
O Município de Cabeceiras de Basto, Câmara e 

Assembleia Municipal, termina o ano fazendo um 

balanço das actividades realizadas ao longo deste 

período, isto é, desde Janeiro a Dezembro. 

  

A valorização das pessoas, a promoção da 

qualidade de vida, do ambiente e dos produtos 

locais, a captação de investimento através da 

disponibilização de terrenos a preços acessíveis nos 

parques industriais com a consequente criação de 

emprego, a recuperação de espaços públicos, a 

construção de novas vias e a beneficiação de outras 

estruturantes para o concelho foram alguns dos 

grandes projectos levados a efeito pelo Município no 

ano de 2011. 

  

A solidariedade social, a prestação de cuidados 

primários de saúde e o bem-estar, a educação, o 

turismo e a economia são marcas do 

desenvolvimento que queremos continuar a 

fomentar no nosso concelho. 

  

 

Nesta publicação da Informação Municipal 

voltamos a levar até si todas as obras e 

iniciativas desenvolvidas em prol do progresso 

de Cabeceiras de Basto e da qualidade de vida 

dos Cabeceirenses. 

 

Os resultados positivos que temos alcançado 

devem-se, também, à postura que assumimos e 

implementamos no desenvolvimento das nossas 

políticas de gestão e administração municipais 

em parceria com as instituições do concelho 

ligadas a todos os sectores da sociedade e 

muito particularmente com a colaboração das 

Juntas de Freguesia. 

  

Aproveitamos esta mensagem para desejar 

Boas Festas a todos os Munícipes 

Cabeceirenses com quem queremos partilhar 

de uma forma solidária a esperança de que, 

com ânimo, coragem e confiança, consigamos 

ultrapassar e vencer as dificuldades que nos 

esperam no próximo ano de 2012. 

 

 

 

 

 

 

Nesta publicação da Informação Municipal voltamos a levar até si todas      

as obras e iniciativas desenvolvidas, durante o ano de 2011, em prol         

do progresso de Cabeceiras de Basto e da qualidade de vida dos 

Cabeceirenses. 

Aproveitamos esta mensagem para desejar Boas Festas a todos os Munícipes.  
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Escola Básica  

e Secundária Centro Escolar do Arco de Baúlhe 

A nova escola permitirá a ligação entre diferentes graus de escolaridade, 

fomentando a criação de laços e de proximidade entre os alunos que 

frequentam diferentes ciclos de ensino. A construção deste novo Centro 

Escolar representa um investimento nas pessoas e para as pessoas e para o 

futuro.  

O novo e moderno Centro Escolar que está acoplado à Escola Básica do 

Arco de Baúlhe (antiga EB 2,3) integra oito salas de aulas, um polivalente, 

duas salas para TIC e artes plásticas, espaços de estudo e de estar, assim 

como gabinetes para a associação de pais, professores e coordenadores. 

A partir de Janeiro de 2012, o Jardim-de-Infância (JI) do Carvalhal, sediado 

na vila do Arco de Baúlhe, muda-se também para o novo Centro Escolar.  

O novo edifício dispõe de duas salas com óptimas condições para acolher os 

dois grupos de crianças do JI do Carvalhal. 

  

Com 850 alunos dos 2.º e 3.º ciclos, secundário 

profissionalizante, cursos de educação e formação e um Centro 

Novas Oportunidades, este novo estabelecimento de ensino 

possui 30 salas de aula, dois laboratórios, auditório, 

biblioteca, sala polivalente, unidade multideficiência, sala de 

professores, cozinha, cantina, bares, gabinetes diversos para 

a direcção, serviços administrativos, departamentos, 

associação de pais e restantes áreas de apoio. 

A nova escola, avaliada em mais de 6 milhões de euros 

apresenta-se como um edifício moderno, construído de raiz, 

com grande funcionalidade e com todos os espaços adequados 

à sua função. 

        Qualificar e Estimular as Pessoas 

A nova Escola Básica e Secundária de Cabeceiras de Basto, 

localizada no Campo do Seco, em Refojos, entrou em 

funcionamento no dia 15 de Setembro de 2011.  

 

Inaugurado no dia 16 

de Maio de 2011, o 

novo Centro Escolar 

do Arco de Baúlhe, 

que representa um 

investimento de 1,5 

milhões de euros 

abriu as portas aos 

alunos no dia 15 de 

Setembro. 

Em construção desde Maio de 2011, as 

obras no Centro Escolar Refojos II 

representam um investimento avaliado em 

cerca de 2 milhões de euros. 

O Centro Escolar de Refojos II resulta da 

requalificação da antiga EB1 da vila, situada 

na Rua Olival do Cabido, junto ao Bairro João 

Paulo II. 

A nova e moderna escola, agora em 

construção, terá 4 salas para ensino pré-

escolar, 8 salas para o 1.º Ciclo, uma para 

expressão plástica, salas para professores 

e funcionários, ludoteca, biblioteca/sala de 

informática, auditório, um espaço 

polivalente, gabinetes para direcção, 

professores e associação de pais, gabinete 

médico, cozinha e refeitório. 

Entrega a beneficiários dos Apoios à Educação 

Mais de um milhão de euros é quanto o 

Município de Cabeceiras de Basto vai investir 

na Educação neste ano lectivo de 

2011/2012, uma soma que abrange os 

serviços de transportes e refeições escolares, 

as actividades de enriquecimento curricular 

(AEC), o prolongamento de horário, a atribuição 

de bolsas de estudo, o apoio para a aquisição de 

livros e o fornecimento de material escolar. 

Os apoios à Educação abrangem estudantes 

desde o pré-escolar ao ensino secundário, 

numa comunidade educativa que ultrapassa os 

2500 alunos. 

 

No ano lectivo de 2009/2010, o executivo 

municipal atribuiu 85 bolsas de estudo, num 

montante global de 58 mil euros. Desde a sua 

implementação, a Câmara Municipal atribuiu 

416 bolsas de estudo a jovens Cabeceirenses, 

perfazendo um montante global de apoios 

concedidos superior a 258 mil euros 

investidos no capital humano desta terra. 

Centro Escolar Refojos II 

Presidente da Câmara  e Direcção do  Agrupamento 

mostram a nova escola a pais e encarregados de educação 

Sala de Informática – Tecnologias de Informação  

e Comunicação (TIC) 

Centro Escolar Refojos II, localizado junto ao Bairro João 

Paulo II, em construção 

Vista geral da nova Escola Básica e Secundária junto à 

Central de Camionagem e Piscina Municipal 

Perspectiva do Centro Escolar do Arco de Baúlhe 

a partir do interior do recreio 

Entrega de apoios aos beneficiários (material escolar  e apoio 

financeiro para aquisição de livros) 

Presidentes de Câmara e da Assembleia Municipal, com 

presidentes de Junta, entregam de bolsas de estudo   
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Exposições, actividades de promoção da 

leitura, teatro, workshops, peddy papper, 

hora do conto, ateliês de pintura, 

conferências e tertúlias. Foram estas 

algumas das actividades promovidas 

durante a Semana da Educação, uma 

iniciativa promovida pela Câmara Municipal de 

Cabeceiras de Basto, em colaboração com a 

Emunibasto, a Basto Vida, o Agrupamento de 

Escolas de Cabeceiras de Basto, o Externato 

de S. Miguel de Refojos e o Pólo de Formação 

de Basto, que decorreu de 17 a 22 de 

Outubro. 

 

No âmbito da Acção Social Escolar foram 

entregues às famílias referenciadas os 

materiais escolares e os apoios financeiros 

para a aquisição de livros. 

 

Durante a Semana da Educação de 

Cabeceiras de Basto foram ainda entregues 

os Diplomas no Agrupamento de Escolas de 

Cabeceiras de Basto e os prémios do VI 

Concurso Literário – Conto Infantil. 

Com esta iniciativa, o Município Cabeceirense 

pretendeu valorizar a Escola e o Ensino, 

sensibilizando a comunidade educativa para 

as diferentes temáticas que lhe estão 

associadas.  

Tertúlia com o Juiz Conselheiro Amílcar Salreta 

Feira de Outono juntou dezenas de crianças 

Semana da Educação 

transportes escolares 

 
alunos transportados/dia   1.300 

investimento/ano                480.000 € 

 

 

 

 

refeições escolares 

 
refeições servidas/dia        800 

investimento/ano                362.000 € 

actividades de enriquecimento  

curricular (1º ciclo) 
 

total de alunos beneficiados/dia   751 

investimento/ano                           197.138 € 

 

 

 

prolongamento de horário (pré-escolar) 
 

total de crianças beneficiadas/dia   192 

investimento/ano                              90.000 € 

FRUTA ESCOLAR 

Cerca de oitocentas crianças que frequentam os estabelecimentos de ensino público do 

1.º Ciclo de Cabeceiras de Basto, continuam a beneficiar no presente ano lectivo do 

Regime Fruta Escolar.  

Trata-se de uma medida resultante de uma pretensão que o Município, tal como no ano lectivo 

transacto, apresentou junto do IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, 

que no âmbito da portaria nº124/2009, de 12 de Outubro, permite às Câmaras Municipais 

candidatar-se ao Regime Fruta Escolar instituído no âmbito da União Europeia.  

Uma vez aprovada a candidatura apresentada pela Câmara Municipal de Cabeceiras de 

Basto, e cumpridos os procedimentos legalmente impostos, a fruta foi distribuída em todos 

os estabelecimentos do 1º ciclo do ensino básico. 

O objectivo desta iniciativa consiste em promover hábitos de consumo de alimentos 

benéficos para a saúde das populações mais jovens e para a redução dos custos de saúde 

associados a regimes alimentares menos saudáveis, não substituindo, no entanto, programas 

já existentes como são a distribuição de leite escolar e de fruta nas refeições escolares.   

Hora do Conto 

Investimentos nos apoios à educação  

Dados estatísticos do ano lectivo 2011/2012 

      Qualificar e Estimular as Pessoas 

O investimento da Câmara Municipal nestas actividades é superior a 1,1 MILHÃO DE EUROS 

Fruta Escolar 
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Edifício Municipal de Acção Social e Saúde foi requalificado O Banco Local de Voluntariado 

de Cabeceiras de Basto tem 

desenvolvido ao longo dos 

últimos anos várias campanhas 

de recolha de alimentos, como 

aconteceu este ano, em Agosto 

e Dezembro, junto aos 

estabelecimentos comerciais 

das vilas de Cabeceiras de Basto 

e Arco de Baúlhe. 

Ano Europeu do Voluntariado 

Sob o lema ‘Sê solidário, torna-te voluntário’, o Município de Cabeceiras de 

Basto e o Banco Local de Voluntariado promoveram, nos dias 14 e 15 de 

Outubro, a Comemoração do Ano Europeu do Voluntariado, uma iniciativa 

que contou com o apoio da Basto Vida, Emunibasto e IPSS do concelho. 
 

Exposições, conferências, ateliers de expressão plástica, demonstrações de 

desporto, largada de balões e animação musical integraram o programa da 

iniciativa que culminou com a iniciativa ‘Vidas com Histórias: Testemunhos de 

Voluntariado Nacional e Internacional’, que contou com a colaboração da 

Capital Europeia da Juventude. 

De salientar que durante a campanha de angariação de voluntários 

promovida pelo Banco Local foram várias as dezenas de pessoas que 

decidiram abraçar o voluntariado, dedicando parte do seu tempo aos 

outros. 

Encontro ‘Vidas com História – Testemunhos de Voluntariado’ 

Contrato Local de  

Desenvolvimento Social 

A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, a Régie 

Cooperativa Basto Vida - Serviços de Acção Social e 

Cuidados de Saúde e o Instituto de Segurança Social 

assinaram, no Governo Civil de Braga, no dia 10 de Maio, 

o protocolo de compromisso no âmbito do Contrato Local 

de Desenvolvimento Social (CLDS). 

Cidadania Activa 

desafiou comunidade a ser solidária 

Maria do Carmo Antunes, Joaquim Barreto e Rosa Miranda 

assinaram contrato no Governo Civil de Braga 

O edifício dos Serviços Municipais de Acção Social e Saúde sediados na Rua 

João Paulo II, sofreu obras de adaptação para acolher com funcionalidade 

os serviços que ali se desenvolvem, como é o caso dos Serviços Sociais da 

Câmara Municipal, da sede da Régie Cooperativa Basto Vida, do Banco 

Local de Voluntariado e da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens e 

da Comissão de Protecção de Pessoas Idosas. 

Conferência: voluntariado – sociedade solidária 

Dança cativou jovens 

Actuação de grupos musicais 

O Contrato visa promover a inclusão social dos cidadãos através de acções, a executar em parceria, que 

permitam combater a pobreza e a exclusão social em territórios deprimidos. Com a duração de 36 meses, os 

Contratos Locais de Desenvolvimento Social beneficiam de um apoio financeiro de 150 mil euros por ano. 
 

O Plano de Acção do CLDS assenta em quatros eixos de intervenção: o emprego, formação e qualificação; a 

intervenção familiar e parental; a capacitação da comunidade e das instituições e a informação e 

acessibilidades. 

  

Dezenas de voluntários envolveram-se nas iniciativas do Banco Local, 

que pretendeu dar uma resposta às necessidades de famílias em 

situação de maior vulnerabilidade socio-económica, sinalizadas pelas 

instituições com intervenção social no concelho de Cabeceiras de Basto. 

Milhares de produtos/bens foram recolhidos, sendo posteriormente 

entregues a centenas de agregados familiares do concelho de 

Cabeceiras de Basto. 

Valorizar e potenciar as pessoas 

Recolha de alimentos feita por voluntários                      

do Banco Local nos estabelecimentos comerciais         

do concelho 

Inauguração das obras de requalificação 

Reunião em Cabeceiras de Basto dos representantes              

do Ministério Educação nas Comissões de Protecção               

de Crianças e Jovens do distrito de Braga 
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O concelho de Cabeceiras de Basto assistiu neste ano de 

2011 a um aumento efectivo do número de respostas 

sociais, fruto da entrada em funcionamento de quatro 

novas valências nas freguesias de Painzela, Cavez, 

Cabeceiras de Basto (S. Nicolau) e Arco de Baúlhe. 

 

 

O Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário da 

Associação Dinamizadora dos Interesses de Basto (ADIB) 

entrou recentemente em funcionamento no Lugar de 

Pielas, na freguesia de Painzela, próximo do Centro de 

Educação Ambiental de Vinha de Mouros. 

Esta nova valência da ADIB tem uma capacidade de 40 

utentes ao nível do apoio domiciliário e 34 utentes no 

centro de dia.  

 

 

Inaugurado no dia 19 de Abril de 2011, o Lar, Creche e 

Serviço de Apoio Domiciliário do Centro Social da 

Paróquia de Cavês, na freguesia de Cavez, é um 

equipamento que veio criar 25 novos postos de trabalho. 

Com a entrada em funcionamento destas novas valências, o 

equipamento passa a disponibilizar 73 novos lugares (33 

na creche, 20 no lar e 20 no serviço de apoio domiciliário) 

que responderão às necessidades da população. 

No total, o Centro Social dará resposta a 50 utentes na 

valência de lar e a 55 utentes na área do serviço de apoio 

ao domicílio. 

 
 

 

 

O novo Lar Residencial para Pessoas Portadoras de 

Deficiência da Fundação A. J. Gomes da Cunha, sediado 

em Cabeceiras de Basto (S. Nicolau), foi inaugurado no dia 

16 de Maio de 2011, dando resposta a 24 pessoas 

portadoras de deficiência. 

O espaço dispõe de 18 quartos, uma sala de convívio, três 

gabinetes, duas salas de estar, lavandaria, áreas técnicas e 

arrumos diversos.  

 

 

 

O Lar de Idosos e Creche da Associação Recreativa e 

Cultural do Arco de Baúlhe (ARCA) já abriu ao público 

dando resposta no lar de idosos a 40 utentes e na creche a 

45 crianças. 

 

 

 

De salientar que todos estes projectos promovidos pelas 

associações locais contaram com o apoio do Programa 

PARES e da Câmara Municipal, que lhes atribuiu uma 

importante verba.  

As obras de construção da Unidade de Cuidados Continuados Integrados a 

Pessoas Dependentes de Média Duração e Reabilitação, cujo investimento 

ronda aproximadamente 1,6 milhões de euros, arrancam em 2012 em 

resultado de uma candidatura apresentada pela Basto Vida a fundos 

comunitários. 

Instituições que integram a Comissão: 

 

. Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto 

. Basto Vida - Serviços de Acção Social e Cuidados de Saúde, CRL 

. Agrupamento de Centros de Saúde - AVE I das Terras de Basto 

. Santa Casa da Misericórdia de S. Miguel de Refojos 

. Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Cabeceiras de Basto 

. Centro Social e Paroquial de Riodouro 

. Junta de Freguesia de Basto 

. Junta de Freguesia de Refojos de Basto 

 

(Aguarda-se a adesão do Ministério  Público, entre outros de interesse) 

Resposta Social Ajustada  

e Qualificada 

Inauguração do Novo Lar do Centro Social da          

Paróquia de Cavês 

Inauguração do Lar Residencial da Fundação 

Centro de Dia da ADIB tem capacidade para 34 

utentes 

Unidade de Internamento 

Comissão Municipal de Protecção de Pessoas Idosas 

A nova Unidade de Cuidados Continuados Integrados pretende disponibilizar um conjunto de serviços 

de saúde inexistentes no território identificado e integra boas práticas, quer ao nível da estrutura 

física, quer ao nível técnico. 

 

O serviço de saúde visa a melhoria da qualidade de vida da população, a inclusão social de pessoas 

dependentes e o equilíbrio da rede de equipamentos supramunicipais, contribuindo para a rede de 

respostas integradas existente. 

Valências: 

 

11 quartos duplos 

8 quartos individuais; 

 

Capacidade 

30 camas, 30 utentes 

Apoiar as pessoas idosas e contribuir para a melhoria da qualidade de vida, especialmente daquelas que 

se encontrem em situação de risco. 

Creche e Lar de Idosos - ARCA  

Valorizar e potenciar as pessoas 

O Eng.º Carlos Duarte, 

vogal executivo da 

Comissão Directiva do 

Programa Operacional 

da Região Norte - ON.2 

assina, na presença 

dos presidentes da 

Câmara e Assembleia 

Municipal, o contrato 

de financiamento para 

a construção da 

Unidade de Cuidados 

Continuados de Saúde 

da Basto Vida. 
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Associações recebem Apoios Financeiros 

Trinta associações concelhias e outras que 

promoveram iniciativas em Cabeceiras de 

Basto receberam da Câmara Municipal 

apoios monetários, num total de 185 mil 

euros, atribuídos com o intuito de 

impulsionar o desenvolvimento das 

actividades, numa perspectiva de 

cooperação e parceria com o movimento 

associativo. 

 

Transporte de mulheres para consulta do 

Cancro da Mama no IPO 

Com o intuito de apoiar as mulheres do 

concelho, a Câmara Municipal de Cabeceiras 

de Basto tem cedido o transporte 

(autocarro) a 186 mulheres que tiveram 

necessidade de deslocar à consulta da 

especialidade do Cancro da Mama no Instituto 

Português de Oncologia (IPO) do Porto. 

A iniciativa resulta de uma parceria 

estabelecida entre o Centro de Saúde de 

Cabeceiras de Basto e a Liga Portuguesa 

Contra o Cancro e o IPO, à qual se associa a 

Câmara Municipal. 

A Câmara Municipal assinou protocolos de cedência de instalações com a Associação Grupo 

Folclórico de S. Nicolau de Cabeceiras de Basto e com a Associação de Comedores e Bebedores 

de Outeiro (ACBO). 

Idosos em Segurança 

Com o apoio da Câmara Municipal, Juntas de 

Freguesia e da  Cooperativa Basto Vida, a 

Guarda Nacional Republicana (GNR) de 

Cabeceiras de Basto promoveu três sessões 

de sensibilização no âmbito do programa 

‘Idosos em Segurança’ nos Espaços de Convívio 

e Lazer (ECL) de Painzela, Eiró e Moimenta. 

Os elementos do Posto da GNR de Cabeceiras 

de Basto deslocaram-se aos ECL’s com o intuito 

de prevenir os idosos contra as burlas e os 

contos do vigário.  

As acções de sensibilização da GNR  

dirigiram-se sobretudo aos idosos - pessoas 

mais desprotegidas e indefesas - que são os 

principais alvos dos larápios. 

Estabelecendo Parcerias 

Assinatura do protocolo de entrega de uma sala da Escola Primária da Cumieira ao Rancho Folclórico de S. Nicolau  

Assinatura do protocolo de entrega de uma sala              

da EB1 da Sobreira, em Outeiro,  à ACBO 

Dia Mundial do Coração 

Cerca de uma centena de pessoas foi rastreada no 

âmbito da comemoração do Dia Mundial do 

Coração, assinalado a 29 de Setembro – Dia de 

Feriado Municipal.  

 

A iniciativa dedicada à saúde foi promovida pela 

Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto e pela 

Régie Cooperativa Basto Vida, com o apoio da 

TCare, e integrou rastreios cardiovasculares através 

da avaliação da tensão arterial, peso, glicemia, 

colesterol e saturação parcial do oxigénio, sendo 

também efectuados exames auxiliares de 

diagnóstico, nomeadamente electrocardiograma e 

espirometria. 

 

Pela sua condição, os idosos são vulneráveis e frágeis sendo alvos preferenciais dos amigos do alheio, 

pelo que é necessária uma redobrada atenção por parte da família e comunidade em geral. 

O Grupo Folclórico de S. Nicolau recebeu, em 

Maio, as chaves do Espaço Associativo de 

Cabeceiras de Basto, criado pela Câmara 

Municipal na antiga EB1 da Cumieira, onde o grupo 

está agora sediado, numa das duas salas 

existentes.  

Cedida pelo Município foi também uma sala da 

EB1 da Sobreira à Associação de Comedores e 

Bebedores de Outeiro (ACBO), espaço que se 

destina à instalação da sede social da ACBO e à 

realização das actividades recreativas e culturais, 

desenvolvidas pela associação em prol da 

população local. 

De referir que as cedências são válidas por um 

período de um ano, renovando-se 

automaticamente por iguais períodos. 

Autocarro cedido pela Câmara Municipal 

Valorizar e potenciar as pessoas 

O presidente da Assembleia Municipal com vereadores 

procede à entrega de apoios a associações  

Funcionários e técnicos da Basto Vida fazem rastreios 

Comandante da GNR, Sargento-Ajudante Novais da Costa, 

fala e dá conselhos aos idosos 

12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            13  



As exposições temporárias dedicadas à 

temática dos comboios e as colecções 

do Núcleo Ferroviário são motivos de 

grande interesse e que atraem público 

de todas as idades ao Museu das 

Terras de Basto. 

No âmbito da comemoração do Dia 

Internacional dos Museus, assinalada a 

18 de Maio, foi promovida a iniciativa 

‘Um comboio do meu tamanho’.  

 

Museu das  

Terras de 

Basto 

Ao longo deste ano de 2011, o Museu das Terras de Basto 

desenvolveu um conjunto de actividades que atraíram um 

maior número de visitantes ao concelho de Cabeceiras de 

Basto. 

Para além das iniciativas que se destinaram a comemorar datas 

marcantes do calendário nacional, inseridas no âmbito do 

programa do serviço educativo, o Museu organizou o primeiro 

Encontro de História Local intitulado ‘Memórias do Território’ 

entre outras actividades de promoção dos usos, costumes e 

tradições deste concelho, destinado a todas as faixas etárias da 

população.  

 

Em 2011 foi também criado um blogue, que pode ser visitado 

em http://museuterrasbasto.wordpress.com/.  

 

O Centro de Documentação do Museu das Terras de Basto  

abriu ao público, no dia 10 de Outubro. 

 

… os Nossos Museus 

As obras destinadas à recuperação da antiga Escola Primária, onde futuramente 

funcionará a Casa da Lã, que acolhe o projecto Mulheres de Bucos, continuam na 

freguesia de Bucos. A Casa da Lã pretende recuperar e incentivar a produção de 

artigos manufacturados em lã.  

Inauguração de exposição ‘Comboios Americanos’ 

Memórias do Território 

Casa da Lã (Bucos) 

Núcleo de  

Arte Sacra 

Núcleo Ferroviário (Arco de Baúlhe) 

O Prato de Oferendas, em latão, que terá sido 

produzido entre os séculos XV e XVI, é a mais recente 

peça em exposição no Núcleo Museológico do Baixo 

Tâmega. 

Com o intuito de preservar o património existente, 

está em curso o restauro de dois quadros pertencentes 

ao acervo patrimonial do Mosteiro de S. Miguel de 

Refojos de Basto. Trata-se de duas pinturas a óleo sobre 

tela, intituladas Alegoria à Imaculada Conceição (c. 

1600) e Anunciação (c. 1600), que estão a ser sujeitas a 

intervenções de conservação e restauro. 

 

Mulheres de Bucos lavam a lã 

Antiga Escola Primária será a Casa da Lã 

Prato de Oferendas Trabalhos de restauro 
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Iniciativas 

 Feira e Festas de S. Miguel – Procissão de S. Miguel        Feira e Festas de S. Miguel – Chegas de Bois                      Feira e Festas de S. Miguel – Cortejo Etnográfico                Feira e Festas de S. Miguel – Agro-Basto 

       Tertúlias na Biblioteca Municipal                           

Lavoura Tradicional                                                                Semana da Saúde e Solidariedade                                                                                                                                              Cantares dos Reis das Escolas 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Festival Folclórico de Basto em Cavez       Dia do Combatente (Batalha de la Lys)                                                       
Festa das Comunidades e dos 

Produtos Locais - Tourada 

Concerto de Páscoa no Mosteiro Festa da Orelheira e do Fumeiro Semana da Primavera e da Floresta 

presidente da  Câmara e Clube da Floresta 

Rainha de Portugal’  - Teatro  com o 

Mosteiro como cenário 

Ditirambos -  Noites de Verão             

na Praça da República 

Festa da Cultura e do Associativismo – 

Espectáculo de Dança 

Festival de Natação na Piscina Municipal 

do Arco de Baúlhe 

Noite na Biblioteca Municipal 

Encontro de Ultraleves  

Pista de Aeronaves - Abadim 

Corridas de Cavalos                               

Hipódromo Municipal - Abadim    Concerto de Órgão de Tubos no Mosteiro  

‘ Vira a Vida’ – Teatro 

         Convívio ‘Mais Vida’ – Festa dos Idosos                   

Feira e Festas S. Miguel – Concerto Musical                       Feira e Festas de S. Miguel - Sorteio 

                 

  Comemorações do 25 de Abril Dia Mundial da Criança 

  ‘A Saga do Zacarias’ – Teatro 

Festa da Cultura e do Associativismo 

Marchas Populares  

Ao longo deste ano de 2011, muitas foram as actividades promovidas pela Empresa Municipal Emunibasto 

e pela Basto Vida. Estas iniciativas sócio-culturais, recreativas, económicas, desportivas e outras 

marcaram o panorama concelhio Cabeceirense. 
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Música, dança e 

Pai Natal não 

faltaram à 

celebração 

promovida pelo 

Município. O 

verdadeiro 

espírito natalício 

invadiu 

Cabeceiras de 

Basto. 

                      19  

Festas de Natal juntam milhares  

 

O Comboio Turístico com o Pai Natal, dinamizado pela Emunibasto, é uma das atracções 

desta quadra. Miúdos e graúdos têm aqui uma boa oportunidade para passear pelas 

principais artérias da Vila que se enche de cor Neste Natal. 

Comboio Turístico com o Pai Natal 

Mercadinho promove 

sabores de Natal 
Idosos dos Espaços de Convívio     

e Lazer celebram quadra 
Maquetas de Natal sensibilizam 

para o Ambiente 
Presépio é atracção      

na Praça da República 

Iguarias da época com destaque para os mexidos,       

as rabanadas, os códornos, frutas e legumes atraíram 

os consumidores ao Museu das Terras de Basto, que 

promoveu os produtos locais e o artesanato no 

Mercadinho dos Sabores e dos Saberes. 

Centenas de utentes dos Espaços de Convívio e Lazer 

do concelho viveram momentos de grande animação e 

convívio durante estas Festas de Natal. Reduzir o 

isolamento e promover as relações de amizade foram 

os objectivos. 

Trinta Maquetas  de Natal elaboradas pelas crianças 

dos Jardins-de-Infância e alunos das EB1 do concelho,  

sensibilizam para o espírito natalício e alertam para a 

preservação do meio ambiente.  

Exposição pode ser apreciada na Casa da Cultura. 

Um presépio original com figuras até quatro 

metros de altura animam o centro da Vila. O 

trabalho é fruto da Oficina de Formas-Escultura 

Cénica dinamizada pelo Centro de Teatro da 

Câmara Municipal. 

A convite dos vários 

estabelecimentos de 

ensino, o Presidente 

da Câmara 

Municipal de 

Cabeceiras de Basto 

participou nas 

Festas de Natal das 

escolas do 1º Ciclo 

do Ensino Básico e 

dos Jardins-de-

Infância. 
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Atrair e fomentar o Investimento                                                criar emprego       

já executadas as infra-estruturas de  

abastecimento de água, saneamento, águas  

pluviais, telecomunicações, electricidade e  

iluminação pública. Os primeiros pavilhões 

industriais já estão a ser construídos. 

já executadas as infra-estruturas 

de água, saneamento e águas pluviais 

vão iniciar-se as infra-estruturas eléctricas 

de média e baixa tensão 

já executadas as infra-struturas de abastecimento  

de água, saneamento e águas pluviais 

Estudo prévio 

brevemente será lançado o  

concurso para a elaboração do 

projecto do Parque Industrial do 

Arco de Baúlhe 

Lameiros 

Captar investimento e promover a criação de emprego são os principais objectivos dos Parques 

Industriais de Cabeceiras de Basto instalados pela Câmara Municipal em várias freguesias do concelho.  

Tendo em vista o desenvolvimento e a fixação da população, a Câmara Municipal criou boas condições de 

aquisição para os investidores e condições especiais com descontos para jovens até aos 35 anos de idade, ou 

sociedades com pelo menos 50% dos seus accionistas com idade até aos 35 anos nos parques de Vila Nune, 

Cabeceiras de Basto (S. Nicolau) e Ranha, Abadim e cujo preço é de 5 euros/m2. 

 

O Parque Industrial de Vila Nune tem 17 lotes, enquanto o Parque Industrial de Cabeceiras de Basto (S. 

Nicolau)  tem 11, encontrando-se, neste momento, à venda os últimos lotes. 

 

No Parque Industrial da Ranha, na freguesia de Abadim, ficarão instaladas as futuras oficinas municipais. 

 

No Parque Industrial de Lameiros, em Refojos, a Câmara Municipal possui três lotes.  

 

No Arco de Baúlhe está em estudo prévio o projecto de loteamento do futuro Parque Industrial. 

 

Até ao momento, o investimento já executado nos ultrapassa os 350 mil euros.  

 

Os parques industriais representam uma forte aposta do Município na atracção de investidores para a 

instalação de novos empresas, fomentando-se assim a criação de emprego e o desenvolvimento 

económico do concelho e da região de Basto.  

 

Parques Industriais 

A Câmara Municipal vai avançar com um estudo sócio-económico do concelho Cabeceirense que terá 

em conta as informações relativas à actividade das empresas, o número de trabalhadores, o tipo de 

negócio, o tipo de clientes, entre outros itens de interesse. 

O estudo justifica-se pela necessidade de conhecer melhor o tecido empresarial local, assim como as 

necessidades formativas e de mão-de-obra existentes em Cabeceiras de Basto. 

De salientar que o estudo será feito através da elaboração de inquéritos junto das empresas por um 

técnico da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto. 

 

Empresários Cabeceirenses sensibilizados para estudo  

sócio-económico do concelho 

                  

A Câmara Municipal de 

Cabeceiras de Basto iniciou, no 

dia 24 de Outubro, um conjunto 

de reuniões com os 

empresários locais, com o 

intuito de lhes apresentar a 

intenção do Município em 

efectuar um estudo sócio-

económico do concelho, estudo 

esse para o qual é fundamental 

a colaboração das empresas. 

 

em execução as 

Infra-estruturas de abastecimento 

de água, saneamento, águas 

pluviais, telecomunicações e 

energia eléctrica 

Ranha –  

O investimento global  ultrapassará 1 milhão de euros 



  Combater o isolamento e aproximar as pessoas com novas e melhores estradas 

        NOVAS ESTRADAS |MELHORES ACESSOS 

A ampliação das redes de abastecimento de água e saneamento e o seu adequado tratamento continuam a ser uma 

das preocupações da Câmara Municipal, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida. No corrente ano, avançamos 

com quatro novas obras de ampliação das redes de saneamento e instalação de novas ETAR’s. 

  

 

Beneficiação em cubos da Rua da Serra, na 

vila de Arco de Baúlhe 

Pavimentação em alcatrão do Caminho 

do Ervideiro no lugar de Petimão, Alvite 
Pavimentação do caminho de 

acesso à capela de Stª Bárbara, em 

Pedraça  

Estrada de ligação da Uz (Vilar de Cunhas) a 

Meijoadela (Riodouro) 
Estrada de ligação de Moimenta 

(Cavez) a Vilela  (Riodouro) 

1ª fase  - Rompimento, execução de obras de arte (travessias e aquedutos), compactação e 

infraestruturas básicas  |  Investimento: 1,3 milhões de euros  

         MELHOR AMBIENTE | MAIS QUALIDADE DE VIDA 

Em construção 

2ª fase  - Obras de rompimentos, pavimentações e sinalização 

Investimento: 1,8 milhões de euros 
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 Rede de Esgotos e Águas Pluviais 

DADOS ESTATÍSTICOS 

 

(Água Redonda – Alto do Pinheiro) 

 

Rompimento, vedação, muros de contenção, infraestruturas, pavimentação e sinalização 

Investimento: 805 mil euros 

Combater o isolamento e aproximar as pessoas com novas e melhores estradas 



Estrada das Tojeirinhas ao Caneiro foi inaugurada no dia  

2 de Setembro 

Nova Estrada 

Tojeirinhas 

Caneiro  

A construção da nova estrada de ligação 

das Tojeirinhas ao Caneiro vem criar uma 

nova zona de expansão urbanística na vila 

do Arco de Baúlhe e uma alternativa para o 

trânsito que melhorará a fluidez e 

segurança rodoviária.  

Ampliação da Rua  Dr. Agostinho Moutinho 

                        E Parque da Ribeira  

Oficinas Municipais 

As obras nas futuras instalações das Oficinas 

Municipais, situadas no Parque Industrial da Ranha, 

continuam com a execução de muros e modelação do 

terreno, estando já também em construção o primeiro 

pavilhão que será o futuro armazém municipal. 
 

 

Com as novas Oficinas Municipais, o Município passará a 

dispor de espaços adequados e bem equipados para 

estaleiro, armazém, oficinas e gabinetes de trabalho que 

melhorem e aumentem a eficiência e eficácia dos técnicos 

do sector e das brigadas municipais.  
 

Recuperação (de parte) das  

Antigas Casas dos Caseiros  

 

Quinta do Mosteiro 

Pinturas exteriores, reparação e substituição do telhado da Capela do Santíssimo, 

Sacristia e Sala de Foles do Orgão 

Inauguradas no dia 22 de Setembro pelos presidentes da Câmara e 

Assembleia Municipal, as obras de ampliação da Rua Dr. Agostinho 

Moutinho e do Parque de Estacionamento da Ribeira, em plena Vila 

Cabeceirense, representam um investimento de 451 mil euros. 

A intervenção nesta rua permitiu abrir novas frentes de construção, 

garantindo, simultaneamente, melhores condições de mobilidade para 

peões e viaturas.  

Associada a esta ampliação esteve também a construção do Parque 

de Estacionamento da Ribeira, com capacidade para 59 lugares para 

automóveis ligeiros e dois lugares para autocarros.  

Investimento: 372.500 € 

As devolutas habitações dos caseiros da Quinta do Mosteiro serão 

transformadas, em breve, num Centro Interpretativo-Espacial do 

Vale do Ave – Parque Urbano. 

As obras de recuperação de parte das antigas casas de caseiros 

avançam a bom ritmo em plena vila Cabeceirense.  

Este é mais um investimento feito na regeneração urbana do 

coração da vila, que tem vindo a ser executado de forma faseada e 

que além de ligar a histórica Praça da República a novas zonas 

urbanas, cria espaços verdes, intervém nas margens da ribeira de 

Penoutas e prevê também, a recuperação destas casas e a 

consequente dignificação e valorização da zona envolvente do 

Mosteiro S. Miguel de Refojos. 

obras avançam 

Trata-se de uma obra há muito 

ansiada pela Câmara Municipal e 

pela população, que em breve 

transformará as devolutas e 

antigas habitações dos caseiros 

da Quinta do Mosteiro. 

Construção do 1º edifício 

Construção de muros 

SERVINDO OS CABECEIRENSES 

Obras em curso 

Nova rua 

Novo Parque de 

Estacionamento  

Novo passeio 

Os presidentes da Câmara, da Assembleia Municipal        

e da Junta de Freguesia da vila do Arco de Baúlhe, 

acompanhados de outros autarcas e convidados 

procederam à inauguração 
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Cemitério de Abadim 

As obras de ampliação do 

Cemitério de Abadim 

foram inauguradas no dia 

27 de Novembro, uma 

intervenção que 

representou um 

investimento de 60 mil 

euros.  

Requalificar o Cemitério Municipal de Refojos e a zona 

envolvente, dotando-os de condições adequadas às 

necessidades da população, são os objectivos da intervenção 

que está a ser levada a cabo, de forma faseada, pela Câmara 

de Cabeceiras de Basto naquela necrópole.  

 

Este ano executaram-se as obras no patamar superior do 

Cemitério Municipal de Refojos, uma intervenção que teve 

como objectivo melhorar as condições de acesso aos 

jazigos. A obra incluiu, entre outros trabalhos, a 

pavimentação em micro cubo. 

Para o próximo ano está prevista a pavimentação do 

patamar inferior do Cemitério Municipal, um local que vem 

sendo alvo de trabalhos vários ao longo dos anos, contribuindo 

assim para dignificar aquele espaço localizado na freguesia 

sede do concelho, que nos últimos anos tem registado um 

aumento significativo da densidade populacional, justificando 

por isso, a necessidade de intervir neste cemitério municipal.  

 

De referir que os arranjos que vêm sendo realizados na 

envolvente da necrópole, representam uma nova etapa 

naquela zona localizada no perímetro da vila, outrora 

desaproveitada e que ganhou uma nova dinâmica e visibilidade 

com a construção do Centro Hípico e do Centro de Educação 

Ambiental. 

Cemitério Municipal de Refojos  

As obras no Cemitério de Abadim levadas a cabo pela Junta de 

Freguesia e pelo Conselho Directivo de Baldios de Abadim e que 

contaram com a colaboração da Câmara Municipal. 

Após a doação do terreno foram realizados trabalhos ao nível da 

construção de muros, desmonte de pedra, drenagem do solo, 

pinturas, colocação de escultura e pavimentação em micro-cubo no 

acesso a este terceiro patamar da necrópole que agora dispõe de 

mais 70 sepulturas. 

Ao longo dos últimos anos, a Câmara Municipal tem apostado na 

preservação do Mosteiro de S. Miguel de Refojos, promovendo a 

realização de obras de restauro e conservação deste Imóvel de Interesse 

Público.  

Em colaboração com a Paróquia de Refojos, a autarquia efectuou obras 

de substituição dos telhados e pintura das paredes da Sacristia, Capela 

do Santíssimo e Coro Alto, no edifício da Igreja.  

Beneficiação do Mosteiro  

S. Miguel de Refojos  

Pinturas exteriores, reparação e substituição do telhado da Capela do Santíssimo,  

Sacristia e Coro Alto 

 

 

Substituição do telhado da ala Norte 

do Edifício dos Paços do Concelho 

regeneração urbana  

Programa de Acção 

Centro Verde 

No âmbito da Política de Cidades – Parceria 

para Regeneração Urbana do Programa 

Operacional Regional do Norte (ON.2), o 

Município viu aprovada a sua candidatura para  

o Programa de Acção denominado Centro 

Verde, cujo investimento total ascende a 2,5 

milhões de euros. 

De salientar que este Programa de Acção 

contempla quatro operações, 

designadamente: Parque Urbano, Melhoria e 

Valorização da Ligação da Praça da República 

ao Parque Urbano e Praça do Mercado 

através da ribeira de Penoutas, Arranjo 

Urbanístico do Espaço a Sul do Mosteiro S. 

Miguel de Refojos e Qualificação Energética e 

Tecnológica. 

 

De referir que os respectivos contratos de 

financiamento já foram assinados. 

O Eng.º Carlos Duarte, vogal executivo da Comissão Directiva   

do Programa Operacional da Região Norte - ON.2 assina com      

o presidente da Câmara Municipal o contrato de financiamento 

para a Regeneração Urbana na vila de Cabeceiras de Basto. 

Presidentes da Câmara e da Junta de 

Freguesia de Refojos visitaram as obras  

Presidentes da 

Câmara e da Junta 

de Freguesia de 

Abadim, 

acompanhados pelo 

pároco, por outros 

autarcas e 

populares 

procederam à 

inauguração das 

obras de ampliação 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 27  



 Polidesportivo de Eiró 

Os presidentes da Câmara e Assembleia Municipal de 

Municipal, Joaquim Barreto e China Pereira, inauguraram 

no passado dia 15 de Agosto o Polidesportivo de Eiró, na 

freguesia de Riodouro, cujo investimento foi da ordem dos 

100 mil euros. 

 

A obra resulta de um protocolo estabelecido entre o IDP – 

Instituto do Desporto de Portugal, a Federação Portuguesa 

de Futebol, a Câmara Municipal e a Associação de Futebol 

de Braga, com o objectivo de promover a iniciação à prática 

desportiva informal em locais desportivamente carenciados, 

contribuindo  para a ocupação dos tempos livres das 

crianças e jovens no âmbito da medida ‘Desporto para 

todos’.  

 

A Câmara Municipal decidiu recentemente celebrar um 

protocolo com a Associação Recreativa, Cultural e 

Desportiva de Riodouro para que esta associação fique 

responsável pela gestão e utilização deste novo 

equipamento desportivo. 

 

Abrigo para Jumentos                     

Centro Hípico 

Com o intuito de proporcionar melhores 

condições aos asininos no Centro Hípico 

de Cabeceiras de Basto, a Câmara 

Municipal construiu uma casa-abrigo 

para os jumentos junto ao picadeiro 

exterior, em Vinha de Mouros. 

O local tem sido muito visitado, 

sobretudo, por crianças das escolas, 

quer do concelho, quer da região Norte 

do país.  

Neste espaço, crianças e adultos 

deixam-se inebriar pela doçura dos 

asininos.  

Riodouro 

O Polidesportivo de Basto está em construção no antigo 

campo de futebol de Santa Senhorinha, em terreno cedido 

para o efeito pela Junta de Freguesia de Basto. 

 

A instalação deste equipamento, além de fomentar o desporto 

infanto-juvenil, promove a generalização da prática desportiva 

com qualidade e em segurança. 

Pela sua localização, entre as vilas de Cabeceiras de Basto e 

Arco de Baúlhe, a freguesia de Basto tem verificado um 

importante crescimento, pelo que se justifica a criação destes 

equipamentos multi-funcionais nesta localidade voltados não 

só para as camadas mais jovens como para outras camadas 

da população. 

 

 Polidesportivo de Basto 

Área de Lazer  

de Outeiro 
Localizada junto ao Polidesportivo da 

freguesia de Outeiro, a Área de Lazer 

estará brevemente em plenas condições 

para a fruição da população.  

 

No local foram já instaladas três mesas 

de piquenique e uma churrasqueira com 

dois grelhadores, estando também a ser 

plantadas árvores na imediação do 

recinto e limitado o acesso à zona de 

lazer com pilaretes. 

Uma vez concluída esta obra, o novo 

espaço servirá para o desenvolvimento de 

várias actividades lúdicas. 

Presidentes da Câmara e Assembleia 

Municipal deram o pontapé  

de saída do jogo inaugural 

A Av. Cardeal D. António Ribeiro, na Vila de   

Cabeceiras de Basto, teve obras de 

repavimentação em betuminoso 

Pavimentação em calçada de caminho nas 

Secas, no lugar de Chacim, freguesia de 

Refojos 

Pavimentação em alcatrão do Caminho do         

Ribeiro até ao limite da freguesia em Vila 

Nune 

Pavimentação em calçada do caminho no 

lugar da Devesa, freguesia de Bucos 

Pavimentação em alcatrão do Caminho de 

Toninha para Magusteiro, freguesia de 

Riodouro 

Pavimentação em alcatrão do Caminho do Viso 

à Carrapata, freguesia de Pedraça 

Pavimentação em alcatrão do Caminho entre 

Meijoadela e Uz, freguesias de Riodouro e 

Vilar de Cunhas, respectivamente 

Repavimentação em calçada de caminho 

no lugar de Fojos, freguesia de Outeiro 

 outras obras 

Pavimentação em alcatrão da Pista de 

Aviação de Abadim - 1.ª fase 
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Registos 

O presidente da Câmara Municipal 

de Cabeceiras de Basto recebeu no 

dia 23 de Novembro a Medalha D. 

Afonso Henriques – Patrono do 

Exército, 1.ª Classe. 

A condecoração do Exército, a ser 

entregue pelo General Chefe do 

Estado-Maior do Exército, Pinto 

Ramalho, decorre no Museu Militar 

em Lisboa. 

abertura das novas instalações 

CCDR-N na cidade de Braga  

  

Joaquim Barreto recebeu a medalha de D. Afonso Henriques - Mérito do Exército, uma medalha militar 

portuguesa, criada em 11 de Outubro de 1985 com a designação D. Afonso Henriques - Patrono do Exército. A 

medalha destina-se a galardoar os militares e civis, nacionais ou estrangeiros que, no âmbito técnico-profissional, 

revelem elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo 

significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército Português.  

A convite do Centro de Estudos de Administração Pública da Universidade do Minho, o presidente da Câmara 

Municipal participou no XVI Colóquio de Administração Pública, subjugado ao tema ‘Um Orçamento com a Troika 

– Qual a Reforma para a Administração Pública?’, que decorreu em Novembro.  

Promovido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e pelo Conselho Regional do 

Norte, no dia 21 de Fevereiro, Joaquim Barreto, na qualidade de vice-presidente do Conselho Regional do Norte, 

participou no seminário 'Promover a Coesão, Descentralizar o Estado, Desenvolver as Regiões', no Porto. 

Joaquim Barreto foi condecorado pelo 

Exército Português 

 

Joaquim Barreto 

defendeu 

Regionalização 

Joaquim Barreto participou, no dia 29 de Novembro, na 

abertura do primeiro Encontro do Clube Aldeias de 

Portugal promovido pela Associação de Desenvolvimento 

Rural de Basto (Probasto) e pela Associação do Turismo 

de Aldeia. Na abertura da conferência, o autarca 

Cabeceirense referiu que as aldeias, pela sua raiz e 

identidade histórica com as populações devem ser 

valorizadas e enriquecidas para, deste modo, se 

combater a desertificação rural. 

Autarca Cabeceirense marcou presença, no dia 2 

de Junho, na abertura das novas instalações da 

Estrutura Sub-Regional de Braga da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte (CCDR-N). 

Presidente da Câmara Municipal e o Secretário de 

Estado das Florestas, Eng.º Daniel Campelo, 

deslocaram-se à Galiza, onde foram acompanhados 

pela directora do Agrupamento Europeu de 

Cooperação Territorial Galicia-Norte de Portugal (GNP-

AECT), Dra. Elvira Vieira, numa visita à sede do Banco 

de Terras da Galiza -  Bantegal, em Espanha. A visita 

decorreu no dia 26 de Outubro de 2011. 

 

Banco de Terras - Galiza 

Encontro do Clube 

Aldeias de Portugal 

O presidente da Câmara Municipal 

esteve na Universidade do Minho e 

em seminário no Porto 

No Porto                               Na Universidade do Minho 

Em cerimónia realizada no Parque do Mosteiro, o Regimento de 

Cavalaria N.º 6 distinguiu Joaquim Barreto com a insígnia dos Dragões 

do Entre-Douro-e-Minho - grau ouro, bem como o vereador Francisco 

Pereira e a vogal do Conselho de Administração da Emunibasto, Dra. 

Fátima Oliveira, com a mesma condecoração - grau prata. 

 

As distinções foram atribuídas no dia 28 de Julho, durante a entrega do 

Estandarte Nacional ao Grupo de Autometralhadoras da Brigada de 

Intervenção (GAM/BRIGINT/KFOR) do Exército Português, que partiu para 

o Kosovo em missão de paz no passado mês de Setembro. 

 

RC6 distingue autarca  

com insígnia dos Dragões do Entre-Douro-e-Minho 

CNO da Mútua, CNO do Agrupamento  

de Escolas  e Externato de S. Miguel 

entregaram diplomas 

 

Os presidentes da Câmara e Assembleia Municipal de Cabeceiras 

de Basto, Eng.º Joaquim Barreto e Dr. China Pereira,     

associaram-se, no dia 28 de Outubro, à entrega de certificados a 

198 candidatos do Centro Novas Oportunidade (CNO) da Mútua 

de Basto/Norte, no âmbito do Processo de Reconhecimento, 

Validação e Certificação de Competências (RVCC). 

 

Joaquim Barreto participou, também, na entrega de diplomas do 

CNO do Agrupamento de Escolas, uma cerimónia realizada no 

âmbito do Dia do Diploma do Agrupamento, ocorrida                   

no dia 21 de Outubro de 2011. 

 

A convite do Externato S. Miguel de Refojos, o presidente da 

Câmara Municipal marcou presença , no dia 30 de Setembro, na 

cerimónia pública de entrega dos diplomas aos alunos que 

findaram o 12º ano de escolaridade.  

 

  

CNO da Mútua 

CNO do Agrupamento de Escolas 

Externato S. Miguel 
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Exposição ‘Máscaras e Adereços’, em Fevereiro  

Exposição ‘O 25 de Abril nas Ruas’, inaugurada 

a 21 de Abril 

Exposição ‘Viva a República em Digressão’ 

passou por Cabeceiras de Basto em Maio 

José Ramos expôs trabalhos em cerâmica na 

Casa da Cultura, em Junho 

Registos 

Associação de Municípios do Baixo Tâmega  

reuniu em Cabeceiras de Basto, em Fevereiro de 2011 

Antigos alunos da Escola de Fermil, Celorico de Basto, 

promoveram no dia 25 de Junho de 2011 o colóquio 

sobre o Futuro da Região de Basto, que contou com    

os presidentes das quatro câmaras de Basto  

A convite da Escola Básica da Ferreirinha, o 

Presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de 

Basto deslocou-se a Cavez, para visitar aquela que 

foi a décima edição da Feira Tradicional e 

Etnográfica, em Novembro 

Joaquim Barreto presente no Seminário de Incêndios 

Florestais que ocorreu em Cabeceiras no dia 16 de 

Abril, organizado pela Juve-bombeiro do distrito de 

Braga  

Edil de Cabeceiras na inauguração do Pólo da 

Biblioteca no Centro Comunitário de Cavez, inserida  

no âmbito da Semana da Educação, em Outubro 

Unidade Móvel deu a 

conhecer o Exército 

Português aos 

jovens e à população 

na Praça da 

República e junto ao 

Externato de S. 

Miguel de Refojos.  

Brigada de Intervenção apronta-se em Cabeceiras de Basto para missão  

no Kosovo 

 

O Grupo de Autometralhadoras da Brigada de Intervenção 

(GAM/BRIGINT/KFOR) do Exército Português realizou o seu exercício de final 

de aprontamento para o Kosovo em Cabeceiras de Basto. 

A entrega do Estandarte Nacional realizou-se no dia 28 de Julho no Parque do 

Mosteiro.  

Presidente da 

Câmara na 

cerimónia de 

entrega dos prémios 

do Passeio de 

Cicloturismo dos 

Roladores de Basto, 

no dia 30 de Julho 

Joaquim Barreto 

discursou no âmbito 

do encontro ‘Abuso a 

Crianças e Jovens’ 

promovido pela 

CPCJ, no dia 30 de 

Março 

Joaquim Barreto e Mariama Sanhá, esposa do Presidente da 

República da Guiné-Bissau, assinaram protocolo de colaboração no 

âmbito da Fundação Niñho da Criança, durante a visita que a 1.ª 

Dama da Guiné-Bissau fez, em Julho, a Cabeceiras de Basto  

Presidente da Câmara 

participou na Festa 

das Colectividades de 

S. Nicolau e entregou 

os troféus do Torneio 

Feminino de Futebol de 

5 da Associação 

Cultural e Desportiva 

de S. Nicolau, em 

Agosto 

Presidente da 

Câmara no Corta 

Mato Regional do 

Norte para cidadãos 

portadores de 

deficiência realizado 

em Cabeceiras de 

Basto ,no dia 15 de 

Março 

Joaquim Barreto 

associou-se à 

cerimónia de 

encerramento do ano 

lectivo da Fundação 

A. J. Gomes Cunha, 

no passado mês de 

Julho 

Presidentes da 

Câmara e 

Assembleia 

Municipal na 

inauguração da 

Unidade de 

Imagiologia do 

Centro Médico, no 

dia 21 de Maio 

Exposições 

‘Desculpa, por acaso és uma bruxa’ de Vasco 

Pinho esteve em destaque de Novembro a 

Dezembro 

Câmara Municipal 

lançou o livro ‘Uma 

Terra Cabeceiras de 

Basto – Uma Lenda O 

Basto’, de Carlos Basto, 

durante a Feira do 

Livro integrada na 

Festa da Cultura e do 

Associativismo, em 

Junho  
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Diogo Graça  

 

Pelo êxito conseguido ao sagrar-se Campeão Nacional de 

Motocross/Iniciados, o executivo municipal aprovou, no dia 17 de Novembro,  

um Voto de Louvor, Congratulação e Regozijo ao piloto Diogo Graça. 

O jovem Cabeceirense sagrou-se Campeão Nacional no passado dia 8 de 

Outubro de 2011, na Ilha do Faial, nos Açores. 

A época de 2010/2011 marcou o início de uma nova etapa na sua, ainda 

curta, carreira já que no ano de 2011 enveredou por uma formação 

profissional numa escola da especialidade, o que lhe permitiu conquistar, logo 

neste ano de arranque da formação, a sua primeira grande vitória, facto que 

muito orgulha e honra os Cabeceirenses. 

Os sucessos alcançados pela flautista Adriana Ferreira, agraciada 

com o primeiro prémio do 4.º Concurso Internacional Carl Nielsen, na 

Dinamarca, foram reconhecidos pela Câmara Municipal no dia 28 de 

Março, na Casa da Música.  

O mérito e empenho da jovem instrumentista levaram esta Autarquia 

a aprovar um Voto de Louvor, Congratulação e Regozijo pelo êxito 

alcançado ao conquistar o primeiro prémio em muitas provas de 

prestígio internacional.  

São galardões que contribuem para a promoção e valorização da 

música, ao mesmo tempo que reforça o prestígio e a imagem de 

Cabeceiras de Basto além fronteiras. 

Homenagens e Condecorações 

Cabeceiras de Basto homenageou 

no Dia do Município, 29 de 

Setembro, a título póstumo, o 

Monsenhor António Tanque e o 

escultor António Pacheco, 

individualidades que se destacaram 

no panorama concelhio da 

Educação e Cultura, 

respectivamente. 

China Pereira, presidente da 

Assembleia Municipal, entregou a 

distinção à irmã do homenageado 

Monsenhor António Tanque. 

 

A homenagem aos homens que 

honraram, prestigiaram e 

promoveram o Município de 

Cabeceiras de Basto traduziu-se na 

atribuição dos seus nomes a dois 

arruamentos da vila de Cabeceiras 

de Basto. 

Joaquim Barreto, presidente da 

Câmara Municipal, procedeu à 

entrega da Medalha de Ouro do 

Município à viúva do homenageado, 

escultor António Pacheco. 

 

 

Pelo seu percurso notável foi 

também distinguido o jovem atleta, 

Ivo Fernandes, com um Voto de 

Louvor, Congratulação e Regozijo 

pelo êxito conseguido ao sagrar-se 

Bi-campeão Nacional Júnior de 

Motocross (Classe Mx2). 

Francisco Alves, presidente da 

Junta de Refojos, entregou a 

distinção ao jovem Cabeceirense. 

 

Monsenhor António Tanque 

Escultor António Pacheco 

Ivo Fernandes 

A Câmara Municipal aprovou, no dia 13 de Outubro, um Voto de 

Louvor, Congratulação e Regozijo ao atleta veterano Cabeceirense 

Bernardino Pereira pelos êxitos conseguidos, muito particularmente 

no Nacional e Mundial de Atletismo de 2011. 

A sua participação em provas oficiais, desde o ano 2000, tem-se 

destacado com excelentes classificações. Em Julho conquistou nos 

Mundiais de Atletismo, realizados nos Estados Unidos da América, 

três Medalhas de Ouro nas modalidades de 10.000 metros, 5.000 

metros e 1.500 metros, sendo aclamado Campeão Mundial de 

Veteranos nas três modalidades. 

Ao conquistar inúmeras Medalhas de Ouro, Prata e Bronze, 

Bernardino Pereira tem contribuído para a promoção do nosso 

concelho, ao mesmo tempo que reforçou o prestígio e a imagem de 

Cabeceiras de Basto em Portugal e no estrangeiro. 

Adriana Ferreira 

Bernardino                         

Pereira 
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