


E honra lhes seja feita, as Juntas de Freguesia fizeram um 

trabalho notável e o concelho nunca se apresentou tão limpo 

e asseado como neste ano. Parabéns aos autarcas de 

freguesia que tão bem souberam gerir o montante 

financeiro que lhes foi disponibilizado.

Destaco, ainda, a aprovação do regulamento de apoio à 

natalidade, do regulamento de apoio à iniciativa empresarial,  

do regulamento de apoio ao fomento da pecuária e que já 

beneficiou largas dezenas de famílias.

Foi um ano muito positivo e bem demonstrativo de que 

Cabeceiras de Basto tem um rumo. Um rumo que queremos 

seguir e continuar em 2017 para a satisfação das 

necessidades básicas das populações.

Cá estamos para continuar a trabalhar com toda a força, 

vontade e determinação com as pessoas e para as pessoas.

Por isso, continuamos a contar com todos e cada um de vós.

Terminámos o ano de 2016 com mais de cinco milhões de 

euros de financiamentos garantidos para investimento em 

obras de grande importância para o concelho. Da 

beneficiação do Mosteiro de S. Miguel de Refojos ao restauro 

dos Paços do Concelho, a obras de regeneração urbana do 

Campo do Seco ou da Av. Capitão Elísio de Azevedo, passando 

por projetos para o reforço de captações de água para Cavez 

ou para o sistema de abastecimento de água de Gondiães e 

Vilar de Cunhas ou, ainda, para a construção de ecopontos 

subterrâneos, entre outras, a Câmara Municipal tem em 

curso, para umas, a conclusão dos respetivos projetos, para 

outras, os procedimentos concursais para o lançamento das 

empreitadas.

Foi por isso um ano muito positivo. Com efeito, não é possível 

lançar tantas obras recorrendo apenas ao orçamento 

municipal. Os fundos comunitários e outras fontes de 

financiamento são fundamentais para continuarmos a 

promover o desenvolvimento da nossa terra. Assume aqui 

uma grande relevância o trabalho dos nossos técnicos na 

preparação e apresentação de candidaturas aos diferentes 

programas para que Cabeceiras de Basto possa beneficiar 

dos financiamentos disponíveis. Para eles vai o nosso 

agradecimento.

Infelizmente não vimos inscrito, neste ano, na Lista Indicativa 

de Portugal a Património Cultural da Humanidade da UNESCO 

o NOSSO MOSTEIRO. A notícia chegou-nos no final de maio, 

mas o nosso trabalho continuou com a mesma determinação 

porque acreditamos que o Mosteiro de S. Miguel de Refojos é 

um bem único, é um Bem Universal. Reunimos a Comissão 

Científica e seguimos um novo caminho. Estamos agora a 

trabalhar sob a égide da Direção Regional da Cultura com 

outros Mosteiros Beneditinos para que possamos atingir o 

mesmo objetivo. Ver, primeiro, o Mosteiro de S. Miguel de 

Refojos inscrito na Lista Indicativa de Portugal para, depois, o 

ver classificado como Património da Humanidade. Um 

caminho muito difícil, sabemos, mas que vamos continuar a 

percorrer.

Ao longo das próximas páginas levamos até si imagens e 

informação relativas à atividade municipal do ano de 2016. 

Obras e iniciativas que concretizámos a partir do programa 

que apresentámos aos Cabeceirenses e que entendemos 

serem fundamentais para melhorar as condições e qualidade 

de vida dos cabeceirenses.

Destaco a inauguração da Variante à EN 205, a recuperação 

dos púlpitos da Igreja do Mosteiro, o arranque das obras de 

renaturalização das margens do rio, na Ranha, a ampliação 

da rede de saneamento na aldeia de Moimenta, em Cavez, as 

obras em quase todas as freguesias de melhoria da qualidade 

e da quantidade da água distribuída, entre tantas e tantas 

outras obras. 

Destaco a realização do II Seminário Internacional, mas 

também a Feira dos Produtos Locais ou a I Especial Sprint e a 

garantia de realização do Rali de Portugal, em 2017, em 

Cabeceiras de Basto.

Destaco igualmente a celebração, pela primeira vez, de 

acordos de execução com as Juntas de Freguesia para a 

limpeza de caminhos e espaços públicos.
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Francisco Luís Teixeira Alves

Presidente da Câmara Municipal



04 l boletim municipal l em destaque                                                                                                                

Depois de realizados os trabalhos 

de conservação e restauro dos 

quatro altares da nave da Igreja, no 

âmbito da candidatura designada 

‘Mosteiro de S. Miguel de Refojos: 

cuidando do passado e 

perspetivando o futuro’ que foi 

financiada por fundos 

comunitários,  através do 

Programa do ON2. O Novo Norte, 

a Câmara Municipal restaurou dois 

púlpitos com o intuito de 

uniformizar a estética da nave 

central. 

Os trabalhos, cujo orçamento 

ascendeu a cerca de 7 mil euros, 

foram executados pelas Oficinas 

Santa Bárbara. 

Mais um investimento do 

Município, suportado 

integralmente, desta vez, pelo 

orçamento municipal, na defesa do 

Património e valorização do Nosso  

Mosteiro.

O Secretário de Estado das Autarquias Locais, Dr. Carlos Miguel, presidiu no dia 16 de abril, à cerimónia de

inauguração da Variante à EN 205, entre a rotunda de Lameiros e a rotunda de Barbeito, em Cabeceiras de

Basto. Esta estrada completa a ligação rápida da vila, sede do concelho, à autoestrada.

Dezenas de populares concentraram-se em Barbeito onde foi descerrada a placa alusiva à inauguração da estrada e

rotunda, cujo elemento decorativo alude ao Mosteiro de S. Miguel de Refojos

“Investimos nesta estrada 2,4 milhões de euros, tendo

beneficiado de um apoio comunitário de 850 mil euros”

através do Programa ON.2 – O Novo Norte, destacou

Francisco Alves na cerimónia de inauguração

O momento festivo foi abrilhantado pela atuação do Jogo

do Pau de Abadim
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Mais de 100 pessoas participaram nos dias 16 e 17 de junho no II Seminário Internacional que decorreu na 

Casa do Tempo. O evento foi organizado pelo Município de Cabeceiras de Basto e pelo CITCEM/FLUP –

Centro de Investigação Transdisciplinar ‘Cultura, Espaço e Memória’/Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto. O presidente da Câmara Municipal, Francisco Alves, fez um balanço muito positivo deste II Seminário 

Internacional, afirmando que “foram dois dias que permitiram reforçar os saberes sobre a dimensão local, 

regional e internacional do Nosso Mosteiro”. O evento foi financiado pelos programas COMPETE e 

Portugal 2020.

Sessão de abertura

Estiveram presentes nesta apresentação o Diretor Regional da Cultura do 

Norte, António Ponte, os Presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal, 

Francisco Alves e Joaquim Barreto respetivamente, vereadores, presidentes de 

junta e outros autarcas, arcipreste de Cabeceiras de Basto, pároco de Refojos, 

os académicos historiadores e investigadores que foram oradores do I 

Seminário, entre muitos outros convidados, interessados e estudiosos das 

questões ligadas à valorização e defesa do Património Cultural.

Sessão de encerramento
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O Festival de Patinagem que a Escola de Patinagem Artística das Terras de Basto organizou e que decorreu em novembro, no Pavilhão 

Desportivo do Arco de Baúlhe, foi uma das iniciativas apoiadas pela Câmara Municipal

O movimento associativo é um parceiro privilegiado da Câmara 

Municipal na promoção do desenvolvimento económico, social, 

cultural, recreativo, desportivo, entre outros.

Reconhecendo o trabalho empenhado das 

associações/instituições, dos seus dirigentes e associados, a 

autarquia Cabeceirense atribuiu-lhes, ao longo do ano de 2016, 

o montante de aproximadamente 200 mil euros para apoiar a 

atividade e as iniciativas que foram levadas a efeito e que 

envolveram as populações.

Numa das sessões de entrega de apoios financeiros, o 

presidente da Câmara Municipal afirmou que o Município 

“contou, conta e continua a contar com o esforço e a dedicação 

das nossas coletividades de que nos orgulhamos”.
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O projeto cultural mais importante do 

Município é protagonizado pelo CTCMCB 

que abrange um cada vez maior número 

de participantes e envolve diferentes 

públicos. Demonstra bem o interesse dos 

Cabeceirenses por este projeto que 

valoriza o teatro de comunidade, trazendo 

à cena muito da história local e das 

nossas gentes em resultado de pesquisa 

e recolha que o próprio Centro de Teatro 

faz permanentemente. 

A emocionante história inspirada no dia 

da inauguração da Estação Ferroviária do 

Arco de Baúlhe – ‘A Primeira Viagem’ –

foi uma das mega produções promovidas 

do Centro de Teatro representada no 

Núcleo Ferroviário de Arco de Baúlhe no 

dia 18 de maio, Dia Internacional dos 

Museus. Em setembro a peça foi exibida 

nos Claustros do Mosteiro de S. Miguel 

de Refojos, no arranque do programa das 

Festas de S. Miguel (imagens da capa e 

última página deste boletim municipal).

Esta fotografia refere-se à iniciativa 

‘Passeio Literário’ que neste ano levou a 

peça ‘O Lourenço de Braga’ num 

percurso cénico do Quinchoso ao Souto 

Longal.

‘Bom dia!’ 

O CTCMCB está 

em toda a parte…

Instalação gigante 

do CTCMCB no 

Parque Mosteiro 

O mapa dos caminhos 

do CTCMCB

Passeio Literário | ‘O Lourenço de Braga’ | Quinchoso - Souto Longal | 27-08-2016

O primeiro festival de teatro ContraCena arrancou 

em Rives, França, e continuou em Cabeceiras de 

Basto ao longo do mês de julho.

Este festival que levou à cena seis espetáculos, 

pretendeu marcar a programação cultural de verão 

de Cabeceiras de Basto e reforçar o papel ativo do 

concelho enquanto município embaixador do teatro.

Para além do CTCMCB, participaram neste evento 

quatro companhias: o GRUTACA - Grupo de Teatro 

Amador Camiliano de Seide, Famalicão; o Teatro do 

Imaginário do Manigoto, Pinhel; a ATC - Associação 

Teatro de Construção de Joane, Famalicão e o 

GEFAC - Grupo de Etnografia e Folclore da Academia 

de Coimbra.

O Projeto Descentralizar levou o teatro às freguesias 

ao longo do mês de novembro. ‘Como Fazer Cavacas 

e Rosquilhos’ foi a comédia produzida pelo CTCMCB 

que percorreu o concelho, conseguindo sempre 

grandes plateias que se divertiram com tantas 

peripécias do ‘Rei das Cavacas’.
Três Homens Baixos 

30-07-2016

A Guerra do Tabuleiro de Xadrez 

09-07-2016

O Lobisomem | 02-07-2016Mercúrio, O Doido e a Morte  

16-07-2016

Amor Desgarrado | 23-07-2016

CTCMCB vai contigo a 

toda a parte
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As diferentes iniciativas organizadas pela CPCJ 

contaram com o envolvimento de diversos 

parceiros, designadamente o Agrupamento de 

Escolas de Cabeceiras de Basto, o Externato de 

S. Miguel de Refojos e a GNR. 

A participação do Centro de Teatro da Câmara

Municipal foi fundamental para a sensibilização

da comunidade para esta temática.

Ao longo do ano, a CPCJ – Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens dinamizou 

um conjunto de atividades mais alargadas 

na comunidade que contaram com a 

participação de dezenas de crianças.

Férias de Verão nas piscinas e na Biblioteca 

Municipal, visitas guiadas a diversos 

equipamentos municipais,

jogos didáticos, circuitos pedestres e 

atividades de prevenção rodoviária,

foram algumas das atividades promovidas.
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Exposição de pintura de Benvindo Carvalho

Hora do Conto na Biblioteca - 'O Coelhinho da Páscoa‘ | 7 a 10 março 2016 Concerto Primavera da Banda Cabeceirense | 20-03-2016 Concerto de Órgão de Páscoa | 02-04-2016

Exposição de pintura de Rosa Dixe Encontro de Ex-Combatentes | 16-10-2016Exposição de Tamancaria Exposição de trabalhos l Cursos da Casa Juventude 

Durante o ano de 2016 

foram muitas as 

atividades apoiadas e/ou 

promovidas pela Câmara 

Municipal. Iniciativas 

socioculturais, 

recreativas, económicas, 

desportivas, entre outras, 

que marcaram a agenda e 

a dinâmica do concelho.
Tertúlias na Casa do Tempo | ‘Professora Filomena 

Mesquita’ | 18-03-2016 

Dia Mundial da Atividade Física | 06-04-2016



As chuvas intensas e os ventos fortes 

provocaram avultados estragos no 

concelho de Cabeceiras de Basto, tendo 

sido necessário manter em permanência 

no terreno a Proteção Civil e várias 

brigadas municipais que com o apoio dos 

Bombeiros Cabeceirenses acorrerem às 

situações mais prementes de 

deslizamentos e aluimentos de terras . As 

fortes chuvadas provocaram ainda muitas 

derrocadas, queda de árvores e outros 

constrangimentos que causaram diversos 

transtornos às populações.
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Cerca de 900 crianças protagonizaram, no dia 15 de janeiro, um magnífico espetáculo musical onde cantaram os 

reis aos professores, educadores, pais e avós que assistiram à iniciativa promovida pelo Município, com a 

colaboração do Agrupamento de Escolas, neste que foi o XVII Encontro de Reis das Escolas de Cabeceiras de Basto.

Aluimento com derrocada de talude da estrada no Lugar do Bairro Alto, Abadim

Deslizamento em Ponte Pedrinha, Alvite

Derrocada na EN 210, Vila Nune

Deslizamento no Lugar Novo, Faia

Deslizamento na Rua do Paiol, Vila Nune 



18 l boletim municipal l fevereiro                                                                                                                    15                                                                          

A Câmara Municipal organizou a 20.ª edição Festa da 

Orelheira e do Fumeiro assente no caráter diferenciador e 

único deste evento que para além de dar a conhecer a 

qualidade e autenticidade dos produtos locais com mais de 

70 expositores, demonstrou a arte de bem ‘culinar’ o 

fumeiro, aliando a tradição secular das gentes com as 

melhores práticas de confeção do produto final.

O mau tempo que se verificou no mês de janeiro continuou pelo 

mês de fevereiro, tendo provocado inúmeras situações de risco 

de que foi exemplo o grande desabamento de terras que 

condicionou o trânsito em Água Redonda, na ER 311, estrada 

que liga Fafe a Cabeceiras de Basto. Os trabalhos de remoção 

de terras e pedras foi feito com recurso a máquinas pesadas, 

como giratórias e camiões. Também o desmoronamento de 

terras na estrada entre Passos e Várzea Cova provocou o corte 

do trânsito naquela via.

A Câmara Municipal equipou o Serviço Municipal da 

Proteção Civil com uma viatura todo-o-terreno para 

apoio aos principais agentes da Proteção Civil na sua 

ação de auxílio a situações de socorro, salvamento e 

proteção de pessoas, bens e meio ambiente e 

comando de operações.

O Regimento de Cavalaria 

nº6 (RC6) de Braga levou a 

efeito entre os dias 22 e 26 

de fevereiro um exercício 

militar na Serra da Cabreira, 

onde estiveram envolvidos 

cerca de 234 militares e 60 

viaturas.

A Câmara Municipal de 

Cabeceiras de Basto e os 

Cabeceirenses acolheram, 

com satisfação, mais uma 

vez no seu território, forças 

do Exército do Português.

No âmbito das iniciativas de Proteção Civil, foi espalhado 

sal-gema nas estradas para derreter o gelo e melhorar a 

segurança rodoviária Deslizamento de terras na Devesa, Basto

Queda de árvores na Reboriça, CavezO presidente  da Câmara entregou chaves da viatura ao 

Comandante Operacional Municipal

Cheias em Santa Senhorinha, Basto

Desmoronamento de terras, Passos 
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O Dia Mundial da Árvore foi assinalado no dia 17 de 

março com o intuito de divulgar o importante papel da 

floresta e sensibilizar a comunidade para a sua 

preservação, promover os nossos espaços florestais e 

incentivar à plantação de espécies autóctones.

Autarcas e representantes do ICNF visitaram os 

Baldios de Bucos, S. Nicolau e Abadim e ficaram 

também a conhecer a exposição ‘Floresta com Arte’ 

que consistiu na pintura de animais autóctones nos 

troncos das árvores de Vinha de Mouros pelo 

CTCMCB.

Crianças e idosos passaram também pelo Circuito de 

Manutenção localizado em Vinha de Mouros, mancha 

florestal de relevante interesse. 

Organizado pelos Bombeiros 

Cabeceirenses, o Dia da Proteção 

Civil foi comemorado no dia 1 de 

março com uma exposição de 

meios de proteção e socorro 

visitada por mais de duas mil 

crianças e jovens.

Participaram também nesta 

iniciativa a Câmara Municipal, a 

Guarda Nacional Republicana, a 

Autoridade Nacional de Proteção 

Civil e o INEM.

A Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia assinaram acordos de execução para a limpeza de estradas, 

caminhos e outros espaços públicos. Para o efeito, em 2016, foi transferido para as Juntas de Freguesia o 

montante global de 190 mil euros.

Limpezas em Basto Limpezas em Vilar de Cunhas Limpezas em Outeiro

Autarcas e os representantes do ICNF visitaram os 

baldios de Bucos, S. Nicolau e  de Abadim, entre 

outros espaços

Alunos e utentes dos ECL’s visitaram o Circuito de 

Manutenção de Vinha de MourosLimpezas em Abadim Limpezas em Pedraça Limpezas em Bucos

Limpezas na Faia Limpezas em RiodouroLimpezas em Cabeceiras de Basto



Mais de 800 alunos participaram na terceira 

edição do Encontro Regional de Clubes da 

Floresta do Noroeste que juntou, no dia 29 de 

abril, no Complexo Florestal da Veiga, mais de 

25 clubes de escolas dos distritos de Braga, 

Porto e de Viana do Castelo.

Numa organização conjunta do Município e do 

PROSEPE Braga, a iniciativa teve como palco 

privilegiado a Serra da Cabreira onde os 

jovens participaram em diversas ações 

ludicopedagógicas. Paralelamente assistiram 

a exposições promovidas pela GNR, 

Bombeiros Cabeceirenses e ICNF.
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Repavimentação da Rua de Gafes, Arco de Baúlhe

Repavimentação da Variante da Uz, Vilar de Cunhas 

Construção de muro no Caminho de Tamonde, Arosa, 

Cavez

Repavimentação de estrada no Samão, Gondiães

Ampliação da rede de saneamento na Rua do Fojo Velho, 

Cavez

O Dia Mundial da Dança foi celebrado no dia 29 de abril com um 

espetáculo no Pavilhão Gimnodesportivo de Refojos que juntou 

centenas de pessoas. Participaram neste evento a Academia 

Sempre em Forma, o Ginásio Companhia Atlética, o Ginásio 

BodyGate e a Associação Pé de Dança. 

Cabeceiras de Basto evocou 

os 42 anos do 25 de Abril. 

Organizado pela Câmara em 

colaboração com os 

Bombeiros Voluntários, a 

Banda Cabeceirense e a 

Associação Dinamizadora 

dos Interesses de Basto, o 

programa contemplou a 

exibição da peça ‘Carolina e 

os 5 Reinos’ pelo CTCMCB, a 

sessão solene evocativa da 

efeméride, a audição dos 

alunos da Escola de Música 

da Banda Cabeceirense, o 

jantar comemorativo do 25 

de Abril e, ainda, as Provas de 

Atletismo e a Corrida da 

Liberdade.

Teatro ‘Carolina e os 5 Reinos’

A 30 de abril realizou-se a já habitual lavoura tradicional que contou com a participação de muitos 

jovens e seniores. A iniciativa foi organizada pela Câmara Municipal e pela Basto Vida.

Sessão Solene da Assembleia Municipal

Hastear da Bandeira

Audição dos alunos 

da Escola de Música da Banda

Entrega de prémios das 

provas desportivas
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Emídio Gomes, Gestor do Norte 2020 e 

presidente da CCDRN, presidiu ao Seminário 

‘Portugal 2020 - Apoio às Empresas’, uma 

iniciativa que decorreu a 3 de maio, na Casa do 

Povo do Arco de Baúlhe, e que teve como 

destinatários os empresários e os potenciais 

investidores.

Cabeceiras de Basto esteve presente na Feira 

1º de Maio em Neuville-sur-Saone. O vereador 

Alfredo Magalhães representou a Câmara e 

encontrou-se com a maire de Neuville, Valérie

Glatard, e o presidente de Alpirsbach, 

localidade alemã geminada com Neuville.

Durante o exercício militar Plutão16/3 que 

o RC6 promoveu em Cabeceiras de Basto, 

sete antigos Comandantes daquele 

Regimento, acompanhados pelo 

Comandante, Coronel de Cavalaria António 

Varregoso, visitaram a Casa do Tempo.

Esteve patente ao público na Casa do Tempo a 

exposição ‘Automóveis em Miniatura de José 

A. Gomes – Clássicos do Passado’. A 

inauguração que foi presidida pelo presidente 

da Câmara, contou com a presença dos pilotos 

Adruzilo Lopes, José Carlos Magalhães e do 

navegador Rui Teixeira.

O jovem estudante do Externato 

S. Miguel de Refojos, Miguel Leite, foi 

em 17 de maio o vencedor da final 

municipal do concurso ‘Escolas 

Empreendedoras IN.AVE’ com o 

projeto ‘Onde está o meu carro?’

Com o intuito de informar os empresários 

e potenciais investidores da área do 

Turismo das linhas de financiamento 

disponíveis no âmbito Portugal 2020, 

realizou-se um seminário no auditório do 

Centro Hípico, no dia 24 de maio.

Repavimentação da Rua de Carcavelos, Basto Pavimentação do arruamento da Zona 

Industrial de Lameiros 

Colocação de caneletes no lugar de Senra, 

Refojos

Quinze equipas de sapadores florestais do distrito de Braga, num total de 75 elementos, realizaram no dia 18 de maio, em

Cabeceiras de Basto, uma ação prática de formação em contexto de fogo controlado. Organizada pelo Instituto da

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), com o apoio da Câmara Municipal e do seu GTF – Gabinete Técnico Florestal

e com a colaboração dos Baldios do concelho, as ações de fogo controlado decorreram no perímetro da Serra da Cabreira.

O presidente da 

Câmara hasteou a 

Bandeira da Europa 

nos Paços do 

Concelho 

Limpeza de vegetação infestante, remoção de entulhos, 

monos, pedras e outros materiais nas ruas, passeios e 

outros logradouros públicos, bem como a reparação de 

buracos na via e nos passeios foram ações levadas a efeito.

O presidente da Câmara Municipal e o vereador Alfredo 

Magalhães acompanharam os trabalhos nas Zonas 

Industriais de Lameiros, Olela e Vila Nune.

Com o apoio da Direção Regional de 

Agricultura e Pescas do Norte, teve lugar 

no dia 16 de maio, na Casa da Juventude, 

uma sessão de esclarecimento dirigida 

aos agricultores sobre os novos apoios 

agrícolas e florestais.
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Mais de 150 crianças do ensino 

pré-escolar e do 1º ciclo da Escola 

Básica do Arco de Baúlhe 

participaram, no dia 7 de junho, 

numa caminhada pelo ambiente 

promovida pela RESINORTE na 

Ecopista da Linha do Tâmega.

Ao longo do percurso as crianças 

foram sensibilizadas para a 

importância da defesa do 

ambiente e da separação dos 

resíduos sólidos.

O Dia Mundial da Criança foi assinalado no dia 1 de junho com o 

espetáculo de teatro ‘A Revolta dos Micróbios’. A peça incluída no Plano 

Nacional de Leitura e adaptada a partir de um conto de Thorbjorn Egner

foi apresentada pelo CTCMCB na Casa da Juventude, em quatro sessões, 

para os crianças do pré-escolar e alunos do 1º Ciclo.

O Conselho Cinegético Municipal 

reuniu em 15 de junho

O Conselho Municipal de Educação 

reuniu em 3 de junho

Pavimentação do Caminho das Searas, 

Vila Nune

Limpeza da envolvente do reservatório dos 

Pinheiros, Arco de Baúlhe

Construção de muro na Rua das Fontelas, Faia

Reconstrução de muro na Rua da 

Atafona, Cavez

Construção de muro na estrada do  Vilar 

para o Samão, Gondiães e Vilar de 

Cunhas

Ampliação da rede de águas pluviais e 

esgotos em Gragilde, Painzela

Iluminação da Escadaria entre a Rua 

Irmão Pedro Basto e a Rua Dr. Manuel 

Fraga
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Comemorou-se no dia 26 de julho, no lugar de Vilela, 

freguesia de Riodouro, o Dia dos Avós, uma iniciativa 

organizada pela CPCJ – Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens, Comissão Municipal de Proteção de 

Pessoas Idosas (CMPICB) e Centro de Teatro 

(CTCMCB) que contou com o apoio da Câmara 

Municipal de Cabeceiras de Basto.

O convívio ‘Avós, Netos e Afetos’ teve a participação

especial dos jovens atores do CTCMCB que animaram

os participantes, avós e netos, com danças, música e

muitos contos à mistura.

Foram desinfetados 600 contentores de resíduos sólidos domésticos que se encontram instalados em 

todas as freguesias. Os trabalhos de lavagem, desengorduramento, desinfeção e desodorização 

tiveram como objetivo a promoção da melhoria da qualidade ambiental.

Exercício físico animadoRastreios de saúdeMostra de produtos locais

Música e jogos tradicionais animaram a Praça da República nas 

Noites de Verão

Organizada pela Basto Vida, 

em colaboração com a 

Câmara Municipal de 

Cabeceiras de Basto e com 

as Juntas de Freguesia, a 

Festa da Saúde que se 

realizou nos dias 23 e 24 de 

julho,  teve como objetivos 

promover a saúde; 

sensibilizar a população para 

a necessidade de adoção de 

hábitos saudáveis; e dar a 

conhecer à comunidade os 

serviços, os equipamentos e 

as respostas na área da 

saúde disponíveis no 

concelho.

O Convívio  Mais Vida levou 

centenas de seniores a S. 

Bento da Porta Aberta.



No fim de semana de 12 a 14 de agosto, decorreu na zona envolvente ao Mosteiro de S. Miguel de Refojos a 

iniciativa ‘Mosteiro em Festa’ que integrou a exposição/venda de produtos locais e os Jogos sem Fronteiras. O 

Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Luís Carneiro, procedeu à abertura oficial do 

evento logo após a cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração estabelecido entre a Direção-Geral dos 

Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas e o Município de Cabeceiras de Basto, protocolo esse que 

visa a reformulação do Gabinete de Apoio ao Emigrante. 

A Casa do Tempo de Cabeceiras de Basto celebrou na noite de 6 de agosto o seu terceiro aniversário com um 

programa de animação cultural que atraiu dezenas de pessoas. O programa festivo contou  com a atuação do Grupo de 

Bombos de Vilela, do Jogo de Pau de Abadim da ARDCA e do Grupo de Fados e Serenatas da Universidade do Minho. Foi 

também inaugurada, neste dia, a exposição ‘Cartoons’ do artista local Mário José Teixeira.
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Os Jogos sem Fronteiras 

foram disputados pelas 

equipas das freguesias 

do concelho e uma 

equipa representativa de 

Rives.

Pelo segundo ano 

consecutivo, a freguesia 

de Cabeceiras de Basto 

foi a grande vencedora 

destes jogos que se 

disputaram na noite de 

13 de agosto no Parque 

do Mosteiro perante 

largas centenas de 

pessoas.

O auditório da Casa do Tempo encheu para assistir, no dia 11 de agosto, à apresentação da Revista 

Musical Portuguesa ‘DA CAPO’ da qual a Cabeceirense Adriana Ferreira foi capa. A sessão 

abrilhantada pela flautista que ofereceu aos presentes um recital solo, com a interpretação de cinco 

magníficas peças.
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A Capela Mortuária da freguesia de Cabeceiras de Basto foi 

inaugurada no dia 7 de agosto, cumprindo-se um anseio antigo da 

população. A obra resultou da vontade dos autarcas e das gentes 

locais e contou com o apoio de várias instituições, empresários e 

população, bem como da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto 

que cedeu o terreno para a sua construção e apoiou financeiramente 

a obra.

A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara e dos 

vereadores, do presidente da Assembleia Municipal, do presidente da 

Junta de Freguesia, entre outros autarcas locais, bem como do 

pároco Avelino Vilela e do Cónego Fernando Monteiro.

Pavimentação do Largo do Cemitério de BastoConstrução de muro na Travessa de Vinha de

Mouros, Refojos

Pavimentação da Rua José Leite Magalhães, Vila Nune

Repavimentação da Rua Elisa Sousa Dias, Zona

Industrial de Olela, Basto

Reforço de abastecimento de água em Moimenta, 

Cavez

Ampliação da rede de saneamento na Calçada da Cumieira, Cabeceiras de Basto

Construção de valetas na estrada entre Viso - Muro,

Pedraça

Erguida do Pau da Bandeira - Festa da Sra. 

Remédios, Arco de Baúlhe

Rock in Rua, Arco de Baúlhe

Feira Tradicional de Abadim

Torneio Joel Pereira Cup, Painzela Romaria da Senhora da Orada
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O Ministro da Economia, Caldeira Cabral, inaugurou a Agrobasto

Concurso Pecuário 

Medalha de Prata a título póstumo a 

Francisco Teixeira, encarregado geral 

da Câmara Municipal

Voto de Louvor a Hélder Miranda, piloto 

Campeão Regional 

Voto de Louvor a João Casimiro 

Almeida, músico premiado 

internacionalmente

Medalha de Prata a Bernardino Pereira, 

atleta veterano, Campeão Europeu

Medalha de Prata a João Machado, atleta 

síndrome down, Campeão do Mundo

Voto de Louvor à Contacto Futsal Clube, 

apurada para a 2ª fase do Campeonato 

Nacional Juniores A

Medalha de Prata a Luís Gonçalves, 

atleta síndrome down, Campeão do 

Mundo 

Voto de Louvor a Rui Teixeira, 

navegador Campeão Regional

Ao longo de onze dias, as Festas do Concelho atraíram a Cabeceiras de Basto milhares de pessoas. Um programa 

muito diversificado, da música ao teatro, das corridas de cavalos às chegas de bois, da feira ao cortejo etnográfico, do 

concurso pecuário à Agrobasto, entre outros eventos, marcaram a Feira e Festas de S. Miguel 2016.

Voto de Louvor a Hélder Gonçalves, 

destacado músico nas principais 

Orquestras Nacionais

Cortejo EtnográficoChega de Bois Corrida de Cavalos

Sessão Solene do Dia do Município

Concerto de David Carreira

Depois da cerimónia do Hastear da Bandeira nos Paços do Concelho e que contou com a guarda de honra dos Bombeiros 

Cabeceirenses, a sessão solene teve lugar no Salão Nobre e foi marcada pela homenagem da Câmara Municipal a 

individualidades e instituições que prestigiaram e continuam a prestigiar o Município de Cabeceiras de Basto e que se 

traduziu na entrega de Medalhas de Prata e Votos de Louvor.



O presidente da Câmara Municipal, Francisco Alves, acompanhado dos 

vereadores e presidentes de Junta, entregou, no dia 15 de setembro, 

91 bolsas de estudo a jovens estudantes, num investimento que 

ultrapassou os 62 mil euros. Um importante apoio na formação de 

jovens que tiveram bom aproveitamento escolar e cujos agregados 

familiares se apresentam economicamente mais débeis.
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Mais de duas centenas de mototuristas de 14 nacionalidades visitaram no dia 9 de setembro o concelho 

de Cabeceiras de Basto naquela que foi a terceira edição do ‘FIM Mototour of Nations’ realizada sob a 

égide da Federação Internacional de Motociclismo e da Federação de Motociclismo de Portugal, com 

organização do Moto Clube do Porto e que contou com o apoio da Câmara Municipal de Cabeceiras de 

Basto na passagem por esta terra de Basto.

O presidente da Câmara Municipal 

de Cabeceiras de Basto, Francisco 

Alves, na qualidade de membro da 

Comissão de Acompanhamento 

Ambiental do Sistema Eletroprodutor

do Tâmega, visitou no dia 20 de 

setembro as obras de construção da 

Barragem de Daivões.

O Conselho Municipal de Juventude 

reuniu nos Paços do Concelho no 

dia 16 de setembro. Este Conselho 

é um órgão consultivo do Município 

sobre matérias relacionadas com a 

política de juventude e tem como 

fins, entre outros, promover 

iniciativas sobre a juventude a nível 

local, incentivar e apoiar a atividade 

associativa juvenil, assegurando a 

sua representação junto dos 

órgãos autárquicos, bem como 

junto de outras entidades públicas 

e privadas, nacionais ou 

estrangeiras e promover a 

colaboração entre as associações 

juvenis no seu âmbito de atuação.

Centenas de pessoas assistiram no dia 11 de setembro, no Hipódromo Municipal, à Corrida de Cavalos a 

Trote e Galope, uma iniciativa organizada pela Liga Portuguesa de Criadores e Proprietários de Cavalos 

de Corrida, em colaboração com o Município Cabeceirense e a Associação Equestre das Terras de 

Basto.



Exploração de água para reforço de 

abastecimento a Celeirô, Cabeceiras Basto

Pavimentação de Caminho junto ao cemitério 

do Vilar, Vilar de Cunhas

A Feira dos Produtos Locais decorreu nos dias 15 e 16 de

outubro, nos Claustros do Mosteiro de S. Miguel de Refojos, com

transmissão em direto para todo o mundo do Programa da RTP1

‘Aqui Portugal’ no dia 15. Vinte e seis produtores/expositores

estiveram presentes na feira que recebeu a visita de milhares de

pessoas.
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O presidente da Câmara Municipal moderou no dia 

28 de outubro a tertúlia ‘Maestro e Padre Dr. 

Joaquim dos Santos - A vida e a obra’ integrada no 

Ciclo de Tertúlias que a Casa do Tempo tem 

organizado com o intuito de promover o património 

material e imaterial concelhio.

Evocando a vida e a obra do Padre Joaquim dos 

Santos, ilustre Cabeceirense e compositor de 

renome internacional, a tertúlia contou com  

quatro oradores – Nuno Costa (compositor), Vítor 

Matos (maestro titular da Orquestra de 

Guimarães), Paulo Almeida (professor) e José 

Carlos Azevedo (maestro do Orfeão de Guimarães).

O Ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, visitou no dia 

1 de outubro Cabeceiras de Basto, passando pela Casa da 

Música, sede da Banda Cabeceirense, por ocasião do seu 

aniversário. Visitou também a sede do Rancho Folclórico de S. 

Nicolau, na freguesia de Cabeceiras de Basto, numa jornada 

dedicada à Cultura que contou com a presença dos presidentes 

da Câmara e da Assembleia Municipal, Francisco Alves e 

Joaquim Barreto, respetivamente, de vereadores e presidentes 

de Junta, entre outros eleitos, convidados e público em geral.

Cabeceiras de Basto viveu no dia 23 

de outubro momentos de grande 

espetáculo com a realização da ‘I 

Especial Sprint’ no centro da vila, uma 

iniciativa organizada pelo CAST -

Clube Automóvel de Santo Tirso com 

o apoio da Câmara Municipal. 

A adrenalina, velocidade e perícia 

fizeram as delícias aos amantes do 

automobilismo que, apesar da chuva 

intensa que se fez sentir, não 

arredaram pé, nem perderam a 

oportunidade de assistir às 

magníficas exibições dos pilotos em

prova.



A Câmara Municipal de 

Cabeceiras de Basto associou-se 

no dia 25 de novembro à 

celebração do Dia Internacional 

pela Eliminação da Violência 

Contra as Mulheres com a 

realização de um espetáculo que 

assinalou essa data no ‘Teatro 

Bus’.

Esta iniciativa foi uma 

organização conjunta da Câmara 

Municipal com a Secção de 

Programas Especiais do 

Destacamento da GNR de 

Guimarães que contou com o 

apoio da Cercifaf e da Arriva

através de um projeto único –

um palco itinerante, o Teatro 

Bus. 

Arranjo urbanístico da ligação ao Parque Urbano ao longo da Ribeira 

de Penoutas
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No dia 17 de novembro foi 

promovido um evento 

gastronómico designado Jantar 

Premium, integrado no 

programa de alavancagem do 

turismo, em torno do Mosteiro 

de S. Miguel de Refojos, que 

juntou figuras conhecidas da 

televisão e imprensa escrita, das 

artes, património e letras, 

renomados e premiados chefs, 

empresários e dirigentes de 

associações nacionais que teve 

como finalidade a promoção dos 

melhores sabores 

cabeceirenses e da 

hospitalidade das suas gentes, 

Construção de muro  e rompimento da Rua do Alto 

do Mirante, Arco de Baúlhe

Repavimentação do Caminho da Fragata, Abadim

Regularização de caminho de acesso ao campo de treinos dos 

Bombeiros, Chacim, Refojos

Reparação de teto e instalação de iluminação led 

nos Claustros do Mosteiro

Vinte grupos apresentaram-se no 

dia 13 de novembro ao 16º 

Encontro de Quadras de S. 

Martinho. A iniciativa organizada 

pela Basto Vida e pela Câmara 

Municipal, em colaboração com a 

Freguesia do Arco de Baúlhe e Vila 

Nune, proporcionou um convívio 

repleto de animação, onde não 

faltaram castanhas assadas e o 

vinho novo.

Restaurante Caneiro, Arco de Baúlhe  

Construção de infraestruturas nas futuras oficinas municipais
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No dia 23 de dezembro, a 

Banda Cabeceirense organizou 

um concerto de Natal que 

juntou os mais prestigiados 

músicos Cabeceirenses que 

brindaram o público presente 

com um memorável 

espetáculo na Igreja do 

Mosteiro.

O concerto contou com o apoio 

da Câmara Municipal e da 

Paróquia de Refojos.

Atuaram com a Banda Cabeceirense Adriana 

Ferreira (flautista), André Gomes (trompista), 

Carlos Leite (trompetista), Hélder Gonçalves 

(clarinetista), João Casimiro (pianista) e Pedro 

Teixeira (saxofonista), todos naturais de 

Cabeceiras de Basto. 

Unidade Dr. Francisco 

Meireles

Lar Dr. Manuel Fraga

Unidade de Internamento e 

Convalescença pública

Fundação A.J. Gomes da Cunha

Centro Social de Cavez 

Centro de Dia da ADIB 

Lar e Creche da ARCA

A Câmara Municipal promoveu um conjunto de iniciativas que integraram o 

programa ‘Natal Solidário 2016’, com distribuição de cabazes, oferta de 

pinheirinho de Natal em troca de presentes e a realização do Mercado de 

Natal na Praça da República. O presidente da Câmara, Francisco Alves, 

visitou todas as IPSS do concelho, levando um abraço solidário a todos os 

dirigentes, trabalhadores e utentes dessas instituições.

As escolas organizaram, como 

habitualmente, em cada  um dos 

estabelecimentos festas de Natal que 

envolveram toda a comunidade educativa.

A convite do Agrupamento de Escolas, o 

presidente da  Câmara marcou presença 

e levou a todos os meninos e meninas um 

livro de banda desenhada intitulado ‘A 

lenda do Basto’.

Mercado de Natal

A Basto Vida promoveu em todos os 

Espaços de Convívio e Lazer (ECL’s) 

festas de Natal que receberam a visita 

do presidente da Câmara que, na 

oportunidade, entregou presentes.

As festas contaram também com a 

presença dos dirigentes da Basto Vida 

e dos presidentes de Junta.

Centro Social de Cabeceiras 

de Basto

Lar de BucosCruz Vermelha do Arco de 

Baúlhe
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O Relator Especial da Organização 

das Nações Unidas para o Direito à 

Água Potável e Saneamento, Léo

Heller, visitou no dia 9 de dezembro, 

a Câmara Municipal para uma 

reunião de avaliação dos sistemas 

municipais de abastecimento de água 

e saneamento

no âmbito da visita mais alargada 

que os Relatores Especiais da ONU  

realizaram a Portugal.

Requalificação urbanística da Avenida Capitães de Abril entre a Rotunda dos Combatentes e a 

Rua do Telhado

Melhoria das acessibilidades na Rua Dr. Francisco Botelho e às instalações sanitárias públicas

Construção de nova conduta adutora de água em Moimenta, Cavez

Foi inaugurado no dia 30 de 

dezembro o Espaço de 

Convívio e Lazer de 

Cabeceiras de Basto, um 

espaço que tem como 

objetivo combater o 

isolamento e promover a 

qualidade de vida da 

população idosa, 

incentivando a inclusão 

social e as relações 

interpessoais e 

intergeracionais, ao mesmo 

tempo que contribui para o 

envelhecimento ativo desta 

faixa etária da população 

cabeceirense.

Reforço do abastecimento de água em 

Arosa, Cavez

Placa alusiva foi 

descerrada pelo presidente 

da Câmara Municipal e pelo 

presidente da Junta de 

Cabeceiras de Basto, 

acompanhados pelos 

vereadores e por outros 

autarcas da freguesia, bem 

como pelo presidente do 

Conselho Fiscal da Basto 

Vida.

Repavimentação de vários arruamentos 

na Senra, Refojos

Pavimentação do Caminho do Alto de 

Teixugueiras, Riodouro

Colocação de caneletes na Portela 

Grande, Boadela, Pedraça



46 l boletim municipal l … e ainda                                                                                                                      47

Obras de beneficiação 

do troço do Rali de 

Portugal na Serra da 

Cabreira, entre a Veiga 

e Busteliberne, que irá 

ter lugar no dia 20 de 

maio de 2017. 

Execução de rede de saneamento na Portela do Fojo, Moimenta, 

Cavez 

Pavimentação de vários arruamentos em Gragilde, Painzela 

Construção de passeios na Avenida Cardeal D. António Ribeiro, lado poente 

Requalificação do jardim na Rua General Humberto Delgado
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Construção de muro no largo do cemitério de Alvite

Arranjo urbanístico da 

Rotunda da Sobreira

Localizada no lugar com o 

mesmo nome, na vila de 

Cabeceiras de Basto, a 

escolha do sobreiro como 

espécie presente com três 

árvores transporta-nos 

para a origem do topónimo.

Arranjo urbanístico da 

Rotunda Capitães de Abril

Uma laranjeira e um 

abrunheiro foram 

plantados neste espaço, 

embelezado ainda com 

xisto, godo e casca de 

pinho e ‘perfumados’ pelos 

aromas da alfazema e do 

alecrim. 

Arranjo urbanístico da 

Rua D. Nuno Álvares 

Pereira

Na zona da Sobreira a Rua 

D. Nuno Álvares Pereira foi 

requalificada de modo a 

reordenar o trânsito e 

melhorar a acessibilidade 

quer à rotunda, quer à Rua 

da Sobreira.

No final do ano, tiveram início as obras de renaturalização das margens do Rio Peio, na Ranha, local vulgarmente conhecido pelos

cabeceirenses como ‘Praia da Ranha’, obras que estarão concluídas antes do início do verão. Esta obra beneficia de apoio financeiro 

da IBERDROLA, no âmbito das compensações previstas pela construção da Barragem de Daivões.

Repavimentação da Estrada Municipal 526 em Bucos



Informações Úteis

Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto

Serviço de Atendimento Único (SAU)

Gabinete de Apoio ao Emigrante

Balcão Multisserviços

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

Telf. 253 669 100     Fax 253 662 726

Número Verde (Atendimento 24 horas): 800 200 010

www.cabeceirasdebasto.pt

servicoatendimentounico@cabeceirasdebasto.pt

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

Basto Vida 

Praça da República, 299    4860-355 Cabeceiras de Basto

Telf. 253 669 070

Telf. 253 669 077

basto.vida@gmail.com

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

Serviços de Ação Social

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

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

Telf. 253 664 541     Fax 253 664 541

servicoatendimentounico@cabeceirasdebasto.pt

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

Polícia Municipal 

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

Telf. 253 669 105 

policiamunicipal@cabeceirasdebasto.pt

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

Casa do Tempo

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 13   

4860-150 Cabeceiras de Basto

Telf. 253 768 278

casadotempo@cabeceirasdebasto.pt

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

Casa do Povo de Arco de Baúlhe

Rua do Arco de Baúlhe    4860-045 Arco de Baúlhe

Telf. 253 768 340     Fax 253 768 340 

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

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

Centro de Educação Ambiental

Centro Hípico de Cabeceiras de Basto

Vinha de Mouros    4860-355 Cabeceiras de Basto

Telf. 253 669 070    Fax 253 669 077

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

Espaço Jovem

Edifício da Central de Camionagem, Loja 2

Espaço Internet de Refojos

Edifício da Central de Camionagem, Loja 3 e 4

Alameda Camilo Castelo Branco, n.º 39     

4860-416 Cabeceiras de Basto

Telf. 253 669 070    Fax 253 669 077

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

Espaço Internet de Arco de Baúlhe

Edifício da Central de Camionagem

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

Telf.253 665 610    Fax 253 669 077

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

Piscina Municipal de Refojos 

Alameda Camilo Castelo Branco, n.º 131   

4860-416 Cabeceiras de Basto

Telf. 253 669 070 ou 253 669 100

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

Piscina Municipal de Arco de Baúlhe

Rua de Arrabalde    4860-061 Arco de Baúlhe

Telf. 253 669 070 Fax 253 669 077

Horário: 3.ª a 6.ª feira - 9h30-12h30 | Sábados – 15h30-18h00

Pavilhão Gimnodesportivo de Refojos

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

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

Pavilhão Gimnodesportivo de Arco de Baúlhe

Travessa do Souto    4860- 082 Arco de Baúlhe

Telf. 253 669 100    Fax 253 662 726

Casa da Música

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

Telf. 253 660 070    Fax 253 669 077

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

Mercado Municipal

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

4860-408 Cabeceiras de Basto

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

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

Outros Contactos Úteis

Bombeiros Cabeceirenses - 253 662 133

GNR - 253 669 060

Centro de Saúde - 253 669 190

Cruz Vermelha – Cabeceiras  de Basto - 253 662 603

Cruz Vermelha - Arco de Baúlhe - 253 663 111

Lar Dr. Manuel Fraga - 253 666 200

Correios de Refojos - 253 760 100

Correios de Arco de Baúlhe  - 253 768 340

Correios de Cavez  - 253 654 289

Escola Básica de Cabeceiras - 253 662 338

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

Externato S. Miguel de Refojos - 253 669 020

Pólo de Formação Profissional de Basto - 253 665 910

Repartição de Finanças - 253 662 126

Tesouraria da Fazenda Pública  - 253 662 875

EDP – Electricidade de Portugal  - 253 662 225

Farmácia Moutinho - 253 666 076

Farmácia Barros - 253 662 527

Farmácia Azevedo Carvalho - 253 654 984

Farmácia Minerva (Arco de Baúlhe) - 253 663 367

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

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

Caixa Geral de Depósitos - 253 662 739

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - 253 669 150

Novo Banco - 253 664 251

BIC (Cabeceiras de Basto) - 253 669 160

BIC (Arco de Baúlhe) - 253 669 320

Táxis Cabeceirenses - 253 662 893

Transdev – Rodoviária de Entre Douro e Minho

Cabeceiras de Basto - 253 662 226

Braga - 253 209 400

Joalto – Auto Mondinense /Transdev

Cabeceiras de Basto - 253 663 538

Guimarães - 253 414 663

Museu  das Terras de Basto

Núcleo Ferroviário de Arco de Baúlhe

Rua da Estação     4860-068 Arco de Baúlhe

Telf. 253 666 350    Fax 253 666 351

museuterrasdebasto@cabeceirasdebasto.pt

nucleoferroviarioab@cabeceirasdebasto.pt

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

Núcleo de Arte Sacra 

Mosteiro de S. Miguel de Refojos

Praça da República    4860-355 Cabeceiras de Basto

Telf. 253 669 100 ou 253 669 070

museuterrasdebasto@cabeceirasdebasto.pt

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

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

5.ª dia reservado às escolas, com marcação prévia

Casa da Lã

Bucos  4860-122  Cabeceiras de Basto

Telf. 253 657 500

museuterrasdebasto@cabeceirasdebasto.pt

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

Biblioteca Municipal Dr. António Teixeira de Carvalho

Travessa de Arrabalde    4860-061 Arco de Baúlhe

Telf. 253 665 054    Fax 253 665 134

bibliotecamunicipal@cabeceirasdebasto.pt

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

Posto de Turismo

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

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

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

Fins de semana e feriados: atendimento na Casa do Tempo

Representação da peça ‘A Primeira Viagem’ pelo Centro de Teatro da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto no Dia 

Internacional dos Museus na antiga estação ferroviária do Arco de Baúlhe, hoje Museu das Terras de Basto

(18-05-2016)
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