miguel

Machado e Luís Miguel Gonçalves, jovens atletas - Síndrome de Down.

Corridas de cavalos, feira de gado cavalar, concursos pecuários, chegas de bois,

garraiada, zés pereiras, folclore e etnografia, tertúlias, teatro, dança e música

tradicional e popular integraram o cartaz 2014 da Feira e Festas de S. Miguel que aliou

a tradição à modernidade. Milhares de pessoas participaram nas Festas do Concelho.

A Câmara Municipal entregou

aos alunos que concluíram

com êxito o anterior ano letivo, num

investimento que rondou os 58 mil euros e

que representou um importante auxílio

para muitas famílias.

Foram atribuídos

às crianças em idade pré-escolar e do 1º

ciclo que incluíram o fornecimento de

refeições e comparticipação para livros e

material escolar. Trata-se de um

investimento municipal na ordem dos 91

mil euros, sendo 9 mil euros para

aquisição de livros, 4 mil euros para

aquisição de material escolar e 78 mil

euros para refeições escolares.

Numa perspetiva de

, a Câmara Municipal

entregou 102 mil euros a 31

coletividades de natureza diversa, tendo

em vista apoiar a execução dos seus

planos de atividades. Este apoio financeiro

destina-se, assim, a impulsionar o

desenvolvimento das associações na

prossecução dos seus projetos

desportivos, culturais, recreativos, sociais,

entre outros, e cuja dinamização contribui

para o bem-estar da população.
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Entrega de apoios financeiros às 

Associações

Entrega de auxílios económicos para 

livros e material escolar

Entrega de Bolsas de Estudo



Cabeceiras de Basto viveu entre 20 a 26 de

outubro uma semana dedicada à Cultura e à

Educação, que teve como objetivo envolver a

comunidade educativa e a população em

geral, em acontecimentos culturais que

percorreram vários cenários e locais do

território.

O evento contou com a colaboração do

Agrupamento de Escolas, do Externato de S.

Miguel de Refojos, da Associação de Pais e

Encarregados de Educação, da CPCJ, do

Pólo de Formação de Basto e do Centro de

Teatro da Câmara Municipal de Cabeceiras

de Basto (CTCMCB).

‘Um cerco mal sucedido’ 

de Luís Pedro Batista de 

Araújo e Castro, com 

pseudónimo ‘Allan

Wilde’, foi o conto 

vencedor do Concurso 

Literário Nacional -

Conto Infantil que a 

Câmara Municipal 

promoveu pelo nono ano 

consecutivo. 

O júri elegeu este conto 

pela “elevada qualidade 

linguística e literária, que 

compreende um hábil 

uso de ironia, de 

pitoresco e de 

imaginação”.

Pavimentação de caminhos no Cemitério 

de Refojos

Construção de campas no 

Cemitério de Refojos

Pavimentação da estrada entre a Ponte da 

Ranha e a Zona Industrial, Abadim

Reparação de Ponte em Souto Mouro, 

Bucos

Pavimentação de troço da antiga EN 205 

na Devesa, Basto

O Presidente da 

Câmara Municipal, 

Dr. Serafim China 

Pereira, 

acompanhado pelo 

vereador Francisco 

Alves, deslocou-se, 

em outubro, a França 

para oficializar a 

geminação entre as 

localidades de 

Cabeceiras de Basto 

e Sury-le-Comtal.

O Centro de Teatro 

levou  às freguesias o 

espetáculo ‘O Auto da 

Fama’. A digressão 

iniciou a 31 de 

outubro em Pedraça 

e terminou, no final 

de novembro, na 

aldeia de Cambezes, 

Riodouro.
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As Oficinas Santa Bárbara, do Porto, recuperaram e

restauraram dois arcazes (mobiliário com gavetas

existente na antiga Sacristia, atual Núcleo de Arte

Sacra), seis tocheiros e a Cruz do altar-mor da

Igreja de S. Miguel de Refojos. O restauro foi

possível graças a um mecenas que assumiu o

encargo de todas as despesas, cujo valor totalizou

3.000 euros.

De referir que as Oficinas Santa Bárbara têm vindo

a colaborar com a Câmara Municipal e com a

Paróquia no sentido de encontrarem novos

mecenas para outras intervenções a levar a cabo,

tendo em vista a conservação e valorização deste

histórico, valioso e belo monumento que é o

Mosteiro de S. Miguel de Refojos, candidato a

Património Cultural da Humanidade.

A vila de Arco de Baúlhe acolheu no dia 9 de novembro

o 14º Encontro de Cantigas de S. Martinho que atraiu

ao pavilhão desportivo 35 grupos em representação do

movimento associativo local. Mais de 500

cantadores/tocadores subiram ao palco e

interpretaram músicas e letras alusivas à época.

No decurso deste Encontro foram entregues os

prémios aos vencedores do III Concurso de quadras de

S. Martinho dinamizado pela Câmara Municipal,

através da Biblioteca Municipal Dr. António Teixeira de

Carvalho, que mobilizou dezenas de crianças do 1.º, 2.º

e 3.º ciclo do ensino básico do Agrupamento de

Escolas de Cabeceiras de Basto.

Um aluimento de grandes dimensões de

aqueduto e passagem inferior de águas pluviais

junto ao cemitério de Cunhas, na estrada para

o Torneiro e Gondiães, exigiu uma intervenção

de emergência das brigadas municipais com

recurso a maquinaria pesada para a colocação

de novas manilhas e reposição da estrada que

esteve cortada dois dias, obrigando o trânsito a

seguir caminhos alternativos mais longínquos.

Alargamento da estrada de ligação de Abadim ao Lugar 

de Eiró, Riodouro

Construção de infraestruturas básicas na nova Rua do 

Pedral, Cavez
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Com esta distinção, a Câmara Municipal

pretende distinguir o percurso notável no

campo musical desta Cabeceirense que se

tem destacado pela excecional qualidade

de executante em flauta, através da

conquista de prémios de grande mérito

internacional.

Natural de Cabeceiras de Basto, Adriana

Ferreira, de 24 anos de idade é solista da

Orquestra Nacional de França desde

2012, colaborando também com a

Orquestra XXI, projeto que reúne músicos

portugueses residentes no estrangeiro.

No passado dia 1 de dezembro obteve o

2º prémio (1º não atribuído) e o prémio

Coup de Coeur Breguet no Concurso

Internacional de Genéve (Suíça).

Em 2014 obteve, ainda e, para além de

outras distinções, o 1º prémio e o prémio

Darmstad no Concurso Internacional de

Flauta Severino Gazzenoli (Itália).

Já em 2010 havia sido galardoada com o

1º prémio, o prémio da Orquestra e o

prémio do jovem júri no prestigiado

Concurso Internacional de Flauta Carl

Nielsen (Dinamarca) e a Câmara Municipal

deliberou atribuir-lhe nessa altura um voto

de Louvor, Congratulação e Regozijo.

Apesar da sua ainda curta carreira, a

Câmara Municipal considerou que a

conquista de tão importantes prémios são

a expressão maior do esforço, dedicação e

empenho desta jovem que muito orgulha e

honra todos os Cabeceirenses.

De referir que em 2011, Adriana Ferreira

gravou o CD Danse des Sylphes com a

pianista Isolda Crespi.

Execução de acesso ao Campo de Jogos na Escola 

Básica e Secundária de Cabeceiras de Basto

Pavimentação da Rua da Trofa, Cavez

Na sequência da derrocada

de talude e da verificação da

precária estabilidade de

outros ao longo da Ecopista, a

Câmara Municipal adjudicou

trabalhos de consolidação dos

mesmos que foram apoiados

por fundos comunitários,

através do ON. 2. A obra

executada no final do ano

incluiu a limpeza da vegetação

existente e a instalação de

rede de contenção, suporte e

proteção para impedir o

desmoronamento e queda de

pedras e terras para a pista.

Uma intervenção prioritária

justificada pela necessidade

de garantir a segurança das

pessoas.

Cumprindo a tradição, a

Basto Vida, com o apoio da

Câmara Municipal,

organizou a Festa de Natal e

a Festa de Passagem de

Ano, promovendo diferentes

espetáculos musicais e de

dança que proporcionaram

à população momentos de

bem-estar e de

confraternização.
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É licenciada e mestre pelo Conservatório 

Nacional Superior de Música de Paris e 

licenciada em Musicologia pela 

Universidade Paris-Sorbonne. 

Centenas de pessoas participaram nestas iniciativas que tiveram como palco a Casa da Juventude.

No final do ano Adriana Ferreira esteve

na Câmara Municipal tendo sido recebida

pelo Vice-presidente Francisco Alves
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Em 2014 deu-se início à

construção de plataformas para a

instalação dos contentores do lixo.

Existem em todo o concelho mais

de 600 contentores e este ano as

brigadas dos trolhas executaram

já algumas centenas de

plataformas. Este trabalho vai

continuar até que todos os

contentores possam ficar

arrumados nos espaços

apropriados para o efeito e, dessa

forma, mais protegidos de atos de

vandalismo e outros fatores que

provoquem avarias e desgaste

rápido.

Execução de muro de suporte da 

estrada de Celeirô do Monte, 

Cabeceiras de Basto (S. Nicolau) 

Execução de muro de suporte 

no Caminho de Reiros, Alvite

Construção de muro de suporte da estrada no 

centro de Petimão, Alvite

Construção de muro de suporte no Caminho de 

Morgade, Arco de Baúlhe

Reconstrução de muro de suporte de caminho 

no lugar de Lameirinhas, Cabeceiras de Basto 

(S. Nicolau)

Reconstrução de muro de suporte 

do caminho do fundo do lugar de 

Moimenta, Cavez

No âmbito da promoção da eficiência energética

a Câmara Municipal viu aprovada uma

candidatura a fundos comunitários para a

instalação de sistemas de produção de energia

alternativos, através de painéis solares e queima

de biomassa, para o aquecimento de água em

diferentes equipamentos.

O projeto contemplou a instalação de caldeiras

de queima de biomassa (pellets) e de painéis

solares nas Piscinas cobertas do Arco de Baúlhe

e de Refojos e, ainda, de painéis solares no

Pavilhão Gimnodesportivo de Refojos e no Centro

Hípico.

A partir da instalação destes equipamentos o

aquecimento da água é feito em primeiro lugar

pela energia solar, depois, se necessário,

reforçado pela queima da biomassa e finalmente,

quando se justificar, pelo tradicional gás.

Este projeto permitiu também a instalação de

coberturas nos tanques das piscinas tendo em

vista uma menor perda e desperdício da

temperatura da água.

Com este investimento, no montante de 253 mil

euros apoiado por fundos comunitários, através

do ON.2, pretendeu-se reduzir a fatura

energética dos equipamentos municipais que, no

caso das piscinas, é muito significativo.

O ano de 2014 fica marcado pelo elevado

número de obras de construção e

reconstrução de muros de suporte de

estradas e caminhos. As intempéries

sentidas durante o inverno provocaram

quedas e derrube de muitos muros e

taludes e, ainda, deslizamentos diversos

que obrigaram as brigadas municipais de

pedreiros a trabalhos mais ou menos

complexos e morosos.

Para além destas contrariedades não

previstas no Plano de Atividades e que

ninguém sabe quando ocorrem, as

brigadas municipais executaram outras

tantas obras, resultantes de

compromissos assumidos em anos

anteriores, nomeadamente muros de

suporte de estradas, caminhos ou

taludes.

Como se pode ver nas fotos aqui

publicadas, as intervenções ocorreram

um pouco por todo o concelho,

destacando-se a construção de um muro

de grandes dimensões na estrada de

Celeirô. O desmoronamento e aluimento

da estrada exigiram elevados meios e

recursos para que a segurança da via,

mas também dos utentes da mesma,

ficasse assegurada.

A Câmara Municipal promoveu a 

lavagem e desinfeção de cerca de 

600 contentores

Um novo abrigo de passageiros foi construído na Rua 

Francisco Botelho na saída para a Cachada

No final do ano a Câmara com a colaboração da junta de freguesia 

iniciou obras de reabilitação das escadas entre a Rua das Acácias 

e a Rua Dr. Agostinho Moutinho



Informações Úteis

Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto

Serviço de Atendimento Único (SAU)

Gabinete de Apoio ao Emigrante

Balcão Multisserviços

Praça da República, n.º 467     4860-355 Cabeceiras de Basto

Telf. 253 669 100     Fax 253 662 726

Número Verde (Atendimento 24 horas): 800 200 010

www.cabeceirasdebasto.pt     sau-cmcbasto@mail.telepac.pt

Horário: 2.ª a 6.ª - 09h00-13h00  14h00-18h00

Basto Vida 

Praça da República, 299    4860-360 Cabeceiras de Basto

Telf. 253 669070

basto.vida@gmail.com

Horário: 2.ª a 6.ª – 09h00-13h00  14h00-18h00

Serviços de Acção Social

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens

Rua João Paulo II, n.º 58    4860-360 Cabeceiras de Basto

Telf. 253 664 541     Fax 253 664 541

cramos-cmcbasto@mail.telepac.pt 

Horário: 2.ª a 6.ª – 09h00-13h00  14h00-18h00

Polícia Municipal 

Praça da República, n.º 467    4860-355 Cabeceiras de Basto

Telf. 253 669 105 

policiam-cmcbasto@mail.telepac.pt 

Horário da Secretaria: 2.ª a 6.ª – 09h00-13h00  14h00-18h00

Casa do Povo de Arco de Baúlhe

Rua Arco de Baúlhe    4860-045 Arco de Baúlhe

Telf. 253 768 340     Fax 253 768 340 

Telf. 253 665 525 (Junta de Freguesia de Arco de Baúlhe)

Horário: todos os dias – 09h00-13h00  14h00-18h00

Centro de Educação Ambiental

Centro Hípico de Cabeceiras de Basto

Vinha de Mouros    4860-355 Cabeceiras de Basto

Telf. 253 669 070    Fax 253 669 077

Horário: todos os dias – 09h00-13h00  14h00-18h00

Espaço Jovem 

Edifício da Central de Camionagem, Loja 2

Espaço Internet de Refojos

Edifício da Central de Camionagem, Loja 3 e 4

Alameda Camilo Castelo Branco, n.º 39     

4860-416 Cabeceiras de Basto

Telf. 253 669 070    Fax 253 669 077

Horário: 2.ª a 6.ª - 09h00-12h30 14h00-18h30

Espaço Internet de Arco de Baúlhe

Edifício da Central de Camionagem

Rua Viscondessa do Peso da Régua    4860-082 Arco de Baúlhe

Telf.253 665 610    Fax 253 669 077

Horário: 2.ª a 6.ª - 09h00-12h30 14h00-18h30

Piscina Municipal de Refojos 

Alameda Camilo Castelo Branco, n.º 131   

4860-416 Cabeceiras de Basto

Telf. 253 669 070 ou 253 669 100

Horário: 

2.ª a 6.ª - 15h30-20h30 e 

aos Sábados - 10h00-12h30 15h30-18h00

Piscina Municipal de Arco de Baúlhe

Rua de Arrabalde    4860-061 Arco de Baúlhe

Telf. 253 666 165    Fax 253 669 077

Horário: 2.ª a 6.ª - 15h30-20h30 e aos Sábados – 10h00-13h00 15h30-18h00 

Pavilhão Gimnodesportivo de Refojos

Alameda Camilo Castelo Branco, n.º 304    4860-416 Cabeceiras de Basto

Telf. 253 669 070 ou 253 669 100    Fax 253 669 077

Pavilhão Gimnodesportivo de Arco de Baúlhe

Travessa do Souto    4860- 082 Arco de Baúlhe

Telf. 253 669 100    Fax 253 662 726

Casa da Música

Rua das Pereiras, n.º 1    4860-338 Cabeceiras de Basto

Telf. 253 660 070    Fax 253 669 077

Horário: 2.ª a 6.ª - 09h00-12h30 14h00-17h30

Mercado Municipal

Praça Arcipreste Francisco Xavier de Almeida Barreto, n.º 2

4860-408 Cabeceiras de Basto

Telf. 253 669 070 ou 253 669 100     Fax 253 669 077 ou 253 662 726

Horário: 2.ª 07h00-19h00   l  3.ª a 6.ª 07h30-19h00  l  Sábados 07h30-13h00

Outros Contactos Úteis

Bombeiros Cabeceirenses - 253 662 133

GNR - 253 669 060

Centro de Saúde - 253 669 190

Cruz Vermelha – Cabeceiras  - 253 662 603

Cruz Vermelha - Arco de Baúlhe - 253 663 111

Lar Dr. Manuel Fraga - 253 666 200

Correios de Refojos - 253 760 100

Correios de Arco de Baúlhe  - 253 768 073

Correios de Cavez  - 253 654 110

Escola EB 2,3 de Cabeceiras - 253 662 338

Escola EB 2,3 de Arco de Baúlhe  - 253 665 284

Externato S. Miguel de Refojos - 253 669 020

Pólo de Formação Profissional de Basto - 253 665 910

Repartição de Finanças - 253 662 126

Tesouraria da Fazenda Pública  - 253 662 875

EDP – Electricidade de Portugal  - 253 662 225

Farmácia Moutinho - 253 666 076

Farmácia Barros - 253 662 527

Farmácia Azevedo Carvalho - 253 654 984

Farmácia Minerva (Arco Baúlhe)- 253 663 367

Banco Santander Totta (Cabeceiras de Basto) - 253 669 040

Banco Santander Totta (Arco de Baúlhe) - 253 760 000

Caixa Geral de Depósitos - 253 662 739

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - 253 669 150

Novo Banco - 253 664 251

BIC (Cabeceiras de Basto) - 253 669 160

BIC (Arco de Baúlhe) - 253 669 320

Táxis Cabeceirenses - 253 662 893

Transdev – Rodoviária de Entre Douro e Minho

Cabeceiras de Basto - 253 662 226

Braga - 253 209 400

Joalto – Auto Mondinense 

Cabeceiras de Basto - 253 663 538

Guimarães - 253 414 663

Museu  das Terras de Basto:

Núcleo Ferroviário de Arco de Baúlhe

Rua da Estação     4860-068 Arco de Baúlhe

Telf. 253 666 350    Fax 253 666 351

Horário: 09h00-13h00  14h00-18h00

Encerra à 2.ª Feira

Núcleo de Arte Sacra 

Mosteiro de S. Miguel de Refojos

Praça da República    4860-355 Cabeceiras de Basto

Telf. 253 669 100 ou 253 669 070

Horário: 2.ª - 09h30-12h30  14h00-17h00

4.ª, 6ª, Sábados, Domingos e Feriados – 14h00 às 17h00

5.ª dia reservado às escolas, com marcação prévia

Casa da Lã

Bucos  4860-122  Cabeceiras de Basto

Telf. 253 657 500

Horário: 2.ª a 6.ª - 09h00-13h00  14h00-18h00

Biblioteca Municipal Dr. António Teixeira de Carvalho

Travessa de Arrabalde    4860-061 Arco de Baúlhe

Telf. 253 665 054    Fax 253 665 134

biblioteca.cmcbasto@mail.telepac.pt

Horário: 2.ª a 6.ª - 09h00-13h00  14h00-18h00

Posto de Turismo

Praça da República, n.º 203    4860- 355 Cabeceiras de Basto

Telf. 253 669 100 ou 253 669 070     Fax 253 669 077

Horário: todos os dias – 09h00-13h00  14h00-18h00

Representação da peça ‘Ruralidades’ 

pelo Centro de Teatro da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto – 29-09-2014
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