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Dois mil e doze chega ao fim marcado por grandes 

realizações em Cabeceiras de Basto, e, por isso, 

podemos considerar que o balanço da atividade da 

Câmara e das Empresas Municipais neste ano é muito 

positivo. Como já referimos, com este documento 

pretendemos dar a conhecer à opinião pública o que 

de mais importante realizámos para as pessoas e com 

as pessoas de Cabeceiras de Basto. A cultura, a ação 

social, a educação, o património, a indústria e 

economia, as estradas ou as infraestruturas básicas 

de água e saneamento, mereceram grande atenção 

por parte do Município, a par da saúde, da 

solidariedade ou da cooperação, entre outros setores. 

  

Em 2012, o nosso concelho atraiu e captou novos 

investidores privados em consequência das políticas de 

incentivo, nomeadamente através da implementação 

de novos parques industriais em diferentes pontos do 

território, geradores de dinâmicas socioeconómicas 

que criaram e vão continuar a criar empregos. Destes 

investimentos destacamos a diversificação do tecido 

económico no comércio e na indústria com a 

instalação e início de funcionamento de duas unidades 

fabris ligadas ao calçado. 

 

Em termos de obras públicas municipais distinguimos 

neste ano de 2012 a continuação da construção do 

Centro Escolar Refojos II, da Ecopista, entre Vila Nune e 

o Arco de Baúlhe, o reforço da captação de água em S. 

Nicolau, a ampliação das redes de saneamento em 

Refojos de Basto, (Outeirinho e EN 311 desde Água 

Redonda até ao Pinheiro), Pedraça e Vila Nune, e o 

começo da obra de ampliação da rede de saneamento 

de Cavez. Destacamos, igualmente, o início da 

reconstrução das casas dos caseiros da Quinta do 

Mosteiro que darão lugar à Casa do Tempo e do 

Parque Urbano da Vila, uma intervenção de 

requalificação das margens da ribeira de Penoutas 

desde o Parque do Mosteiro até à Praça do Mercado. 

  

Os Cabeceirenses assistiram também às 

inaugurações da Escola Básica e Secundária de 

Cabeceiras de Basto, da Casa da Lã e da rua Nova da 

Cachada, um novo acesso a Vinha de Mouros. 

  

A valorização das pessoas, a captação de investimento 

e a melhoria da qualidade de vida das populações 

estarão no centro do continuado trabalho, empenho e 

dedicação da Assembleia e da Câmara Municipal ao 

longo do próximo ano de 2013 como estiveram 

sempre presentes nos 19 anos que levamos à frente 

dos destinos do concelho. 

  

E os resultados positivos que temos alcançado devem-

se, também, às parcerias com as instituições do 

concelho, nomeadamente o movimento associativo, o 

Agrupamento de Escolas ou as juntas de freguesia, 

pelo que aqui deixamos também uma palavra de 

apreço e de agradecimento a todos, reafirmando a 

nossa vontade de continuar a trabalhar em conjunto. 

  

Aproveitamos esta oportunidade para desejar a todos 

e a cada um dos Munícipes um FELIZ ANO NOVO de 

2013 com a esperança de que juntos seremos 

capazes de vencer as adversidades deste tempo difícil. 

 

Dezembro de 2012 

 

Caros Concidadãos 

 

Nesta publicação municipal queremos levar-

lhe a informação sobre as obras, iniciativas 

e projetos desenvolvidos em prol do 

progresso de Cabeceiras de Basto, do bem-

estar e da qualidade de vida dos 

Cabeceirenses. Aproveitamos também este 

fim de ano para partilhar com os nossos 

munícipes a esperança de que em 2013 

tenhamos a força e o ânimo necessários 

para vencer todas as dificuldades. 
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Capa: Feira Medieval na Praça da República 
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NÚMERO VERDE DA CÂMARA MUNICIPAL -  800 200 010 

Joaquim Barroso de Almeida Barreto 

Presidente da Câmara Municipal  

Serafim China Pereira 

Presidente da Assembleia Municipal 

 

Emissão do programa ‘Somos Portugal’ da TVI no Parque do Mosteiro        

(30 set. de 2012) 



Casa da Lã em Bucos  

inaugurada pelo Presidente da República 

O Presidente da República, professor Aníbal Cavaco Silva, inaugurou no dia 7 de setembro, a Casa da Lã em Bucos, 

um dos três núcleos que integra o Museu das Terras de Basto, sediado na vila do Arco de Baúlhe. 

 

 

        Manter Viva a Tradição 
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A funcionar na antiga Escola Primária da freguesia, a Casa 

da Lã é um projeto inovador, onde o trabalho da lã é 

preservado, valorizado e renovado pelas Mulheres de Bucos 

que continuam a fazer as mantas, meias e outros 

artefactos que têm conquistado a atenção dos visitantes. 

Um projeto que a Câmara Municipal de Cabeceiras de 

Basto e a Junta de Freguesia de Bucos têm vindo a apoiar 

e a incentivar. Com a etiqueta ‘Novelo de Lã’, os produtos 

manufaturados podem ser adquiridos na Casa da Lã ou no 

Posto de Turismo de Cabeceiras de Basto. 

 

As mulheres de Bucos divulgaram a Casa da Lã 

durante a iniciativa ‘IKEA HOTTEL’, que decorreu 

em 18 de agosto de 2012 no Jardim da Estrela, 

em Lisboa, numa iniciativa onde foi apresentado e 

promovido o catálogo do IKEA 2013.  

No âmbito da Festa no Chiado 2012, as 

mulheres de Bucos estiveram na Retrosaria 

Rosa Pomar, em Lisboa. No mesmo dia deram a 

conhecer aos turistas o seu engenho através de 

uma exposição de artigos manufaturados com a 

etiqueta ‘Novelo de Lã’, no Aeroporto de Lisboa. 

 

Programas televisivos dos canais generalistas: 

RTP1, SIC e TVI, têm dado destaque ao trabalho 

desenvolvido em Bucos. Na imagem podemos ver a 

reportagem de Hélder Reis para a Praça da Alegria 

da RTP1. 

 

O projeto desenvolvido em torno da lã esteve na base 

do espetáculo ‘Adormecida’ que a Companhia de 

Teatro e Marionetas de Mandrágora levou ao palco 

Capital Europeia da Cultura em Guimarães nos dias 

20, 21 e 22 de julho. ‘Adormecida’ conta a história de 

duas personagens que vão ao encontro do mundo da 

lã. O espetáculo foi, ainda, divulgado em novembro 

de 2012 nos EUA, no âmbito do Kids Euro Festival 

que decorreu em Washington, DC. 
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Centro de Teatro da Câmara Municipal                    

de Cabeceiras de Basto - CTCMCB 

A Bruxa de Monte Córdova (21 de setembro)  

Olhar Fraterno – tributo a Zeca Afonso 

 

O espetáculo ‘Olhar Fraterno – tributo a 

Zeca Afonso’ encerrou o programa 

comemorativo do 25 de Abril, promovido 

pelo Município de Cabeceiras de Basto. 

 

Provisório – Teatro de Sombras (28 de agosto) 

Um Post-it pelos teus pensamentos  

O CTCMCB quis saber quais os pensamentos, ideias e sugestões 

sobre “o que pode ser o TEU centro de teatro”, desafiando a 

população a escrever num dos 3.162 post-it’s e arriscando-se a 

ver as suas ideias concretizadas num espetáculo, exposição, 

intervenção ou texto para palco. 

 

Terra Batida na Praça da República 

Ponto alto do programa do Encontro das Comunidades, no mês de 

agosto, o espetáculo foi momento de encontro de residentes e 

emigrantes. 

Com os alunos da Universidade Sénior de Cabeceiras de Basto 

(USCab) no elenco, a peça contou com a participação especial dos 

Cavaquinhos da Raposeira, Oficina de Interpretação Teatral do 

CTCMCB, do Rancho Folclórico ‘Os Camponeses de Arosa’ e da 

violinista Sofia Fernandes. 

 

Provisório – Teatro de Sombras 

“Três mendigos enredaram por um caminho provisório. Um trovão 

provisório anunciou uma tempestade que podia não ser provisória. 

Foi necessário protegerem-se, nem que fosse provisoriamente. 

Como? Descobrindo a magia do mais provisório dos mundos: o do 

lixo. Transformando-o!... Provisoriamente”. 

 

A Bruxa de Monte Córdova  

Peça de teatro de Camilo Castelo Branco 'A Bruxa de Monte 

Córdova‘ foi exibida, em setembro, na Praça da República.              

A produção envolveu cerca de 30 pessoas, entre as quais um 

grupo de jovens de Painzela e vários elementos da Universidade 

Sénior de Cabeceiras de Basto. 

  

Beba a meia-de-leite mais natural da sua vida!  

(12 de agosto) 

Museu Terras de Basto 
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Núcleo de Arte Sacra (Mosteiro S. Miguel de Refojos) 

memórias do território  

2º encontro de história local 

mercadinho dos sabores 

tela restaurada imagens da paróquia de Outeiro 

Ao longo do ano 2012, 

várias foram as iniciativas 

promovidas pelo Museu das 

Terras de Basto através do 

Núcleo Ferroviário do Arco 

de Baúlhe e do Núcleo de 

Arte Sacra. 

As Memórias do Território, o 

Mercadinho de Sabores 

entre outras iniciativas 

dirigidas à comunidade, 

foram as propostas deste 

ano no Núcleo Ferroviário. 

Paralelamente, foram 

recuperadas cerca de dez 

telas pertencentes ao 

espólio do Núcleo de Arte 

Sacra e expostas diversas 

peças pertencentes não só a 

este núcleo museológico 

como, também, à Paróquia 

de Outeiro. 

A Biblioteca Municipal  

Dr. António Teixeira de 

Carvalho foi palco de 

inúmeras iniciativas, das 

quais se destacam as 

tertúlias e conferências 

com personalidades dos  

mais variados setores de 

atividade.  Ateliês de 

artes plásticas, uma noite 

na biblioteca e o 

concurso literário, foram 

outras das ações 

dinamizadas pela 

biblioteca. 

Semana da Cultura - uma noite na biblioteca  

tertúlia com juiz Amílcar Salrreta 

ateliês de artes plásticas 

Biblioteca Municipal 

Dr. António Teixeira de Carvalho 

entrega de prémios do         
Concurso Literário Conto Infantil  

Terra  Batida (10 de agosto) 
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brinquedos tradicionais (fevereiro – março) 

esculturas em ferro (março – abril) 

a vida e obra de Pedro Homem de Mello (junho – agosto) 

pinturas de Marlene Galvão (outubro – novembro – dezembro) 

os 50 anos do início da Guerra colonial (abril - junho) pinturas de artistas franceses de Rives (agosto - setembro) 

exposição de maquetas de Natal 

A Casa Municipal de Cultura de Cabeceiras de 

Basto tem vindo, ao longo dos anos, a acolher 

diversas exposições dos mais variados temas e 

interesses. Artesanato, pintura, fotografia, 

esculturas em ferro, património e etnografia 

local, regional e nacional foram algumas das 

temáticas que estiveram em destaque na Casa 

da Cultura. 

A convite da mesma, diversos grupos de 

crianças, associações e instituições, como é o 

caso do Centro de Teatro, têm abrilhantado as 

cerimónias de inauguração, juntando centenas 

e centenas de pessoas nestas iniciativas 

culturais. 

 

Exposições 

Casa Municipal da 

Cultura 



Com e para as Pessoas 

comemorações do 25 de Abril 

Ao longo do ano de 2012, muitas foram as atividades promovidas pela Câmara Municipal, empresa municipal 

Emunibasto e pela Basto Vida. Iniciativas socioculturais, recreativas, económicas, desportivas, entre outras, 

marcaram o panorama concelhio Cabeceirense. 

Lavoura Tradicional Hipódromo Municipal (Abadim) - corrida de cavalos 

Semana da Primavera e da Floresta 

comemorações do 25 
de abril 

Festas de S. Miguel -  concurso pecuário 

Festa das Associações - Marchas populares Lavoura Tradicional 

Festa de Natal das Escolas Semana da Primavera e da Floresta 

Festa das Associações Festival de Natação 

Reis das Escolas 

Festas de S. Miguel 

desfolhada no Parque do Mosteiro  
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Quadras de S. Martinho - concurso de poesia 

Festas de S. Miguel - Banda Cabeceirense 

Festas de S. Miguel - inauguração Agrobasto 

Mercadinho dos Saberes e Sabores 



Encontro das Comunidades) Pista para Aeronaves (Abadim) 

encontro de ultraleves  

Festa das Associações Encontro das Comunidades Feira Medieval 

Convívio “Mais Vida” 

Encontro das Comunidades 

 flash mob 

Semana da Primavera e da Floresta Semana da Primavera e 
da Floresta 

CTCMCB - oficinas artísticas  

Festa da Saúde 

tradicional jogo do pau 

Festa da Orelheira e do Fumeiro 

Festa de S. Miguel Festas de S. Miguel - procissão 

Semana da Primavera e da Floresta 

Feira do Cavalo 
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Festas de S. Miguel - chegas de bois 

Festas de S. Miguel - encontro de bombos 

Semana da Cultura - mostra pedagógica 

Semana da Cultura - palestra 
Semana da 
Cultura          
sarau cultural 

Semana da Cultura - feira do livro 

Com e para as Pessoas 

Encontros Desportivos da Adebasto e Barroso   Noites de Verão – Cavaquinhos da Raposeira 



Semana da Educação 

Ji do Carvalhal mudou-se para o Centro Escolar do 

Arco de Baúlhe 

Escola Básica e Secundária de Cabeceiras de Basto 

Investir na Educação 
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Exposições, atividades de promoção da leitura, recitais, 

hora do conto, ateliês e ações de sensibilização foram 

algumas das iniciativas que integraram o programa de seis 

dias da Semana da Educação, que envolveu não só a 

comunidade educativa como a população em geral. Mais de 

um milhar de pessoas esteve envolvida na realização deste 

certame. 

  

Feira de Outono juntou dezenas de crianças 

Hora do Conto 

O Centro Escolar de 

Refojos II entra em 

funcionamento em janeiro 

de 2013, acolhendo os 

alunos das escolas de 

Alvite, Lameiros e Outeiro. 

A obra resulta da 

requalificação da antiga 

EB1 da vila, situada na Rua 

Olival do Cabido, junto à 

Cerca dos Frades, estando 

capacitada para receber 4 

turmas do ensino pré-

escolar e 8 turmas do 1.º 

ciclo. 

 

transportes escolares 
alunos transportados/dia   1320 

investimento/ano                500.000 € 

 

 

refeições escolares 
refeições servidas/dia        750 

investimento/ano                352.000 € 

atividades de enriquecimento  

curricular (1º ciclo) 
total de alunos beneficiados/dia   739 

investimento/ano                           200.000 € 

 

prolongamento de horário (pré-escolar) 
total de crianças beneficiadas/dia   181 

investimento/ano                              83.000 € 

Dados estatísticos do ano letivo 2012/2013 

entrega de 
certificados RVCC 

entrega de diplomas de mérito 

CPCJ, - ação de sensibilização em torno do tema da 

família 

inaugurada em  

11 de maio de 2012 

vista geral 

pavilhão gimnodesportivo 
renovado 

Centro Escolar Refojos II 

vista exterior parque infantil refeitório 

ação de sensibilização para a proteção civil Os presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal de Cabeceiras de Basto, 

Eng.º Joaquim Barreto e Dr. China Pereira, e a diretora do Agrupamento, Dra. 

Céu Caridade, inauguraram a Escola Básica e Secundária de Cabeceiras de 

Basto, um estabelecimento de ensino vocacionado também para o ensino 

secundário profissionalizante e que integra um Centro de Novas Oportunidades.  

  

. 4 salas para ensino pré-escolar,  

. 8 salas para o 1º Ciclo,  

. uma sala para expressão plástica,  

. salas para professores e 

funcionários,  

. ludoteca, biblioteca/sala de 

informática,  

 

. auditório,  

. espaço polivalente,  

. gabinetes para direção,  

professores e associação de pais,  

. gabinete médico,  

. cozinha e refeitório 

 

   A nova e moderna escola, agora em construção, terá: 

   

janeiro de 2012 
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Unidade de Cuidados Continuados 

Comissão Municipal de Proteção de Pessoas Idosas 

Arrancaram em 2012 as obras de construção da Unidade de Cuidados Integrados 

a Pessoas Dependentes de Média Duração e Reabilitação da responsabilidade da 

Cooperativa Basto Vida, no antigo quartel da GNR, na Rua das Acácias. 

 

Com o intuito de colmatar uma necessidade existente no território, a Unidade de 

Cuidados Integrados (para internamentos dos 30 aos 90 dias) 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 

OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE APOIO ÀS FAMÍLIAS 

para as crianças e jovens ocuparem os tempos livres com 

qualidade e segurança 

apoio na aquisição de medicamentos às 

famílias economicamente mais débeis 

uma bolsa de livros para apoiar as famílias  

Ao longo deste ano, o Município de Cabeceiras de 

Basto celebrou protocolos com diversas entidades 

para a execução dos programas: Férias Sociais, 

Medicamentos Sociais e Livros Sociais. 

 

Em colaboração com a empresa municipal Emunibasto 

e com o Banco Local de Voluntariado (BLV) de 

Cabeceiras de Basto, a Basto Vida envolveu dezenas de 

crianças no programa Férias Sociais. 

 

Da mesma forma, o Município de Cabeceiras de Basto, 

através da Basto Vida, assinou no dia 10 de agosto 

protocolos de cooperação com quatro Farmácias e 

com o Banco Local de Voluntariado para a 

implementação do Programa Medicamentos Sociais, 

um sistema que visa apoiar as famílias em “efetiva 

carência económica”, devidamente sinalizadas pela 

Basto Vida. 

 

CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

Bolsas de Estudo 

Banco Local de Voluntariado 

Posto Móvel de Atendimento 

4720  atendimentos                       

janeiro a agosto 

apoio social l apoio administrativo l cuidados primários de saúde 

reunião da comissão 

apoiar as pessoas idosas e contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida, 

especialmente daquelas que se 

encontram em situação de risco 

prevenção e               

intervenção em             

situações de 

risco na infância 

e juventude 
recolha, armazenamento e distribuição de bens 

ação de sensibilização  ‘Os direitos e 

deveres da família’ 

trabalho voluntário l cidadania ativa 

em 4 de abril de 2012 foram entregues  

85 bolsas de estudo 

 

investimento: 57.620 € 

entrega de bolsas de estudo no auditório municipal 

No ano letivo de 2012/2013, o 

Município apoiou monetariamente 460 

alunos do 1º Ciclo através de auxílios 

económicos para comparticipar os 

livros e o material escolar, uma medida 

que vem apoiar as famílias mais 

desfavorecidas do concelho.  

Auxílios 

Económicos 

férias sociais medicamentos sociais livros sociais 

O Município Cabeceirense, através da 

Basto Vida, assinou no dia 22 de 

agosto protocolos de cooperação no 

âmbito do Programa Livros Sociais 

com a empresa municipal Emunibasto, 

o Agrupamento de Escolas, o 

Externato, a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação e o BLV. A 

ação Livros Sociais é uma iniciativa da 

Basto Vida, através do Projeto ‘Mais 

Vida’.   

Pretende-se apoiar os alunos/famílias 

que não reúnam condições 

económicas para adquirir os manuais 

escolares e aumentar a vida útil dos 

manuais, cumprindo objetivos de 

natureza ambiental e económica.  

 

 

ao Cidadão 



Regeneração Urbana 
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A criação do Parque Urbano da 

vila integra o projeto mais 

alargado designado 

Regeneração Urbana - 

Programa de Ação Centro Verde 

que, por sua vez e para além da 

criação do Parque Urbano, 

contempla outras três 

operações distintas, 

designadamente: a Melhoria e 

valorização da ligação da Praça 

da República ao Parque Urbano, 

o Arranjo Urbanístico a Sul do 

Mosteiro e a Qualificação 

Energética e Tecnológica. 

 

 

 

Esta obra que dá continuidade à 

melhoria e valorização da zona 

adjacente ao Mosteiro de S. 

Miguel de Refojos contempla: 

 

  Parque Urbano da Vila 
. Reabilitação das margens da 

ribeira de Penoutas; 

. Construção de: 

     espaços verdes 

     parque infantil 

     anfiteatro 

     pontes e percursos pedonais 

     túnel na Av. Francisco Sá      

Carneiro 

     iluminação pública 

Intervenção numa área de 2 hectares, entre o Mosteiro  de S. Miguel de 

Refojos e a Rua Prof. Emídio Guerreiro (ao Centro de Saúde)  

Casa do Tempo 

Antigas Casas dos Caseiros da Quinta do Mosteiro 

A aquisição de parte das antigas casas dos caseiros pela Câmara Municipal de 

Cabeceiras de Basto à Diocese de Braga veio acelerar o processo de 

regeneração urbana daquele espaço contíguo à Ribeira de Penoutas, localizado 

nas imediações do Mosteiro e do Externato S. Miguel de Refojos. 

 

A Casa do Tempo deve entrar em funcionamento no primeiro semestre de 

2013 com uma nova funcionalidade, permitindo aos cabeceirenses e a quem 

visita o concelho obter informação turística, mas também inteirar-se da 

dinâmica local registada em diversos setores, assim como, das 

potencialidades que o concelho encerra, através, designadamente, das novas 

tecnologias. 

  

A recuperação das 

casas dos caseiros da 

Quinta do Mosteiro de 

S. Miguel de Refojos, 

que se encontravam 

devolutas e muito 

degradadas, constitui 

mais um passo para a 

recuperação de 

património e 

dignificação e 

valorização não só do 

imponente Mosteiro 

de origem Beneditina, 

mas também da sua 

envolvente. 

 



drenagem de águas pluviais l construção de valetas l alargamento da estrada com cortes de curvas l pavimentação l sinalização 

Requalificação e beneficiação    

da estrada de Cabeceiras  

de Basto a Salto (ER 311) 
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Construindo novas estradas e beneficiando as existentes  

Continuam a decorrer os trabalhos de beneficiação da 

ER311 entre Cabeceiras de Basto e Montalegre, empreitada 

que tem prevista a drenagem de águas pluviais, construção 

de valetas, beneficiação de aquedutos, corte de curvas e 

repavimentação em betuminoso (tapete).  

Uma vez concluída, esta intervenção vai responder às 

necessidades da população, garantindo melhores condições 

de mobilidade e segurança. 

 

Variante à EN 205  

entre Lameiros e Barbeito 

(sede do concelho) 

Variante Sul 
 

Lamas l Barbeito l Sobreira  

e Barbeito l Av. Capitães de Abril 

Estrada Cachada  – Vinha de Mouros 

Com a criação da rotunda na EN 205, na Cachada, 

faz-se a demarcação da entrada na zona mais 

urbana da vila, sede do concelho, regulando 

simultaneamente o trânsito na estrada nacional 

dentro de Cabeceiras de Basto.  

Mais um importante passo na ligação rápida da sede do concelho 

à autoestrada 

 

A empreitada da Variante Sul inclui, além da construção das 

rotundas de Lamas, do Barbeito e das interseções desta via com 

a Estrada Municipal na Sobreira, o rompimento desde a rotunda 

do Barbeito até à Avenida Capitães de Abril. 

Foi inaugurada no dia 31 de outubro a Rua Nova 

da Cachada, uma nova via de acesso a Vinha de 

Mouros, onde estão implementados diversos 

equipamentos municipais de carácter lúdico, 

recreativo e desportivo e onde se localiza também 

o Cemitério Municipal de Refojos. 

pavimentação em calçada do caminho de Vale 
Carvão, Arco de Baúlhe 

pavimentação 
em calçada do 
caminho do 
Alto de 
Teixugueiras, 
Riodouro 

pavimentação em alcatrão da nova estrada de 
acesso ao Parque Industrial e à freguesia de Vila 
Nune 

pavimentação em calçada do caminho 
junto ao Fontanário de Baloutas, 
Painzela 

pavimentação em calçada do caminho 
do Candedo, Faia 

pavimentação em alcatrão de            
arruamento na Cumieira (sede do 
Rancho Folclórico), Cabeceiras de 
Basto (S. Nicolau) 

Rede Viária 

Estão em curso os trabalhos de 

construção da Variante à 

EN205, que liga a rotunda de 

Lameiros à rotunda do 

Barbeito, na freguesia de 

Refojos. 

 

Via estruturante contribuirá 

para aproximar os lugares 

das freguesias de Alvite e 

Refojos, aumentando a fluidez e a segurança rodoviária.  



22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           23 
Atrair e fomentar o Investimento                                                criar emprego       

Já executadas as 

infraestruturas de 

abastecimento de água, 

saneamento, águas pluviais, 

telecomunicações, eletricidade e 

iluminação pública 

O ano de 2012 ficou marcado pela abertura de duas novas fábricas em Cabeceiras de Basto, ligadas ao setor 

do calçado, unidades industriais que estão instaladas nos Parques Industriais da Ranha e em Lameiros. 

 

Para além de gerarem emprego, estes dois investimentos privados têm impulsionado a economia e o 

desenvolvimento industrial do concelho. 

 

Parques Industriais 

Já executadas as infraestruturas  

de água, saneamento e águas 

pluviais, telecomunicações, 

eletricidade e iluminação pública 

 

Executadas as infraestruturas 

de abastecimento de água, 

saneamento, águas pluviais, 

telecomunicações, eletricidade e 

iluminação pública 

Abadim 

Já executadas as infraestruturas de 

abastecimento de água,              

saneamento e águas pluviais 

3 lotes da Câmara Municipal 

Lameiros - Basto 

2 lotes brevemente à venda 

Cavez 

lotes à venda com condições especiais para jovens fábrica já instalada na Ranha 

Oficinas Municipais 

As obras nas futuras 

instalações das Oficinas 

Municipais, situadas no 

Parque Industrial da Ranha, 

avançam a bom ritmo. 

 

 

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 serviços 

municipais. 

 

obras em curso 

loteamento em execução 

Vila Nune 
vista panorâmica dos pavilhões já instalados  

Cabeceiras de Basto (S. Nicolau) 
instalação de pavilhões 

Oficinas Municipais 

Zona Industrial da Ranha Zona Industrial de Lameiros, Refojos 



Polidesportivo  

da Cumieira 

A Câmara Municipal realizou obras de execução de 

passeios na Rua Dr. Agostinho Moutinho, Avenida Sá 

Carneiro e Avenida Cardeal D. António Ribeiro, ações 

que envolveram, ainda, o tratamento do talude do lado 

Norte da Avenida Cardeal D. António Ribeiro junto à 

Rotunda da Europa, bem como o gaveto desta mesma 

Avenida com a Rua Dr. Emídio Guerreiro, junto ao 

Tribunal e à Rotunda dos Combatentes. 

Os trabalhos incluíram, ainda, a construção de um 

acesso técnico ao palco do Parque do Mosteiro, que 

veio facilitar a entrada e saída de instrumentos e de 

equipamentos de luz e som. 

Arranjos                          

Urbanísticos 

Polidesportivo de Basto 

Ecopista  

Vila Nune – Arco de Baúlhe 

 

Este equipamento foi executado 

com a colaboração da junta local, 

já que está situado em terrenos 

doados à freguesia pela família 

Sousa Dias, a quem o edil 

Cabeceirense, aproveitou para 

agradecer publicamente.  

Está em fase de conclusão a empreitada de construção da Ecopista 

da Linha do Tâmega - troço do Concelho de Cabeceiras de Basto, 

entre a freguesia de Vila Nune e Arco de Baúlhe. 

 

A Ecopista permitirá aos visitantes um contacto mais próximo com 

o património natural, arquitetónico e histórico, de que é exemplo a 

Estação do Arco de Baúlhe, onde atualmente está sediado o Museu 

das Terras de Basto.  

SERVINDO OS CABECEIRENSES 

a inaugurar brevemente 
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Após a construção do polidesportivo impunha-se a 

construção de balneários para as equipas que os 

usam. Uma obra que vinha sendo reivindicada pela 

população local e que se concretizou abrindo ao 

público no passado dia 19 de agosto. 

Inaugurado no dia           

25 de agosto pelos 

presidentes da 

Câmara e da 

Assembleia Municipal 

As brigadas municipais efetuaram, à semelhança do que aconteceu no centro da vila, arranjos 

urbanísticos nas freguesias do concelho, beneficiando e embelezando diversos espaços. 

pavimentação em cubos da envolvente da 

Capela de Sto. António, Basto 

pavimentação em cubo do adro da igreja de 

Pedraça  

beneficiação em calçada junto à Capela de Celeirô do Monte  

na freguesia de Cabeceiras de Basto (S. Nicolau) 

construção de acesso ao palco no Parque do 

Mosteiro 

pavimentação em calçada do largo junto à Capela da 

Sra. da Saúde, no lugar de Cruz do Muro, Refojos 

instalação de infraestruturas de saneamento e 

reposição de pavimento no Largo do Campo do Seco 



PEDRAÇA 

Tendo em vista a melhoria da qualidade de vida dos Cabeceirenses, ao longo do ano de 2012  

foram ampliadas as redes de saneamento e executados ramais de ligação ao sistema 

municipal de saneamento em diversas freguesias do concelho. 

         MELHOR AMBIENTE | MAIS QUALIDADE DE VIDA 
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OUTEIRINHO    (Refojos) sistema em funcionamento 

 ampliação da rede de saneamento         ETAR (Construção de Estação de 

Tratamento de Águas Residuais) 

59 habitações servidas 

investimento 

200.000 € 

REFOJOS sistema em funcionamento 

construção de conduta de saneamento 

investimento 

136.000 € 

VILA NUNE obra em fase de conclusão 

investimento 

195.000 € 

ampliação da rede de saneamento             ETAR (Construção de Estação de 

Tratamento de Águas Residuais) 

40 habitações a servir       

e capacidade para 

servir brevemente  

mais 73 

75 habitações a servir 

sistema em funcionamento 

36 habitações servidas 

investimento 

77.000 € 

(Água Redonda l Cernadela l Srª de 

Fátima l Cancela l Pereiras l Alto do 

Pinheiro) 

ampliação da rede de saneamento                                                ETAR 

(Construção de Estação              

de Tratamento de Águas 

Residuais) 

65 habitações  

já servidas 

27 habitações a servir 

desativaram-se  

2 fossas  séticas 

CAVEZ obra em curso 

investimento 

338.415 € 

ARCO DE BAÚLHE dados estatísticos - Rede de Esgotos e Águas Pluviais 

COBERTURA DE SANEAMENTO BÁSICO 
domicílios servidos no concelho   cerca de  3.000 

desativaram-se  

4 fossas séticas e  

entraram em 

funcionamento 

3 estações elevatórias  

ampliação da rede de saneamento         

Ao longo dos últimos anos, a Câmara Municipal executou  trabalhos de ampliação e beneficiação de 

condutas da rede de abastecimento público de água, possibilitando aos munícipes  mais e melhor 

água. 

O sistema municipal de Abastecimento de Água serve um total de 6500 domicílios/consumidores. 

 

SANEAMENTO 

ABASTECIMENTO DOMICILIÁRIO DE ÁGUA 

REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE 

ELÉTRICA À ENTRADA DA VILA 

Tal como já havia acontecido em anos 

anteriores nas outras entradas da vila de 

Cabeceiras de Basto, em 2012 foi melhorada a 

iluminação pública das Ruas Ponte de Pé e 

Antunes Basto com cabos enterrados, novos 

postes e luminárias, conferindo à vila maior 

modernidade. 

De referir que, também em anos anteriores, 

esta intervenção foi realizada na EN 206, entre 

a Faia e a vila do Arco de Baúlhe. 

 

Nova captação para reforço do 

abastecimento de água na 

Cumieira, Cabeceiras de Basto 
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Lalín (Galiza), Espanha 

Presidentes das Câmaras de Lalín e Cabeceiras 

de Basto, D. José Crespo Iglésias e Joaquim 

Barreto e D. Juan Lirón, diretor do Agrupamento  

Europeu de Cooperação Territorial Galiza-Norte de 

Portugal, assinaram protocolo de geminação, na 

Câmara de Lalín (18.09.2012) 

Visita a exploração pecuária em Lalín (6 de junho) 

D. José Crespo Iglésias visitou 

Cabeceiras de Basto               

(13 de junho) 

Neuville-sur-Saône, França 

Rives, França 

inauguração da Alameda Cabeceiras de Basto em 

Neuville-sur-Saône  (26 de maio) 

delegação de Neuville na Procissão 

de S. Miguel (29 de setembro) 

Geminações 

Cabeceiras de Basto e Lalín (Galiza) 

concretizaram Protocolo de Geminação 
 

Esta geminação firma assim um pacto de 

amizade e cooperação 

 

 

No dia 18 de setembro, Joaquim Barreto, 

presidente da Câmara Municipal de 

Cabeceiras de Basto e D. José Crespo 

Iglésias, alcaide de Lalín, município da Galiza, 

assinaram um protocolo de geminação com 

o objetivo de estabelecer e fortalecer 

relações culturais, económicas, turísticas e 

sociais entre os dois Municípios que 

contribuam para gerar riqueza e promover 

o desenvolvimento das gentes das duas 

localidades. 

A cerimónia de assinatura deste protocolo 

decorreu na Sala de Sessões do Concelho 

de Lalín. Na cerimónia estiveram presentes 

também o Diretor do Agrupamento Europeu 

de Cooperação Territorial da Galiza/Norte 

de Portugal, Prof. Juan Lirón, o subdiretor 

da Junta da Galiza, D. José Lago e o 

Conselheiro de Turismo de Lalín, D. José 

António Rodriguez. 

Associação Arts et Couleurs, 

participou no Encontro das 

Comunidades (10 de agosto) 

artistas pintoras de Rives na Praça da 

República (11 de agosto) 

Apoio ao Associativismo 

delegação de Rives recebida na 

Junta de Refojos (7 de agosto) 

Joaquim Barreto recebeu na Câmara 

jovens que viajaram para Neuville              

(31de julho) 

Geminados desde agosto 

de 1997, os Municípios de 

Cabeceiras de Basto e de 

Neuville-sur-Saône 

organizaram, ao longo 

deste ano de 2012, várias 

iniciativas que reforçaram 

os laços de amizade e de 

cooperação entre os dois 

concelhos, fomentando 

também o intercâmbio 

sociocultural entre ambos. 

 

A Câmara Municipal entregou mais de 105 mil euros às associações locais e outras que 

promovem iniciativas em Cabeceiras de Basto. Trata-se de apoios financeiros, que a 

autarquia deliberou atribuir com o intuito de impulsionar o desenvolvimento das atividades 

das associações, numa perspetiva de cooperação e parceria com o movimento associativo. 

 

O Município enaltece, desta forma, o trabalho desenvolvido, reconhecendo que a cooperação 

e parcerias com as coletividades são fator de desenvolvimento que este executivo tem 

privilegiado ao longo dos anos, uma vez que permitem um maior envolvimento das 

populações na concretização de iniciativas sociais, culturais, económicas, desportivas, entre 

outras, promovendo a identidade, os valores, usos, costumes e tradições desta terra de 

Basto. 

 

Joaquim Barreto visita Lalín (6 de junho) 

Vários artistas da Associação 

Arts et Couleus de Rives foram 

recebidos no dia 8 de agosto no 

Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, pelo presidente da 

Câmara. 

A delegação de Rives associou-se 

ao Encontro das Comunidades de 

Cabeceiras de Basto com uma 

mostra de trabalhos de pintura, 

expostos na Casa da Cultura. 

Município de Rives está geminado com a freguesia de 

Refojos de Basto, desde julho de 2008  

Câmara entregou apoios no        Salão Nobre dos Paços do Concelho        

27 de dezembro                                                                                                                                   30 de julho 



Luís Miguel Gonçalves 

Diogo Graça 

Pedro Miguel Teixeira 

Dia do Município 

 

Cinco cidadãos cabeceirenses foram homenageados durante a sessão solene do Dia do 

Município, 29 de setembro, uma cerimónia pública singela mas de grande simbolismo. 

A homenagem da Câmara Municipal às individualidades que prestigiaram e continuam a 

prestigiar o Município de Cabeceiras de Basto traduziu-se na entrega de Votos de Louvor, 

Congratulação e Regozijo, a Bernardino Pereira, atleta veterano; Diogo Graça, jovem 

atleta/piloto; Pedro Miguel Teixeira, jovem músico; Luís Miguel Gonçalves, jovem atleta 

Síndrome de Down; e João Miguel Machado, jovem atleta Síndromo de Down. 

João Miguel Machado 

Bernardino Pereira 

A convite da Câmara 

Municipal de Cabeceiras de 

Basto, o Dr. Mário Soares e 

o Dr. António José Seguro 

associaram-se no dia 27 de 

abril, ao programa 

comemorativo do 25 de 

Abril em Cabeceiras de 

Basto, que assinalou o 38.º 

aniversário da Revolução 

dos Cravos, ocorrida em 

1974. Autarquia aproveitou 

a oportunidade  para 

homenagear o antigo 

Presidente da República,         

Dr. Mário Soares. 

 

Como forma singela de 

reconhecer a visita oficial do 

Presidente da República, a 

Câmara Municipal atribuiu a 

Medalha de Ouro de 

Cabeceiras de Basto, a qual 

outorga a Cavaco Silva o 

título de Cidadão Honorário 

do Concelho de Cabeceiras 

de Basto. A condecoração 

decorreu nos Claustros do 

Mosteiro de S. Miguel de 

Refojos no dia 7 de setembro 

de 2012. 

Câmara atribui 

medalha de Ouro  

a Cavaco Silva 

Antigo Presidente da República Mário Soares homenageado 

Diogo Emanuel Teixeira da Graça, jovem 

atleta/piloto, natural da freguesia do Arco de 

Baúlhe. Com apenas 13 anos sagrou-se Campeão 

Nacional de Motocross na categoria de Iniciados, 

um feito que a Câmara Municipal decidiu 

enaltecer ao atribuir-lhe um voto de louvor, 

congratulação e regozijo, esperando que a sua 

determinação e empenho sirva de exemplo a 

outros jovens para a prática do desporto e da 

ocupação salutar dos tempos livres.  

 

João Miguel Ferreira Machado, natural da 

freguesia de Painzela, é igualmente um jovem e 

promissor atleta. Tem somado êxitos, entre os 

quais, o de Campeão Nacional, Campeão da 

Europa e Campeão do Mundo, na Modalidade de 

Atletismo Síndromo de Down. 

 

Luís Miguel Sousa Gonçalves, natural da 

freguesia de Cavez, é um promissor atleta. A sua 

carreira conta com vários troféus, entre os quais 

o de Campeão Nacional, Penta Recordista do 

Mundo e Campeão Europeu e Campeão do 

Mundo, alcançados na modalidade de atletismo 

Síndrome de Down. 

 

Pedro Miguel Leite Teixeira, músico, natural da 

freguesia de Refojos, que tem já um percurso de 

sucesso na área da música. A sua participação 

em concursos nacionais e internacionais já lhe 

valeu reconhecido talento e mérito, 

nomeadamente ao obter o primeiro prémio no 

‘Concours International Adolphe Sax’, em Paris, 

França.  

  

Bernardino Pacheco Pereira, atleta veterano, 

natural da freguesia de Outeiro, com um percurso 

notável na modalidade desportiva de atletismo. A 

sua participação em provas oficiais desde 2002, 

tem-se destacado alcançando consecutivos êxitos 

ao longo da sua carreira e muito particularmente, 

ao sagrar-se Campeão Nacional e Campeão 

Mundial de Atletismo, em 2011.  

  

 

 

Homenagens e Condecorações 
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Registos 

A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto e a 

FERESPE, Fundição de Ferro e Aço, Lda., assinaram 

no dia 18 de novembro de 2012, um protocolo de 

doação de diverso equipamento ferroviário em 

miniatura - comboio e linhas - que se destinam a ser 

montadas numa pista suficientemente grande e com 

visibilidade no Núcleo Ferroviário do Arco de Baúlhe, 

no Museu das Terras de Basto. 

Esta doação resulta da vontade da FERESPE de 

colaborar na formação de jovens através da 

instalação deste material ferroviário num 

equipamento público de relevante interesse cultural. 

Assinatura de protocolo 

com a FERESPE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

O Tenente-coronel Paulo Marques, 

comandante do Grupo GAM/BrigInt/KFOR, 

acompanhado pelo Coronel Jocelino 

Rodrigues, comandante do RC6 Braga, do 

Major Pinto da Costa e do Sargento-mor 

Barros, entregou ao presidente da Câmara 

Municipal, Eng.º Joaquim Barreto, o 

Estandarte do Grupo de Autometralhadoras 

que esteve em missão no Kosovo, entre 

setembro de 2011 e março de 2012. 

De referir que este grupo de militares 

realizou em julho de 2011, em Cabeceiras de 

Basto, o exercício final de aprontamento 

antes da partida para o Kosovo. 

Comandante do GAM/BrigInt/KFOR entrega Estandarte à Câmara        

de Cabeceiras de Basto 

  

Apresentações de Livros 

apresentação de livro de Acácio de Brito e 

tertúlia com Ribeiro e Castro 

apresentação do livro de João Pacheco, 

‘Homero o poeta popular’  

apresentação do livro de José Oliveira, ‘Contos 

quase romances da Cabreira e seu universo’ 

apresentação do livro de Custódio Oliveira, 

‘Governar é comunicar’  

apresentação do livro de Fátima Marinho  

‘Ama-me sem me suportares’ 

apresentação do livro de Rita Teixeira 

‘Alzheimer e suas implicações’ 

 

A 74ª Volta a Portugal regressou a Cabeceiras 

de Basto, onde teve uma meta volante na 

Avenida Sá Carneiro, na vila de Cabeceiras de 

Basto, e na Avenida Capitão Elísio de Azevedo, 

na vila do Arco de Baúlhe. Neste local, os 

autarcas do município e das freguesias 

cumprimentaram os dois atletas olímpicos 

medalhados – Emanuel Silva e Fernando 

Pimenta - que estiveram em Cabeceiras de 

Basto a acompanhar a Volta. 

74ª Volta a Portugal                 

em bicicleta 

conferência com Prof. Daniel 
Serrão (25 de junho) 

torneio Marlene Pereira,           
em Cavez (19 de agosto) 

convívio em Vila Nune - 
angariação de fundos para obras 
na igreja (15 de agosto) 

Joaquim Barreto no Concurso 
Pecuário de Salto, Montalegre              
(18 de agosto) 

torneio de Futsal do Desportivo 
do Arco de Baúlhe                    
(17 de agosto) 

Associação Regional de Pesca 
reconhece Câmara                      
(4 de fevereiro) 

apresentação do livro do Prof. Luís Vaz, 
‘Palma Inácio e o Golpe dos Generais (1947)’ 

 

1 de junho 

9 de março 

25 de fevereiro 

18 de junho 

27 de outubro 

17 de novembro 

27 de abril 

32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Festas de Natal das Escolas 

Centenas de crianças, jovens e menos jovens deram um colorido especial à Festa de Natal do 

concelho que contou em 2012 com as atuações da Banda Juvenil Cabeceirense, Ronda de 

Concertinas, Rancho Folclórico “As Lavradeiras de Moimenta”, grupo de dança do “Aprender 

a Crescer” - “Panda e os Caricas” e os Cavaquinhos da Raposeira, e ainda com a  peça de 

teatro “O Natal da Joana” – CTCMCB e “Um Conto de Natal” – USCAB.  

Festa de Natal do concelho 

Idosos dos Espaços de Convívio e Lazer celebram Natal 
Maquetas de Natal sensibilizam 

para o Ambiente 
Presépio é atração      

na Praça da República 

Dezenas de utentes dos Espaços de Convívio e Lazer (ECL’s) de Cabeceiras de Basto celebraram a quadra 

natalícia um pouco por todo o concelho. A iniciativa promovida pela Câmara Municipal e pela Régie Cooperativa 

Basto Vida reuniu não só os utentes, como os seus familiares, em momentos de grande amizade, partilha e 

solidariedade. 

Trinta e quatro Maquetas  de Natal elaboradas pelas crianças dos Jardins de 

Infância e alunos das EB1 podem ser apreciadas na Casa da Cultura. 

Teatro de fantoches, ‘haka’, dança e música, protagonizados pelo Jardim de 

Infância de Painzela, EB1 de Gondarém, EB1 de Outeiro e pelos jovens Francisca 

e Davide, animaram a festa de inauguração, no dia 16 de dezembro, onde as 

crianças estiveram no centro das atenções. 

 

Foi inaugurado no passado dia 16 de dezembro, em 

frente aos Paços do Concelho, o Presépio de Natal 

com três enormes  figuras. O trabalho é fruto da 

readaptação do presépio pelo Centro de Teatro da 

Câmara Municipal. 

A convite dos vários 

estabelecimentos de ensino, o 

presidente da Câmara Municipal 

de Cabeceiras de Basto,     Eng.º 

Joaquim Barreto, acompanhado 

de outros autarcas, professores 

e responsáveis pelo setor 

educativo, participou nas Festas 

de Natal das escolas. 

Muita alegria, entusiasmo e boa disposição ‘reinaram’ nas 

festas das crianças, às quais se associaram os professores             

e funcionários, os pais e avós. 

Natal em Cabeceiras de Basto Natal em Cabeceiras de Basto 
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