


Estamos no bom caminho quando prestamos homenagem

às pessoas e instituições do nosso concelho que se

distinguiram pelo que são e pelo que fazem, ou quando

continuamos a trabalhar na candidatura do NOSSO

MOSTEIRO A PATRIMÓNIO MUNDIAL DA UNESCO.

Estamos no bom caminho quando vemos milhares de

cabeceirenses, crianças, jovens, adultos e séniores a

participarem nas inúmeras atividades de cultura, de

desporto e de recreio que promovemos. Os onze dias das

Festas do Concelho ficaram marcados pela atração de

muitos milhares de pessoas.

Estamos no bom caminho porque concretizámos a grande

obra da variante entre Lameiros e a rotunda de Barbeito,

embelezando a nova entrada da Vila com uma escultura

sobre O NOSSO MOSTEIRO. Mas se fizemos a grande obra,

também concretizamos dezenas de outras obras em

estradas e caminhos, com destaque para a

repavimentação da EN 205 entre a Cachada e a Ranha.

Estamos no bom caminho quando apoiamos as famílias

mais desfavorecidas, concedendo bolsas de estudo e livros

gratuitos.

Estamos no bom caminho e por isso temos o dever de

trabalhar ainda mais por uma terra mais justa, mais

solidária e mais desenvolvida.

Por mais que se faça, há sempre muito que falta fazer. E

nós queremos trabalhar para fazer e fazer bem.

Podem contar connosco. Até breve.

Em Março de 2015, assumi com responsabilidade,

humildade e determinação as funções de ser Presidente de

Câmara.

No final de 2015, impõe-se fazer um primeiro balanço. A

convicção e sentimento que tenho, ao olhar para este ano de

trabalho, é de que estamos no bom caminho.

Estamos no bom caminho porque seguimos os exemplos dos

presidentes que me antecederam, sem fazer ruturas, antes

assumindo os compromissos de seriedade, honestidade e

honradez, sabendo que exercer o poder é estar ao serviço do

Concelho e das pessoas.

Estamos no bom caminho porque procuramos e

conseguimos, em grande medida, cumprir o Plano de

Atividades da Câmara Municipal. Cumprir é colocar acima de

tudo os interesses do Concelho e das suas gentes.

Cumprir é lutar pelo desenvolvimento humano e pela

qualidade de vida da nossa terra. Cumprir é realizar com

trabalho e eficiência as atividades e as obras planeadas e

aprovadas.

Estamos no bom caminho porque verificamos que todas as

Forças Políticas presentes na Câmara souberam ultrapassar

as suas divergências e interesses partidários legítimos,

votando e apoiando praticamente por unanimidade todos os

projetos, programas e obras para o funcionamento do

Município e o desenvolvimento do Concelho.

Estamos no bom caminho quando verificamos a dedicação e

a competência do conjunto dos trabalhadores do Município.

Na sua maioria os trabalhadores desta casa souberam

encontrar respostas e soluções de forma rápida e eficiente.

Estamos no bom caminho quando verificamos o papel ativo

das Juntas de Freguesia e dos seus presidentes na defesa

dos interesses de cada comunidade.

Estamos no bom caminho quando verificamos que as

associações, os clubes e outras instituições partilham do

mesmo objetivo de promoção do desenvolvimento social,

cultural, desportivo e outros.
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Francisco Luís Teixeira Alves

Presidente da Câmara Municipal
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Seis cidadãos e duas instituições

cabeceirenses foram homenageados durante

a sessão solene do Dia do Município, em 29

de setembro, uma cerimónia pública de

grande simbolismo que decorreu no Salão

Nobre dos Paços do Concelho e que teve

lotação esgotada.

A homenagem da Câmara Municipal às

individualidades/instituições que prestigiaram

e continuam a prestigiar o Município de

Cabeceiras de Basto traduziu-se na entrega

de duas Medalhas de Ouro, duas Medalhas de

Prata e quatro Votos de Louvor,

Congratulação e Agradecimento.

À cerimónia associaram-se o presidente da

Câmara Municipal, Francisco Alves, o

presidente da Assembleia Municipal, Eng.

Joaquim Barreto, a presidente de Câmara de

Neuville-Sur-Saöne, Valerie Glatard, o antigo

presidente da Câmara de Sury-le-Comtal,

Roger Damas, bem como os vereadores e

presidentes das Juntas de Freguesia, o

comandante do RC6, demais convidados,

familiares e amigos dos homenageados.

“Nas pessoas dos nossos homenageados de honra no Dia do Município prestamos também homenagem a

todos os que de forma abnegada e muitas vezes anónima desenvolvem atividades de grande mérito nas

áreas do associativismo, da cultura, da educação, do desporto, da saúde, das autarquias” – Francisco Alves.

Medalha de Ouro - Mário Campilho, antigo presidente

de Câmara

Medalha de Ouro - Adriana Ferreira, flautista

premiada internacionalmente

Voto de Congratulação à Escola Básica da Ferreirinha,

premiada em Concurso Nacional Literário

Voto de Louvor e Agradecimento a Armindo Nunes,

ex-maestro da Banda Cabeceirense

Voto de Congratulação a Carlos Eugénio Leite,

trompetista selecionado para a Orquestra de Jovens

da União Europeia

Voto de Louvor, Congratulação e Regozijo a Paulo

Mucha, Campeão da Europa de tiro ao voo

Medalha de Prata – Delegação do Arco de Baúlhe da

Cruz Vermelha Portuguesa (25 anos)

Medalha de Prata - José Manuel Borges, dirigente

associativo com mais de 30 anos de dedicação

voluntária ao associativismo
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“O Mosteiro é o elemento central da nossa memória e da nossa identidade de

povo das Terras de Basto” disse o presidente da Câmara Municipal, Francisco

Alves, na apresentação aos jornalistas deste primeiro Seminário Internacional

que mereceu grande destaque na Comunicação Social.

Mais de uma centena de pessoas marcou

presença no Seminário Internacional que

decorreu no auditório da Casa do Tempo nos

dias 4 e 5 de junho, onde diversas

personalidades integraram os diferentes painéis

como oradores, como foi o caso de especialistas

e investigadores nacionais e internacionais, tais

como Pierre Kirchner, José Luís Untoria, José

Marques, Pedro Vilas Boas Tavares, Olga

Portela, Virgolino Jorge, Aurélio Oliveira, Eduardo

Pires de Oliveira, José Manuel Tedim, Conceição

Lopes e Inês Amorim.

Participantes em visita guiada à Praça da República

Painel moderado por Costa Guimarães Painel moderado por Paulo Ferreira Painel moderado por Custódio Oliveira Painel moderado por Manuel Vilas Boas
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Presidente da Câmara Municipal, Francisco 

Alves, e Padre Manuel Baptista na sessão 

inaugural dos altares restaurados

A Rotunda de Barbeito que serve de ponto de interseção da Avenida D. Manuel I com a

Variante entre Lameiros e Barbeito, pela sua localização, assume uma posição de átrio de

boas vindas a quem chega à vila, desde o nó de saída da autoestrada A7.

A rotunda surge na sequência do plano de requalificação e enquadramento paisagístico

das variantes de Lameiros e de Lamas, nas ligações à Sobreira e à Avenida Capitães de

Abril.

Como forma de romper com a horizontalidade do espaço, bem como de evidenciar a

função de expositor e mostrador do dinamismo do concelho, surgiu a colocação de um

elemento em aço Cor-ten com o recorte do logótipo do Mosteiro de S. Miguel de Refojos,

em concordância com o utilizado na Candidatura do Nosso Mosteiro à Lista Indicativa a

Património da Humanidade da UNESCO, revelando assim uma articulação entre os

objetivos propostos pela Câmara Municipal e promovendo conjuntamente as várias

vertentes de intervenção.

O arranjo paisagístico da Rotunda de Barbeito é da autoria do arquiteto paisagista, Pedro

Barroso, estagiário na Câmara Municipal.

As obras de restauro de quatro

altares da Igreja do Mosteiro de S.

Miguel de Refojos foram inauguradas

no dia 9 de julho.

A intervenção, que contou a

colaboração da Direção Regional da

Cultura do Norte, incidiu nos altares

de Santa Quitéria, Santas Mães,

Nossa Senhora da Conceição e

Nossa Senhora das Dores, altares

estes que ganharam novo brilho, o

brilho da originalidade concebida pelo

entalhador Frei José de Santo

António Vilaça, que lhes conferiu

extraordinária beleza.

A empreitada de trabalhos de

conservação e restauro daqueles

altares inseriu-se no âmbito da

candidatura ‘Mosteiro de S. Miguel

de Refojos: Cuidar do passado,

perspetivando o futuro’, uma

intervenção com um custo total de

82.050 euros, financiado por fundos

comunitários (FEDER) em cerca de

47 mil euros, sendo os restantes 35

mil disponibilizados pelo Orçamento

Municipal.
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Apresentação da Candidatura a autarcas e outros convidados 

04-04-2014

O Centro de Teatro é um projeto inclusivo, intergeracional, envolvente e comunitário que

pretende ser impulsionador de um processo de transformação cultural, abrangendo a

comunidade e os seus agentes, ancorado ao Município de Cabeceiras de Basto.

Ao longo do ano de 2015, este Centro de Teatro da Câmara Municipal de Cabeceiras de

Basto preparou inúmeros espetáculos sobre as mais diversas temáticas que atraíram

centenas de pessoas.

Para além das produções locais, o Centro de Teatro acolheu a Residência Artística (L)a

(P)lage, um espetáculo de dança contemporânea concebido pelo CTCMCB e pelo Grupo

Acaso (Brasil) com apresentações agendadas para o Festival Janeiro de Grandes

Espectáculos em 2016 (Pernambuco - Brasil).

O CTCMCB acolheu, também, o espetáculo Viúva, Porém Honesta do Grupo Magiluth

(Brasil), uma peça da companhia pernambucana que esteve em digressão por Portugal,

passando por Cabeceiras de Basto nos dias 20 e 21 de outubro.

Carolina e os Cinco Reinos | 25-04-2015

A Bruxa de Monte Córdova | 04-06-2015

Um minuto para dizer que te amo (peça sobre o Alzheimer) |  28-11-2015

Apresentação da CandidaturaConto de Natal (em colaboração com o Centro de Dança Corpo e 

Movimento) | 12-12-2015

Serafim e Malacueco na corte do Rei Escama – Dia Mundial da 

Criança |  01-06-2015

O Lobisomem - Passeio Literário |  29-08-2015Viúva Porém Honesta  | 20-10 2015 Residência Artística (L)a 

(P)lage | 16-05-2015

Provisório | novembro 



As brigadas municipais

procederam à construção do

Parque Infantil do Centro

Escolar Prof. Filomena

Mesquita, um espaço

privilegiado para as

brincadeiras e para a interação

das crianças umas com as

outras.

A criação do parque infantil

veio contribuir para o

desenvolvimento e bem-estar

dos alunos, ao mesmo tempo

que se promove a atividade

física.

Vinte e sete grupos em representação de outras tantas coletividades, sendo que 10 participaram no

Concurso e os restantes no Encontro, proporcionaram um verdadeiro encontro intergeracional e cultural

entre os cabeceirenses no Pavilhão Desportivo de Refojos.
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Cerca de um milhar de crianças participou na 16.ª edição do Encontro de

Cantares dos Reis das Escolas, uma iniciativa promovida pelo Município de

Cabeceiras de Basto em colaboração com o Agrupamento de Escolas deste

concelho, que se realizou no dia 23 de janeiro.

As brigadas municipais

efetuaram trabalhos de

limpezas de estradas e

caminhos nas freguesias ao

longo do ano com corte de

vegetação espontânea ,

recolha de entulhos e

desentupimento de aquedutos

(com a colaboração dos

Bombeiros Cabeceirenses).

A brigada de serralheiros

municipais procedeu à

reparação das guardas de

segurança da ponte de Santa

Senhorinha, junto da Igreja

Paroquial.
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Centenas de crianças e jovens do

Agrupamento de Escolas de

Cabeceiras de Basto encarnaram

várias personagens das mais

afamadas histórias de encantar

na edição 2015 do Carnaval das

Escolas.

Vestidos a rigor, as crianças,

jovens, professores e auxiliares

do Agrupamento de Escolas

desfilaram perante o numeroso

público que se concentrou na

Praça da República. De salientar

que se juntaram ao desfile as

crianças do Centro Social de

Cabeceiras de Basto mascaradas

de pintores.

Pavimentação da Rua da Trofa, em Cavez

A 19ª Festa da Orelheira e

do Fumeiro, organizada

pela Câmara Municipal de

Cabeceiras de Basto,

realizou-se entre os dias

13 e 16 de fevereiro no

Pavilhão Desportivo de

Refojos.

A promoção dos produtos

locais, o fomento do

desenvolvimento local e

regional e a criação de

sinergias entre os

produtores de fumeiro do

concelho e da região foram

objetivos deste certame,

onde estiveram presentes

84 expositores, entre os

quais 46 produtores de

fumeiro.

O certame integrou um

programa de animação

diversificado com destaque

para o folclore, as

concertinas, o teatro, a

música popular, o jogo do

pau, um concurso de

máscaras, o tradicional

leilão das orelheiras e ainda

a 8ª edição do Concurso de

Fumeiro de Basto (Salpicão

e Chouriça), organizado

pela Direção Regional de

Agricultura e Pescas do

Norte em colaboração com

a Câmara Municipal.

Limpeza de bermas e valetas da EN 311, 

em Refojos

‘Um olhar sobre a medicina popular’

foi o tema da sexta tertúlia realizada

na Casa do Tempo e que teve como

oradores o Padre Fontes, conhecido

especialista desta temática; Joaquim

Castro que é licenciado em medicina

e com diploma europeu em

homeopatia; Vítor Lopes, professor

e produtor de chás e ervas

aromáticas; e Mónica Vaz Leite,

arquiteta e produtora de plantas

aromáticas e medicinais.

Secretário de Estado da Alimentação e da Investigação Agro-alimentar, Dr. Nuno Brito, e  o presidente 

da Câmara Municipal, Dr. China Pereira, inauguraram o certame

Leilão da Orelheira mobilizou numeroso público

Limpeza de bermas e valetas, em Gondiães



Visita de Melchior Moreira, 

Presidente da Entidade de Turismo 

Porto Norte de Portugal, a 

Cabeceiras de Basto | 26-03-2015

Ciclo de Tertúlias da Casa Tempo 

‘Colégio de S. Miguel de Refojos –

Sete Décadas a Ensinar’ 

28-03-2015
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Cabeceiras de Basto celebrou a 19 de março o Dia Mundial da

Árvore com uma iniciativa inédita que juntou cerca de um milhar

de crianças do ensino pré-escolar e 1º Ciclo no Centro Hípico.

Organizada pela Câmara Municipal, através do seu Centro de

Teatro, numa celebração muito divertida e interativa, as crianças,

com a ajuda dos seus professores e educadores, executaram

tarefas lúdicas que as levaram a refletir sobre a responsabilidade

com o meio ambiente. No final, levaram para casa o diploma de

‘Amigos da Árvore’, assim como um vaso de flores para colocarem

nas salas de aula.

Final do Torneio de Futsal do 

Município de Cabeceiras Basto 

11-03-2015

O exercício final de aprontamento, designado ‘Pristina 151’, foi

promovido pelo Exército no âmbito da preparação, treino e

certificação do efetivo do GAM/KFOR (Kosovo Force) e envolveu

cerca de duas centenas de militares.

O Tenente General Faria Menezes (Comandante das Forças

Terrestres), o Major General Aguiar Santos (Comandante da

Brigada de Intervenção), o Comandante do Regimento de Cavalaria

Nº 6 de Braga, Coronel Rui Ferreira, o Tenente Coronel Jorge

Ferreira (Comandante do GAM/KFOR), entre outros comandantes

de regimento da Brigada de Intervenção marcaram presença no

evento.

Autarcas, comandos militares e outros convidados assistiram ao exercício final de aprontamento do Grupo de Auto-Metralhadoras

(GAM/KFOR) da Brigada de Intervenção no Parque do Mosteiro, missão que foi organizada pelo RC6

Viaturas pesadas do Exército Português – Pandur e

Chaimite – estiveram em exposição



Substituição de conduta de água na  Rua 

da Quintã, no Arco de Baúlhe

Construção de muro na  EN 311, no lugar da Cancela, em Refojos

Substituição da conduta de água para depósito de Leiradas, Riodouro
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Um vasto programa de atividades assinalou a

Comemoração do 25 de Abril em Cabeceiras

de Basto.

Durante a manhã decorreram nos Paços do

Concelho as cerimónias oficiais tendo os

autarcas do Município procedido ao hastear

da bandeira nacional, momento que contou

com a participação da Fanfarra dos

Bombeiros Cabeceirenses. Seguiu-se a

Sessão Solene da Assembleia Municipal na

qual usaram da palavra os representantes

das forças políticas com assento neste

órgão, o Presidente da Câmara e o

Presidente da Assembleia Municipal.

Execução de conduta de esgotos na Rua 

do Alto do Pinheiro, em Refojos

Colocação de caneletes no alto do lugar da 

Tarímbola, em Basto

Pavimentação em alcatrão do Caminho da Bouça, na Faia, para o Vilar, no Arco 

de Baúlhe

Presidentes da 

Câmara e da 

Assembleia 

Municipal na entrega 

dos troféus das 

provas de atletismo 

organizadas pela 

ADIB.

Audição dos Alunos da 

Escola de Música da 

Banda Cabeceirense 

integrou o programa 

das comemorações
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Ficará, certamente, para sempre gravado na

memória das vinte crianças de Cabeceiras de

Basto a viajem até Lisboa que lhes foi

proporcionada pela Câmara Municipal e pela

GNR, com o apoio do Agrupamento de

Escolas e da CPCJ local.

No dia 29 de maio, 20 alunos do 4º ano

tiveram a oportunidade de utilizar vários

meios de transporte.

A iniciativa, inserida no âmbito da Prevenção

Rodoviária, foi impulsionada pela Secção de

Programas Especiais do Destacamento da

GNR de Guimarães com o objetivo de

proporcionar uma aprendizagem direcionada

para a prevenção e segurança rodoviária de

uma forma lúdica e interativa, através da

experimentação de várias situações de

trânsito numa grande cidade.

Esta atividade “absolutamente inédita” permitiu às crianças

conhecer a baixa lisboeta, visitar o Quartel do Comando Geral

da Guarda Nacional Republicana e, ainda, o Museu da

Presidência da República.

O jovem estudante do 11º ano do Externato de S.

Miguel de Refojos, Henrique Gonçalves, foi o grande

vencedor da final municipal do concurso ‘Escolas

Empreendedoras IN.AVE’ com o projeto ‘Heróis do

Tempo’, concurso que se disputou no dia 12 de maio

na Casa do Tempo de Cabeceiras de Basto.

O concurso de ideias das ‘Escolas Empreendedoras

IN.AVE’ foi promovido pela CIM do Ave e pelos

municípios que a integram, no âmbito da Rede de

Empreendedorismo do Ave – IN.AVE.

A final intermunicipal do concurso realizou-se no dia 6

de junho no Centro Hípico de Cabeceiras de Basto,

onde o projeto do jovem cabeceirense foi merecedor

de uma Menção Honrosa.

Isabel Dias, subdiretora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, foi a oradora

convidada da palestra sobre maus tratos a idosos inserida no âmbito do Plano de

Atividades da Comissão Municipal de Proteção de Pessoas Idosas que juntou uma

centena de pessoas na Casa do Tempo.



O piloto da Estónia Karl Kruuda esteve em Cabeceiras de

Basto nos dias 15 e 16 de maio, onde realizou testes nos

troços de Gondiães e da Serra da Maçã/Cabreira.

O vereador Alfredo Magalhães,

em representação da Câmara

Municipal, marcou presença na

Feira Anual do 1º de Maio em

Neuville-sur-Saöne, localidade

francesa da região de Lyon, com

a qual o Município Cabeceirense

está geminado há quase duas

décadas. A participação veio

reforçar o sentido de cooperação

entre estas duas localidades.
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A convite da Eurodeputada Ana Gomes, o presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, Francisco

Alves, vereadores e presidentes de Junta visitaram nos dias 28, 29 e 30 de maio o Parlamento Europeu, em

Bruxelas, na Bélgica.

Ao volante de um Citroen DS3 R5,

Karl Kruuda fez vibrar os amantes

do automobilismo e da velocidade

que tiveram a oportunidade de ver

de perto um piloto internacional

em treinos.

O Museu das

Terras de Basto

dedicou dois dias à

celebração do Dia

Internacional dos

Museus.

No dia 21 de maio,

a automotora

ME5, construída

em 1948, nas

Oficinas Gerais de

Santa Apolónia e

movida a gasolina,

saiu ‘à linha’,

desfilando e

encantando

miúdos e graúdos

que se divertiram

à brava com esta

experiência.

Substituição de conduta de água na Rua Padre Domingos 

Pereira, Raposeira, em Refojos

Repavimentação em alcatrão da Rua António Maria 

Rebelo, em Cabeceiras de Basto

Alargamento do Caminho dos Moinhos Novos, na Quinta da Mata, 

em Refojos

Alargamento do Caminho do Tarrado à Mua, em Pedraça



A Câmara Municipal dinamizou

no dia 27 de junho um Festival

de Natação nas Piscinas

Municipais Cobertas de

Refojos e do Arco de Baúlhe,

uma iniciativa que envolveu os

utentes inscritos nas aulas de

formação das piscinas e que

marcou o encerramento das

atividades naquelas piscinas.

O presidente da Câmara

Municipal de Cabeceiras de

Basto, Francisco Alves, e o

presidente substituto da

Comissão Nacional da

UNESCO, Dr. Jorge Lobo de

Mesquita, assinaram a 12 de

junho o protocolo que cria o

Centro da UNESCO – Casa do

Tempo.

Cabeceiras de Basto assume,

assim, o compromisso de

defender os valores da

UNESCO num tempo em que

nem sempre esses valores

são colocados na linha da

frente das preocupações dos

governantes mas também

dos governados.
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As brigadas municipais procederam à limpeza de infestantes das

paredes exteriores da Igreja, bem como à pintura da fachada e

torres sineiras. Este trabalho que a Câmara Municipal tem realizado

regularmente resulta da aposta do Município na defesa e valorização

do Mosteiro enquanto património de elevado valor que queremos

ver reconhecido como universal.

Mais de um milhar de meninos e

meninas do Agrupamento de

Escolas e do Centro Social de

Cabeceiras de Basto celebraram

no dia 1 de junho o Dia Mundial da

Criança com teatro, fantasia,

imaginação e muita alegria à

mistura. Os petizes assistiram à

peça ‘Serafim e Malacueco na

corte do Rei Escama’, de António

Torrado, uma encenação que foi

levada à cena pelo Centro de

Teatro da Câmara Municipal de

Cabeceiras de Basto (CTCMCB),

O Centro de Teatro da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto

(CTCMCB) venceu a edição 2015 do Concurso de Marchas

Populares promovido pela Câmara Municipal, uma iniciativa que

se realizou no dia 27 de junho, integrado nas Festas de S. Pedro

da Raposeira.



A Câmara Municipal de Cabeceiras

de Basto, com a colaboração da

Paróquia de S. Miguel de Refojos, a

exemplo do que tem acontecido em

anos anteriores, promoveu no dia 25

de julho a realização do concerto de

Órgão de Tubos de Verão, uma

iniciativa integrada no programa da

Festa da Saúde e Convívio Mais Vida.

Este concerto teve como convidados

a organista Edite Rocha, presidente

da direção da Associação Musical

Pro-Organo (AMPO), assim como o

Coro Litúrgico da Imaculada

Conceição de Tentúgal.
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Cabeceiras de Basto dedicou o fim de semana

de 25 e 26 de julho à Festa da Saúde e Convívio

Mais Vida, uma iniciativa organizada pela Basto

Vida com o apoio da Câmara Municipal, que vai

já na sua décima edição.

Na Praça da República e no Parque do Mosteiro

realizaram-se diversos rastreios de saúde,

sendo ainda dinamizadas várias atividades tais

como dança, patinagem, kickboxing, yoga,

zumba, um passeio de bicicleta, jogos do

antigamente, uma ação de sensibilização da

Comissão de Dissuasão de Toxicodependência,

animação musical com concertinas e uma

mostra de produtos naturais e biológicos,

produzidos localmente.

Os produtos da terra, entre os quais

frutas e legumes de diversas

qualidades, ovos, vinho, produtos de

fumeiro, mel, broa e doces de

romaria, bem como artesanato, lã e

linho estiveram em destaque no

Mercadinho dos Sabores e dos

Saberes que se realizou no dia 4 de

julho no Núcleo Ferroviário do Arco

de Baúlhe do Museu das Terras de

Basto.

Cerca de uma centena de

pessoas participou no dia 3 de

julho na tertúlia dedicada ao

tema 'Padre Domingos Pereira -

Um Padre Guerrilheiro' nesta

que foi a oitava tertúlia

dinamizada pela Casa do

Tempo.



No dia 10 de julho, o presidente da Câmara

Municipal de Cabeceiras de Basto, Francisco

Alves, e o presidente da Junta de Freguesia

de Cabeceiras de Basto, José Carlos Rebelo,

assinaram o protocolo de cedência de um

terreno à Junta de Freguesia, no lugar da

Igreja, com vista à construção da Capela

Mortuária.

Trata-se de uma obra de grande significado

para a população da freguesia que

brevemente verá concretizado um sonho

antigo.

Repavimentação em alcatrão do Caminho de Reiros, 

em Alvite
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Colocação de drenos e conduta de águas pluviais no Parque de

estacionamento na Escola Básica do Arco de Baúlhe

Execução de rede de esgotos, no Lugar de Chacim, 

em Refojos

Pavimentação em alcatrão do Largo da Capela de 

Sto. António, em Basto

No âmbito da empreitada de ‘Beneficiação da cobertura da Piscina

Coberta de Refojos’ foram executados trabalhos de limpeza,

tratamento e repintura da estrutura metálica de suporte da

mesma, assim como aplicado um novo revestimento em chapa

com isolamento térmico na cobertura.

Mais de uma centena de pessoas comemorou o Dia Mundial dos Avós. A iniciativa dedicada

ao tema ‘Avós, Netos e Afetos’ foi dinamizada pela Comissão Municipal de Proteção de

Pessoas Idosas de Cabeceiras de Basto, com o apoio da Comissão de Proteção de Crianças

e Jovens e do Centro de Teatro da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto.

A ação realizou-se nos Lugares da Uz (Vilar de Cunhas) e Magusteiro (Riodouro) onde foram

promovidas atividades de cariz cultural com o intuito de fomentar o convívio intergeracional.

Colocação de caneletes na Rua da Quintã, no Arco de Baúlhe



O descerramento de uma estátua em pedra

de ‘O Basto’, a inauguração de uma

exposição, teatro, jogo do pau, folclore,

concertinas e o corte do bolo marcaram os

festejos do 2º aniversário da Casa do

Tempo, um evento que contou com a

presença de centenas de pessoas.

De salientar que a estátua em pedra de ‘O

Basto’ foi oferecida à Casa do Tempo pelo

vereador Alfredo Magalhães que, na

oportunidade, reconheceu e elogiou o

trabalho dos Marmoristas de Cavez, autores

da escultura.

O presidente da Câmara Municipal

congratulou-se com esta comemoração e

com a adesão do público, enaltecendo o

empenho e a dedicação de toda a equipa da

Casa do Tempo que já recebeu mais de 47

mil visitantes.

Afirmando que “a Casa do Tempo é de todos,

do tempo de ontem, de hoje e de amanhã”,

Francisco Alves convidou os Cabeceirenses

a visitar esta Casa, um verdadeiro Centro

Interpretativo do concelho cabeceirense.

A 26ª edição do Festival Folclórico de Basto, organizado pela Câmara Municipal, integrou o programa das Festas

de S. Bartolomeu, levando muita animação ao Largo do Souto, na vila de Cavez, no dia 22 de agosto. A iniciativa

contou com a participação dos quatros ranchos folclóricos do concelho.
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Cabeceiras de Basto

viveu no dia 8 de

agosto mais uma

animada edição dos

Jogos Sem Fronteiras

no Parque do

Mosteiro.

Nesta edição

participaram as

freguesias de Abadim,

Cabeceiras de Basto,

Cavez, União de

Freguesias Refojos,

Outeiro e Painzela,

Riodouro, Basto, Faia,

União de Freguesias

de Arco de Baúlhe e

Vila Nune.

A freguesia de

Cabeceiras de Basto

foi a grande vencedora

desta 3ª edição dos

Jogos sem Fronteiras.

Com a participação do Rancho Folclórico “As Lavradeiras da Vila de Cavez”

Com a participação do Centro de Teatro da Câmara Municipal 

Com a participação do Jogo do Pau de Abadim

Aos participantes exigia-se velocidade, destreza, agilidade, sentido de orientação, rigor, equilíbrio, 

coordenação, espirito coletivo e muito boa disposição. O público vibrou!
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Os agentes da Polícia Municipal de Cabeceiras de Basto passaram a usar novo fardamento a partir do dia 20 de

agosto. Depois de ter sido adquirida uma nova viatura, os seis agentes desta força policial receberem uma nova

farda mais adequada e moderna e com as características legais atuais.

Uma das muitas intervenções levadas a efeito nas vias de comunicação 

foi a repavimentação da EN 205, no troço entre a Rotunda da Cachada 

e a ponte da Ranha. Um investimento que ultrapassou os 50 mil euros, 

suportado na totalidade pelo orçamento municipal, que representa 

uma melhoria muito significativa nas condições de segurança e 

circulação.

Ampliação de rede de saneamento, no lugar de

Palheiros, em Cavez

Repavimentação em alcatrão de caminho de acesso

ao lugar de Celeirô do Monte, em Cabeceiras de

Basto

Limpezas, plantação de três laranjeiras,

instalação de iluminação pública e de

gradeamento de proteção foram

intervenções realizadas na Fonte de S.

João, trabalhos de beneficiação levados a

efeito, em conjunto, pela Câmara Municipal

e pela Junta da União de Freguesias de

Refojos, Outeiro e Painzela

Colocação de caneletes e dreno na Rua do Souto,

no Arco de Baúlhe

Repavimentação da estrada junto ao cemitério de

Cunhas, em Vilar de Cunhas

Pavimentação de passeios e zonas de

estacionamento no Parque Industrial de Vila Nune

Repavimentação em alcatrão da Quelha do

Figueiredo, em Abadim
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A grandiosa procissão em Honra de S. Miguel, a Sessão Solene do

Dia do Município, o cortejo etnográfico, o teatro, o concurso pecuário

de gado bovino, a ronda das concertinas, as corridas de cavalos, as

chegas de bois, a garraiada, a desfolhada, os cantares ao desafio, as

bandas de música, o folclore, a Agrobasto, e muita música, com

destaque para a atuação de Mickael Carreira, foram os destaques

desta edição das Festas do Concelho que trouxe um mar de gente

até Cabeceiras de Basto.

Centro de Teatro levou ‘O Namorador’ aos Claustros do Mosteiro | 23-09-2015

Concerto Mickael Carreira juntou milhares de fãs | 26-09-2015

Desfolhada Tradicional | 21-09-2015

Garraiada realizou-se no Parque do Mosteiro | 24-09-2015

Cortejo Etnográfico | 27-0-2015

Concurso Pecuário | 28-09-2015

Encontro de Bombos/Gigantones | 26-09-2015

Procissão em Honra de S. Miguel | 29-09-2015

Lançamento d’ ‘O Livro do Tempo’ de José 

Costa Oliveira | 22-09-2015

Cabeceiras sem parar - Patinagem | 20-09-2015

Agrobasto -exposição de animais  | 25-09-2015

Chega de Bois | 28-09-2015



O presidente da Câmara Municipal, Francisco Alves,

acompanhado dos vereadores e presidentes de Junta,

entregou, no dia 11 de setembro, 93 bolsas de

estudo a jovens cabeceirenses, um investimento que

totaliza 62.136,48 euros, montante totalmente

suportado pelo orçamento municipal e que se assume

como um contributo importante para as famílias.

Trata-se de uma medida que visa incentivar a

continuação dos estudos dos alunos de famílias com

menores recursos económicos, contribuindo, assim,

para atenuar desigualdades sociais e económicas.
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Reparação de paredes exteriores na 

Escola Básica e Secundária de 

Cabeceiras de Basto

A vereadora da Educação da Câmara

Municipal de Cabeceiras de Basto, Dra.

Isabel Coutinho, reuniu com os pais e

encarregados de educação dos alunos

do Agrupamento de Escolas de

Cabeceiras de Basto no arranque do

novo ano letivo.

As reuniões tiveram como objetivo

esclarecer eventuais dúvidas e prestar

informações sobre todos os assuntos

relacionados com o início do ano.

A Câmara Municipal entregou apoios

financeiros a cerca de 40 associações e

coletividades que desenvolvem e promovem

iniciativas, ao longo de todo o ano, em

Cabeceiras de Basto, assumindo-se como

parceiros do Município.

Nesta cerimónia foram entregues 134.100,00

euros, verba que tem como objetivo impulsionar

o associativismo e as dinâmicas que fomenta.

Colocação de caneletes e execução de 

valetas na reta de Fojos, em Outeiro

Pavimentação em alcatrão do Caminho 

de Lapela, em Cabeceiras de Basto

Pavimentação de caminho no lugar da Costa, 

em Riodouro

Sessão realizou-se no dia 10 de setembro no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho

Sessão de entrega de 93 bolsas de estudo decorreu na Casa do Tempo 

Presidente da Câmara Municipal 

entrega bolsa de estudo

Repavimentação em alcatrão da 

estrada de ligação a Gondiães

Repavimentação da estrada da Casa 

Florestal, em Cambezes, Riodouro



A exposição temporária ‘A Arte da Latoaria em Cabeceiras de

Basto’ continua patente ao público no Núcleo Ferroviário do

Arco de Baúlhe do Museu das Terras de Basto.

No dia 24 de outubro, na Biblioteca Municipal Dr. António

Teixeira de Carvalho, teve lugar o lançamento do livro ‘A

Latoaria em Cabeceiras de Basto’, escrito por Teresa Soeiro,

uma edição da Câmara Municipal em memória de João Leite

Pacheco, o último latoeiro de Cabeceiras de Basto.

No final da apresentação do livro os participantes visitaram a

exposição de latoaria.
Construção de rede de esgotos e de águas 

pluviais, na estrada de ligação  da Rotunda 

da Variante ao cemitério do Arco de Baúlhe 

Pavimentação do Caminho da Sobreira, 

em Outeiro

Pavimentação de caminho no lugar de 

Costa, em Riodouro

Repavimentação do Caminho de Buenos 

Aires, em Pedraça

Execução de muro no lugar de Paçô, em 

Alvite

Catorze trabalhos concorreram ao 10º Concurso Literário Nacional

– Conto Infantil, cujos prémios foram entregues no dia 24 de

outubro, na Biblioteca Dr. António Teixeira de Carvalho. O 1º prémio

foi atribuído ao conto intitulado ‘Uma história às avessas’ de Diana

Piedade Bento Venda, de Porto de Mós; o 2º prémio destacou o

texto ‘A Bruxa Cartuxa’ escrito por Marta Natália Silva Moita, de

Alcanena; e o 3º prémio foi entregue à obra ‘A rainha da noite’ de

José Manuel da Conceição Baptista, de Alvaiázere.
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Cerca de 300 pessoas, entre ex-militares e seus

familiares, participaram na cerimónia de

homenagem aos combatentes cabeceirenses que

faleceram durante a Guerra Colonial.

A sessão que decorreu no Salão Nobre dos Paços

do Concelho foi presidida por Francisco Alves,

presidente da Câmara Municipal, e contou, ainda,

com a presença do presidente da Assembleia

Municipal, Eng. Joaquim Barreto, dos vereadores e

presidentes de Juntas de Freguesia, do presidente

Liga dos Combatentes – Núcleo de Braga, Coronel

Amado Vareta, entre outros convidados, seguindo-

se a deposição de coroas de flores no Monumento

ao Combatente.

A vereadora da Educação, Dra. Isabel Coutinho, acompanhada 

pelos responsáveis dos estabelecimentos de ensino, entregou no 

dia 22 de outubro os prémios aos vencedores da 4.ª edição do 

Concurso de Ilustração Infantil promovido pela Câmara Municipal.

No total, foram apresentados a este concurso 66 trabalhos.



A iniciativa ‘Laços de Afetos’,

projeto desenvolvido pela GNR

com o apoio da Câmara

Municipal e da Unidade de

Cuidados à Comunidade de

Cabeceiras de Basto, integrou

diversas ações dirigidas às

crianças e aos idosos.

Temas como burlas,

segurança rodoviária, saúde

oral entre outras, foram

abordados em ações de

sensibilização e educação.

O programa integrou, no dia

30 de outubro, uma

demonstração da Equipa

Cinotécnica da GNR que teve

lugar nos Claustros do

Mosteiro.

Vinte e sete grupos apresentaram-se ao 15º

Encontro de Quadras de S. Martinho, uma

iniciativa organizada pela Basto Vida e pela

Câmara Municipal, em colaboração com a

União de Freguesias de Arco de Baúlhe e Vila

Nune. Mais de 400 cantadores/tocadores em

representação das associações e instituições

do concelho cabeceirense subiram ao palco do

Pavilhão Desportivo do Arco de Baúlhe no dia

15 de novembro.

Execução de conduta de águas pluviais no Caminho da 

Carvalhosa, no lugar de Paçô, em Refojos
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A Comissão Municipal de Proteção de Pessoas Idosas promoveu nas aldeias do

concelho ações de esclarecimento aos idosos sobre segurança.

Com esta iniciativa, os técnicos da área social da Câmara Municipal e da Polícia

Municipal, em colaboração com a GNR, pretenderam promover não só a

segurança mas também o bem-estar da população mais idosa e em situação de

maior vulnerabilidade social.

Pavimentação do Caminho da Poça da Fraga, no lugar 

de Vila Boa, em Bucos

Repavimentação da Travessa da Malga, em Cavez

Execução de passeio no Loteamento do Viso, em 

Pedraça

Pavimentação do alargamento da Rua do Picoto, em 

Vila Nune

Repavimentação de caminho, no lugar de Chacim, em 

Refojos

Sessão que decorreu na Casa do Tempo e nos Claustros do Mosteiro de S. Miguel de Refojos 

mobilizou dezenas de crianças e idosos



O Mercadinho de Natal, as iluminações e o presépio,

música, teatro, atividade física e desportiva, trilhos de

Natal, contos e passeios literários, concertos, entre

outras iniciativas, deram ‘vida’ a Cabeceiras de Basto na

quadra natalícia.

Com esta ação, a Câmara Municipal, que contou com a

participação ativa da Associação Empresarial de Fafe,

Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto, pretendeu

também valorizar o comércio tradicional com uma

campanha intitulada ‘Neste Natal prefira sempre o

Comércio Local!’
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A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto promoveu a iniciativa

‘Natureza Solidária’ que teve como objetivo oferecer um

pinheirinho de Natal a quem deixasse um presente para uma

criança.

Passeio de Comboio 

Coro de Canto Gregoriano de Penafiel atuou na Igreja do 

Mosteiro de S. Miguel de Refojos 

Iluminações Natal no jardim da Praça da República

Crianças e jovens participaram na decoração das árvores de Natal 

da Praça da República, dando um colorido especial ao centro da 

vila

Cabazes de Natal  foram distribuídos por centenas de famílias

Presidente da Câmara no arranque do Programa de Natal

Flash Mob e música animaram a Praça da República 

Mar de gente na abertura do Mercadinho na Praça da 

República

Banda Cabeceirense proporcionou Concerto de Natal na 

Igreja do Mosteiro de S. Miguel de Refojos 

Passeio de Natal Solidário organizado pelos Roladores 

de Basto e pelo Lions Clube de Cabeceiras de Basto

No Mercadinho de Natal, os visitantes puderam adquirir vários 

produtos, desde o artesanato aos produtos hortícolas e outros
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Execução de muro na Rua do Terreiro, na Faia

Arranjo urbanístico do largo Prof. Doutor Luís 

Vaz, em Alvite

Pavimentação do alargamento de curva na 

estrada para Cambezes, em Riodouro

Extraído e adaptado do livro ‘Novos Contos da Montanha’

da autoria de Miguel Torga, o conto ‘O Garrinchas: um

amigo para o meu Natal’ foi narrado a cerca de 270

crianças das escolas básicas e dos jardins de infância do

concelho cabeceirense na Biblioteca Municipal Dr. António

Teixeira Carvalho.

A vereadora da Cultura, Dra. Isabel Coutinho, participou

no dia 19 de dezembro na tertúlia ‘Porque é Natal!’ que

decorreu na Biblioteca Dr. António Teixeira de Carvalho,

uma ação realizada em colaboração com a paróquia de

S. Martinho, S. Tiago e St. André de Vila Nune.

No final da tertúlia, os participantes visitaram a exposição

dos trabalhos realizados pelos jovens da catequese.

Pavimentação de caminho no lugar da 

Reboriça, em Cavez

Ficou concluída uma nova estrada que liga a Rotunda de

Lameiros à Rotunda de Barbeito, em Refojos,

completando o conjunto de variantes que aproximam a

Vila de Cabeceiras de Basto à A7, ao País, à Europa e ao

Mundo. Um investimento da Câmara Municipal que

beneficiou de apoio comunitário através do Programa

ON.2 – O Novo Norte.



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

servicoatendimentounico@cabeceirasdebasto.pt

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

Basto Vida 

Praça da República, 299    4860-355 Cabeceiras de Basto

Telf. 253 669 070

Telf. 253 669 077

basto.vida@gmail.com

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

Serviços de Ação Social

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

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

Telf. 253 664 541     Fax 253 664 541

servicoatendimentounico@cabeceirasdebasto.pt

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

Polícia Municipal 

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

Telf. 253 669 105 

policiamunicipal@cabeceirasdebasto.pt

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

Casa do Tempo

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 13   

4860-150 Cabeceiras de Basto

Telf. 253 768 278

casadotempo@cabeceirasdebasto.pt

Horário: 3.ª a  domingo - 09h00-12h30  14h00-17h30

Casa do Povo de Arco de Baúlhe

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

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

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 14h00-17h30

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: 3.ª a 6.ª - 09h30-12h30 | Sábados - 15h30-18h00

Piscina Municipal de Arco de Baúlhe

Rua de Arrabalde    4860-061 Arco de Baúlhe

Telf. 253 669 070 Fax 253 669 077

Horário: 3.ª a 6.ª feira - 9h30-12h30 | Sábados – 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  de Basto - 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  - 253 768 340

Correios de Cavez  - 253 654 289

Escola Básica 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 de 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 /Transdev

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

museuterrasdebasto@cabeceirasdebasto.pt

nucleoferroviarioab@cabeceirasdebasto.pt

Horário: 3.ª a  domingo - 09h00-12h30  14h00-17h30

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

museuterrasdebasto@cabeceirasdebasto.pt

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

museuterrasdebasto@cabeceirasdebasto.pt

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

Biblioteca Municipal Dr. António Teixeira de Carvalho

Travessa de Arrabalde    4860-061 Arco de Baúlhe

Telf. 253 665 054    Fax 253 665 134

bibliotecamunicipal@cabeceirasdebasto.pt

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

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

Fins de semana e feriados: atendimento na Casa do Tempo

Representação da peça ‘A Bruxa de Monte Córdova’ 

pelo Centro de Teatro da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto – 04-05-2015
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