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A participação crítica - sem intenções subterrâ-
neas ou ocultos interesses políticos e económicos, 
engrandece. Na Câmara Municipal agradecemos e  
cuidamos das sugestões, ideias e propostas que nos 
entendam fazer chegar. 

Trabalhar é o que dá sentido ao diálogo e às de-
cisões. Trabalhar para cumprir objetivos. Trabalhar 
pelo concelho e pelos cabeceirenses. Trabalhar por-
que para mim a política é acima de tudo um serviço, 
uma luta constante pelo bem-estar-comum. Traba-
lhar sem olhar a horários e a esforços porque ser 
presidente de câmara num concelho como Cabecei-
ras de Basto é uma grande honra, mas também um 
missão difícil e muito exigente.

Estas ideias e princípios nortearam a ação muni-
cipal, desde que assumi a responsabilidade de ser 
presidente da câmara até setembro de 2017. Em 
eleições autárquicas de outubro de 2017 os cabe-
ceirenses confiaram em nós e deram-nos uma maio-
ria absoluta para continuarmos a trabalhar em prol 
do bem-comum.

Agradeço a confiança e fica o meu firme compromis-
so de que a Câmara Municipal continuará a dialogar, 
a decidir e a trabalhar para corresponder às expeta-
tivas de todos.

Francisco Alves
Presidente da Câmara Municipal

Entendo que é dever da câmara municipal dialogar 
de forma aberta e transparente com todos. Dialogar 
que significa ouvir com atenção aquilo que nos di-
zem ou querem dizer. Dialogar que é também esta-
belecer pontes de entendimento a partir da posição 
de cada um, para encontrar as melhores soluções 
para os problemas e expetativas dos cabeceirenses 
e das suas instituições.

O diálogo é permanente com as Juntas de Fregue-
sia, que têm um papel de relevo pela proximidade 
que têm com as pessoas. Estende-se às Instituições 
que trabalham exemplarmente pela solidariedade 
social, pela cultura, pelo desporto e pelo lazer. En-
volve os munícipes sempre que estes precisam da 
sua Câmara Municipal. Neste diálogo não há cabe-
ceirenses de primeira ou de segunda. Para a Câma-
ra Municipal todos merecem ser ouvidos de igual 
modo.

Decidir é obrigatório para que os projetos e as ações 
se possam concretizar. Tomar decisões envolve sem-
pre alguma dificuldade, porque é impossível agra-
dar a todos. Decidir é muitas vezes optar pela posi-
ção de uns em desfavor da posição de outros. Mas 
a nossa obrigação é decidir com equidade, rigor e 
transparência. É isso que temos feito e continuare-
mos a fazer na defesa do interesse público.

Assumimos as decisões que tomamos e estamos, 
como sempre estivemos, abertos às críticas. Quem 
decide de boa-fé não teme as críticas, antes pelo 
contrário agradece-as. 

Dialogar  
Decidir  
Trabalhar



4 BOLETIM MUNICIPAL CABECEIRAS DE BASTO

Mandato Autárquico 2017-2021

Francisco Luís Teixeira Alves (PS) e Joaquim Barroso de Almeida Barreto (PS) Joaquim Barroso de Almeida Barreto (PS)

“Estou perante vós para reafirmar 
o meu compromisso pessoal de 
servir Cabeceiras de Basto e os 
Cabeceirenses com trabalho e 
responsabilidade num quadro de 
verdade, rigor e transparência” 
disse Francisco Alves.

Os Órgãos Autárquicos de Cabeceiras de Basto eleitos para o mandato de quarto de anos, entre 2017 e 
2021, tomaram posse no dia 15 de outubro de 2017, no auditório da Casa da Juventude, perante centenas de 
pessoas. Os trabalhos foram conduzidos pelo Eng. Joaquim Barreto, na qualidade de primeiro eleito para a 
Assembleia Municipal e que viria a ser eleito na primeira sessão de trabalhos Presidente deste Órgão.

Jorge Agostinho B. Machado (IPC) - VereadorMário Machado P. Oliveira (PS) - Vice-Presidente

Laura Patrícia M Magalhães (IPC) - VereadoraCarla Amélia M. Lousada (PS) - Vereadora Pedro Jorge Pereira de Sousa (PS) - Vereador

Ana Paula Magalhães Carvalho (IPC) - Vereadora

Câmara Municipal

Francisco Luís Teixeira Alves (PS) - Presidente
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Joaquim Barroso de Almeida Barreto (PS) - Presidente

Assembleia Municipal

Paula Fernanda Dourado Gonçalves (PS) - Primeira Secretária Armando Ramiro Henriques Marques (PS) -  Segundo Secretário

José Manuel Ramos Magalhães (IPC)

Andreia Catarina Novais Ribeiro (PS)

Sandra Cristina Mendes Fonseca (IPC)

Domingos Fernando Machado Pereira (PS)

João Pedro Magalhães Pacheco (PS)

Sandra Isabel Gomes Alves de Macedo (IPC)

Paulo Adriano Nogueira Pinto (IPC)

Vítor Manuel Pereira Carvalho (IPC)

Zeferino Moreira Ferreira (IPC)

“Chegamos aqui por vontade do 
povo, mandatados para agir em 
seu nome e esse facto acarreta-nos 
responsabilidades acrescidas” 
disse Joaquim Barreto.
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Elisabete Gonçalves Ribeiro (PS)

António Fernando F. Basto (PS)

Adriano Machado Pereira (PS)

Manuel Ant. Ramos Pereira (UPGV)

António de Oliveira Magalhães (PS) Manuel B. Barreto Vasconcelos (IPC) José Gonçalves Lopes (PS)

Fernando António Henriques Braz (IPC) Ana Catarina de Andrade Alves (IPC)

Manuel José Campos Carneiro (PS) Vera Patricia Magalhães Carvalho (IPC) Manuel Joaquim Alves  Gonçalves (PS)

Hélio Luís Vaz Alves (PS)

João Luís Mouta Magalhães (IPC)

Carlos Eduardo Teixeira (PS) Fernando Oliveira de Sousa (IPC)

José Carlos F. Rebelo (PS) António Paulo Guerra (IPC) António Sousa da Cunha (IPC)

Leandro Vilela Campos (PS) Norberto Gonçalves Pires (MR)
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Executivo
Municipal

Juntas
Freguesia

Presidente
Francisco Luís Teixeira Alves (PS)

Vereadores 

Jorge Agostinho Borges Machado (IPC)
Mário Machado Pinto de Oliveira (PS)
Ana Paula Magalhães Carvalho (IPC)
Carla Amélia de Magalhães Lousada (PS)
Laura Patrícia Monteiro Magalhães (IPC)
Pedro Jorge Pereira de Sousa (PS)

Abadim
António Fernando Ferreira Basto (PS)

Alvite e Passos
Hélio Luís Vaz Alves (PS)

Arco de Baúlhe e Vila Nune
Carlos Eduardo Pimenta Teixeira (PS)

Basto
Fernando Oliveira de Sousa (IPC)

Bucos
Adriano Machado Pereira (PS)

Cabeceiras de Basto
José Carlos Ferreira Rebelo (PS)

Cavez
António Paulo Pereira Carvalho Guerra (IPC)

Faia
António Sousa da Cunha (IPC)

Gondiães e Vilar de Cunhas
Manuel António Ramos Pereira (UGVC)

Pedraça
João Luís Mouta Magalhães (IPC)

Refojos de Basto, Outeiro e Painzela
Leandro Vilela Campos (PS)

Riodouro
Norberto Gonçalves Pires (MR)

Presidente 
Joaquim Barroso de Almeida Barreto (PS)

Eleitos pelo PS
Paula Fernanda Dourado Gonçalves
Armando Ramiro Henriques Marques
Domingos Fernando Machado Pereira
João Pedro Magalhães Pacheco
Andreia Catarina Novais Ribeiro
António de Oliveira Magalhães
José Gonçalves Lopes
Elisabete Gonçalves Ribeiro
Manuel José Campos Carneiro
Manuel Joaquim Alves Gonçalves

Eleitos pelo IPC
Paulo Adriano Nogueira Pinto
José Manuel Ramos Magalhães
Vítor Manuel Pereira Carvalho
Sandra Cristina Mendes Fonseca 
Zeferino Moreira Ferreira
Sandra Isabel Gomes Alves de Macedo
Manuel B. Barreto Vasconcelos
Fernando António Henriques Braz
Ana Catarina de Andrade Alves
Vera Patricia Magalhães Carvalho

Assembleia 
Municipal

Mandato Autárquico 
2017-2021
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A 15 de fevereiro de 2018, na Casa do Tempo, o Pre-
sidente da Câmara apresentou um vasto programa 
cultural denominado “Mosteiro de Emoções”.

Este programa, cofinanciado pelo Norte 2020, tem três eixos temáticos: 
Cultura/Artes Performativas, Gastronomia/Sabores e Saúde e Bem-es-
tar. As inúmeras iniciativas artísticas, gastronómicas e de promoção tu-
rística estendem-se até julho de 2019.

EM CABECEIRAS DE BASTO HÁ UM  

Mosteiro de Emoções

Apresentação do programa Mosteiro de Emoções

EM DESTAQUE
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Foi anunciado no dia 17 de março de 2018, na Li-
vraria Lello no Porto, a 12.ª edição do Concurso 
Literário Nacional - Conto Infantil de Cabeceiras 
de Basto, no âmbito do programa “Mosteiro de 
Emoções”.

Conto Infantil de Cabeceiras 
de Basto na Livraria Lelo

No dia 12 de abril 2018, no Porto, no ISCET, teve 
lugar uma conferência com o tema “Em Cabeceiras 
de Basto há um Mosteiro de Emoções”.

Conferência no Instituto 
Superior de Ciências 
Empresariais e do Turismo

A 3 de maio de 2018, na Casa do Tempo, realizou-
-se o primeiro dos cinco workshops que integram 
o Ciclo Formativo do programa cultural “Mosteiro 
de Emoções”. A iniciativa teve como tema: “Wor- 
kshop de Marketing do Património Edificado”.

Abertura do Ciclo Formativo 
do programa Mosteiro de 
Emoções
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O Nosso Mosteiro
em grandes obras
Investir no Mosteiro é cuidar do maior bem do nosso Concelho que queremos ver como Património da Hu-
manidade. As obras em curso contemplam nomeadamente a substituição das coberturas da Igreja e da ala 
nascente do Mosteiro, a reabilitação de vãos e pintura de fachadas, a conservação e restauro da fachada 
principal e das torres sineiras, a reabilitação da antiga livraria do Mosteiro, o desassoreamento da ribeira de 
Penoutas e a construção de coletor de águas pluviais.  Estas intervenções integram uma candidatura desig-
nada “Mosteiro de S. Miguel de Refojos, Património Cultural Ímpar” financiada pelo Programa Operacional 
Regional do Norte – Norte 2020, com um investimento total na ordem dos 2 milhões de euros. 

O Nosso Mosteiro ficará mais belo que nunca!

EM DESTAQUE

Restauro da antiga Livraria do Mosteiro

Substituição das coberturas e reabilitação das fachadas

Substituição das coberturas e reabilitação das fachadas
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O Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, Pau-
lo Ferreira, visitou, no dia 16 de dezembro de 2017, 
a fábrica ‘EstofaBasto’ no momento da sua inaugu-
ração. Constituída em junho de 2017, a EstofaBasto 
Lda. dedica-se à estofagem de volantes para auto-
móveis. A empresa à data da inauguração contava já 
com mais de 60 trabalhadores, quase na sua totali-
dade jovens do concelho Cabeceirense.

A convite da Banda Cabeceirense, os presidentes da 
Câmara e da Assembleia Municipal, Francisco Alves 
e Joaquim Barreto, participaram na cerimónia de ho-
menagem ao Ministro da Cultura, Luís Castro Men-
des, que decorreu na Casa da Música de Cabeceiras 
de Basto, no dia 1 de abril de 2017.  A cerimónia fi-
cou marcada pela apresentação do novo fardamen-
to da Banda Cabeceirense.

Inaugurada Fábrica de Estofagem

Banda Cabeceirense homenageou 
Ministro da Cultura

O Eng. Matos Fernandes, Ministro do Ambiente, acompanhado dos Presidentes da Câmara e da Assem-
bleia Municipal, inaugurou, no dia 17 de junho de 2017, as obras  de renaturalização das margens do 
Rio Peio. (Praia Fluvial da Ranha). Centenas de pessoas participaram nesta iniciativa. O investimento 
realizado de cerca de 200 mil euros, foi comparticipado pela Iberdrola no âmbito das compensações 
socioeconómicas previstas pela construção da barragem de Daivões no rio Tâmega.

Ministro do Ambiente Inaugura obras de Renaturalização do Rio Peio
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A Secretária de Estado contactou com alunos, encar-
regados de educação, professores e responsáveis da 
Escola Básica e do Externato de S. Miguel de Refo-
jos, no dia 10 de março de 2017.  Visitou ainda a Câ-
mara Municipal tendo manifestado todo o interesse 
na procura com a autarquia das melhores soluções 
para o ensino público e particular no Concelho.

A 2 de fevereiro de 2018 o Ministro da Educação, 
Tiago Brandão Rodrigues visitou a recém-criada 
Academia de Música de Cabeceiras de Basto, sedia-
da no edifício da Junta de Freguesia de Refojos de 
Basto, Outeiro e Painzela. A Academia é mais um es-
paço de qualificação musical ao serviço dos jovens 
Cabeceirenses, que vem aumentar a oferta formati-
va no Concelho e na Região.

Os Cabeceirenses passaram a ter na Câmara Munici-
pal um novo Serviço de Atendimento Único – Espa-
ço do Cidadão, inaugurado pela Secretária de Esta-
do, Graça Fonseca, no dia 2 de fevereiro de 2018. Em 
instalações modernas e cómodas os serviços estão 
abertos de segunda a sexta das 9 às 17h sem inter-
rupção na hora do almoço.

Secretária de Estado Adjunta e da 
Educação, Alexandra Leitão visitou 
Escolas

Ministro da Educação visitou 
Academia de Música

Novo Atendimento/Espaço do 
Cidadão inaugurado pela Secretária 
de Estado Adjunta Administrativa

Em pleno centro da Vila, o Secretário de Estado Ad-
junto e do Comércio, Paulo Ferreira visitou o Mer-
cadinho de Natal, na Praça da República, no dia 16 
de dezembro de 2017. Esta foi mais uma iniciativa 
que se destacou do programa de Natal do Município 
intitulado “Cabeceiras de Basto: um lugar mágico”.
Com vinte expositores a iniciativa contou com a co-
laboração da Associação Empresarial de Fafe, Cabe-
ceiras de Basto e Celorico de Basto.

Secretário de Estado Adjunto e do 
Comércio no «Mercadinho de Natal»
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O Secretário de Estado da Agricultura e Alimen-
tação, Luís Vieira, no dia 25 de fevereiro de 2017, 
inaugurou a 21ª edição da Festa da Orelheira e do 
Fumeiro de Cabeceiras de Basto. O Secretário de 
Estado visitou o certame tendo cumprimentado 
todos os produtores/expositores com quem trocou 
impressões.

Festa da Orelheira e do Fumeiro 
inaugurada por Luís Vieira

Cerca de meia centena de orelheiras foram a lei-
lão na Festa da Orelheira e do Fumeiro de 2018. 
Esta festa teve um balanço muito positivo em que 
muitos feirantes esgotaram os seus produtos de fu-
meiro, mas também artesanato, vinhos verdes, com-
potas, licores, mel e doces tradicionais.

Leilão de Orelheiras cumpriu tradição
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Em setembro de 2017, o presidente da Câmara 
Municipal acompanhou de perto a empreitada de 
construção de passeios na Avenida Cardeal D. An-
tónio Ribeiro, junto à Rotunda do Rio. A empreitada 
incluiu a construção de muro de suporte de talude 
junto à ribeira de Penoutas e construção de espaços 
ajardinados.

Construir passeios é garantir 
qualidade de vida e segurança

Em setembro de 2017, ficou concluída a substitui-
ção integral da cobertura da cocheira que alberga 
as carruagens reais no Núcleo Ferroviário do Arco 
de Baúlhe do Museu das Terras de Basto. Uma obra 
de beneficiação do Museu que custou 46 mil euros 
totalmente suportados pelo orçamento municipal.

Renovação da Cobertura da Cocheira no 
Núcleo Ferroviário do Arco de Baúlhe

As obras foram concluídas em abril de 2018. A Cen-
tral de Camionagem ficou mais bonita, com mais 
segurança, com mais eficiência energética e mais 
confortável. A intervenção de fundo significou um 
investimento de mais de 80 mil euros suportados 
pelo orçamento municipal.

Câmara investiu 80 mil euros 
na beneficiação da Central de 
Camionagem de Refojos

O presidente da Câmara, Francisco Alves, acompa-
nhado dos vereadores Carla Lousada e Pedro Sousa 
e do presidente da Junta de Freguesia do Arco de 
Baúlhe e Vila Nune, Carlos Teixeira, visitou, no dia 27 
de outubro, a nova Estrada de ligação da rotunda da 
variante ao cemitério do Arco de Baúlhe.

Novo acesso a Arco de Baúlhe
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No início do verão de 2017, a Câmara Municipal ins-
talou três novas mesas e seis bancos no parque de 
merendas da área de lazer da Praia Fluvial de Ca-
vez. A colocação deste novo equipamento melhorou 
a oferta já existente naquele parque de merendas, 
muito frequentado na época estival.

Praia Fluvial de Cavez beneficiada 
com novo equipamento

Desde agosto de 2017 que a população da Uz tem 
um novo espaço destinado ao convívio das gentes 
da aldeia. A Associação Uz em Movimento inaugurou 
a sua sede num clima de grande festa entre crian-
ças, jovens e adultos. A nova sede ficou instalada 
na antiga escola cedida pela Câmara Municipal. Este 
local foi devidamente preparado para acolher não 
só os sócios mas todos os habitantes do lugar da Uz.

Associação «Uz em Movimento» tem 
um novo espaço de convívio

A 13 de junho de 2017, o presidente da Câmara Mu-
nicipal e o presidente da Junta de Freguesia de Pe-
draça, Luís Mouta, inauguraram a Capela Mortuária 
de Pedraça nas imediações da Igreja Paroquial. Este 
equipamento era muito necessário na freguesia. A 
concretização da obra foi possível graças à união de 
esforços, desde logo da Paróquia, da Junta de Fre-
guesia, da Câmara Municipal e de alguns beneméri-
tos que quiseram também dar o seu contributo.

Inauguração da Capela Mortuária na 
freguesia de Pedraça

Em 9 de julho de 2017, o Presidente da Câmara inau-
gurou na presença de centenas de pessoas, mais uma 
obra realizada em Cavez. Este arranjo urbanístico 
está inserido no âmbito do Plano de Requalificação 
do Centro da Vila de Cavez e teve um investimento 
global de 260 mil euros, com a comparticipação da 
Iberdrola em 140 mil euros. Esta obra permitiu uma 
nova ligação entre a Rua do Pedral e a Rua Camilo 
Castelo Branco, pelo lado nascente e norte do Cen-
tro Comunitário de Cavez, que dotará aquela zona 
de melhores condições de mobilidade para viaturas 
e para peões, melhorando assim as acessibilidades.

Inauguração de arranjo urbanístico 
do Pedral na Vila de Cavez
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A Câmara Municipal desenvolveu, ao longo de 2017, 
trabalhos de beneficiação no Cemitério Municipal 
de Refojos, na vila de Cabeceiras de Basto, designa-
damente com a instalação de novos gradeamentos 
e portões de acesso. 

Manutenção e beneficiação do 
cemitério municipal

A presença recorrente de água no pavimento que 
provocava danos nesta movimentada via, exigiu 
uma intervenção de fundo que a Câmara Municipal 
levou a efeito. Esta obra de drenagem e repavimen-
tação da avenida de entrada e saída da Vila em di-
reção a Montalegre, ficou concluída no final de 2017.

Beneficiação da Av. 29 de setembro

Os quatro primeiros ecopontos subterrâneos foram  
instalados, em setembro de 2017, na sede do Conce-
lho. O Presidente da Câmara, Francisco Alves, visitou 
os primeiros equipamentos na Rua Dr. Agostinho 
Moutinho, na Rua D. Nun’Álvares Pereira e na Av. Ca-
milo Castelo Branco. A colocação destes ecopontos, 
num total de 34, estendeu-se para além da vila de 
Cabeceiras de Basto, às vilas de Arco de Baúlhe e 
Cavez. Este investimento de 465 mil euros, foi fi-
nanciado pelo programa comunitário POSEUR - Pro-
grama Operacional Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso de Recursos.

Ecopontos Modernos para recolha 
seletiva dos resíduos sólidos
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Visita à obra de construção 
da Barragem de Daivões
O presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de 
Basto, Francisco Alves, visitou, no dia 5 de abril de 
2017, as obras de construção da Barragem de Dai-
vões. 

A visita às obras foi orientada pelos responsáveis 
pela construção do Aproveitamento Hidroelétrico 
de Daivões e pelos responsáveis da Iberdrola, em-
presa concessionária do Sistema Eletroprodutor do 
Tâmega. 

A construção da Barragem de Daivões, no Rio Tâ-
mega, no limite dos concelhos de Ribeira de Pena e 
Cabeceiras de Basto, teve o seu início em dezembro 
de 2014 e deverá ficar concluída em 2023.

O Sistema Eletroprodutor do Tâmega compreende a 
construção de três barragens - Daivões, Alto Tâmega 
e Gouvães e integra o Plano Nacional de Barragens 
de elevado potencial hidroelétrico, representando 
um investimento global de 1.500 milhões de euros. Futura Barragem de Daivões

BOLETIM MUNICIPAL CABECEIRAS DE BASTO
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O presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras 
de Basto, Francisco Alves, acompanhado pelo verea-
dor Alfredo Magalhães, pelo presidente da Junta de 
Freguesia de Gondiães e Vilar de Cunhas, Eng. Ma-
nuel Ramos Pereira, e demais autarcas da freguesia, 
inaugurou, no dia 26 de agosto de 2017, a capela 
mortuária da aldeia de Gondiães. Localizada na an-
tiga escola primária de Gondiães, a capela mortuá-
ria ocupa parte daquele edifício que em tempo foi 
adquirido pela Junta de Freguesia e pelos Baldios 
de Gondiães e cedida, posteriormente, à ADIG - As-
sociação Dinamizadora dos Interesses de Gondiães.

A criação de um novo largo na aldeia do Samão, em frente à igreja, foi possível graças à conjugação de esforços 
da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia de Gondiães e Vilar de Cunhas, do Conselho Diretivo de Baldios de 
Gondiães e da família de Manuel Afonso que cedeu o terreno para a construção do novo espaço. O arranjo urba-
nístico deste largo incluiu a criação de um jardim e a instalação do cruzeiro que antes se encontrava junto ao 
cemitério. A aldeia e a freguesia quiseram homenagear o ilustre cidadão Dr. Manuel Afonso, bem como a senhora 
Dra. M. Teresa Afonso, falecida em 2016, atribuindo o nome daquele benemérito ao Largo e o da senhora, que foi 
esposa do conhecido advogado, ao jardim. O Largo Dr. Manuel Afonso foi inaugurado no dia 5 de agosto de 2017.

Inauguração da Capela Mortuária 
da aldeia de Gondiães

Inaugurado Largo na aldeia do Samão

Em 11 novembro de 2017 foi inaugurado o Espaço 
Multiusos da ADIG - Associação para o Desenvolvi-
mento dos Interesses de Gondiães, destinado à dina-
mização de atividades lúdicas, recreativas, culturais 
e sociais. Coube ao presidente da Câmara Municipal, 
Francisco Alves, ao presidente da ADIG, Domingos 
Antunes e ao presidente da Junta de Freguesia de 
Gondiães e Vilar de Cunhas, Manuel António Ramos, 
descerrar a placa alusiva ao ato inaugural.

Gondiães ganha espaço Multiusos
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Os presidentes da Câmara e da Assembleia Muni-
cipal, Francisco Alves e Eng. Joaquim Barreto, ga-
rantiram, em março de 2018, em audiência com o 
Secretário de Estado da Proteção Civil, Artur Neves,  
a constituição de uma Equipa de Intervenção Per-
manente – EIP nos Bombeiros Voluntários Cabecei-
renses, no âmbito da implementação de medidas 
urgentes de atuação em situação de risco, designa-
damente de proteção e socorro de pessoas e bens e 
de combate a incêndios.

Município garante Equipa de 
Intervenção Permanente nos 
Bombeiros Cabeceirenses

A pedido dos Bombeiros Voluntários, a Câmara Mu-
nicipal procedeu à pavimentação do caminho de 
acesso ao campo de treino para formação prática 
dos Bombeiros Cabeceirenses, no lugar da Pena, em 
Chacim, Refojos. Este arruamento, com uma exten-
são de 400 metros, representou um investimento de 
cerca de 10 mil euros.

Estrada de acesso ao campo de 
treino dos Bombeiros pavimentada

Desde o passado dia 12 de janeiro do ano de 2017 
que está em vigor, em Cabeceiras de Basto, um Re-
gulamento de Concessão de Regalias Sociais aos 
Bombeiros Voluntários que prevê para os bombei-
ros no ativo, entre outras, a redução de taxas e li-
cenças para construção, reconstrução, ampliação ou 
conservação de habitação própria e a redução do 
IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis.

Câmara aprovou regalias sociais para 
Bombeiros Voluntários
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Contrariando o decréscimo verificado na região do 
Ave, no norte do país e até mesmo a nível nacional, 
o concelho de Cabeceiras de Basto registou um au-
mento da natalidade em 2017. Neste ano, nasceram 
mais 15 crianças do que no ano de 2016. Com efeito, 
no ano de 2017 registaram-se 108 nascimentos, en-
quanto que em 2016 nasceram 93 crianças. 

Desde o ano de 2016 que a Câmara Municipal tem 
prevista a atribuição de incentivos à natalidade 
através da concessão de um apoio financeiro de 500 
euros pelo nascimento ou adoção de uma criança 
que ocorra no concelho. 

Com este incentivo, a Câmara Municipal pretende 
promover estímulos específicos que conduzam, por 
um lado, ao aumento da natalidade e, por outro, à 
melhoria das condições de vida das famílias resi-
dentes em Cabeceiras de Basto. 

Desde o início da implementação da medida até 30 
de junho de 2018 a Câmara Municipal já entregou 
144 apoios a que corresponde um montante de 72 
mil euros.

Câmara concede apoio financeiro às 
famílias pelo nascimento de bebés 
Natalidade aumentou em 2017
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A Câmara Municipal associou-se à Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Voluntários Cabeceirenses, 
à Guarda Nacional Republicana, à Autoridade Nacio-
nal de Proteção Civil, ao Exército através do RC6 de 
Braga, aos Sapadores Florestais, à Força Especial 
de Bombeiros Canarinhos, à Delegação do Arco de 
Baúlhe da Cruz Vermelha Portuguesa, ao INEM e ao 
ICNF na organização anual da Exposição da Prote-
ção Civil que juntou largas centenas de crianças e 
jovens mas também população em geral no Campo 
do Seco, em Cabeceiras de Basto. A mostra preten-
deu assinalar o Dia da Proteção Civil.

Exposição da Proteção Civil no 
Campo do Seco

O presidente da Câmara Municipal esteve presente 
na comemoração do Dia dos Avós que decorreu no 
dia 26 de julho de 2017, na antiga Escola Primá-
ria de Busteliberne, na freguesia de Cabeceiras de 
Basto. A festa foi animada pelos jovens atores do 
Centro de Teatro da Câmara Municipal de Cabecei-
ras de Basto (CTCMCB) com danças, música, contos 
e muitos afetos à mistura.

Centro de Teatro distribuiu afetos no 
Dia dos Avós

O Convívio Mais Vida, iniciativa integrada no pro-
grama da Festa da Saúde, juntou mais de 700 pes-
soas num passeio convívio que se realiza anual-
mente e que proporcionou momentos de lazer e 
confraternização a todos os participantes. Esta ini-
ciativa solidária foi organizada pela Basto Vida, com 
a colaboração da Câmara Municipal e das Juntas de 
Freguesia.

Convívio Mais Vida juntou 700 
seniores no Santuário da Sra. dos 
Remédios - Lamego
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Os Cabeceirenses foram surpreendidos nos cafés e 
pastelarias com vasos recheados com mensagens 
e cartazes alusivos ao “Dia Internacional de Sensi-
bilização sobre a Prevenção da Violência Contra as 
Pessoas Idosas”. Dando cumprimento ao seu Plano 
de Ação, aprovado para o ano de 2017, a CMPPICB - 
Comissão Municipal de Proteção de Pessoas Idosas 
de Cabeceiras de Basto assinala todos os anos no 
dia 15 de junho, a data instituída em 2006 pela Or-
ganização das Nações Unidas (ONU).

Dia de Sensibilização sobre a 
Prevenção da Violência Contra 
Pessoas Idosas

Ao longo de 2017 a Câmara Municipal apoiou o mo-
vimento associativo transferindo para as associa-
ções e clubes do concelho cerca de 300 mil euros 
para o desenvolvimento de atividades económicas, 
educativas, culturais, recreativas e desportivas. A es-
tes apoios financeiros juntam-se um número muito 
significativo de apoios logísticos que são disponibi-
lizados seja em transportes, mão-de-obra de briga-
das municipais ou outros. 

Câmara Municipal apoia movimento 
associativo

Muitas pessoas juntaram-se na Praça da 
República, no dia 30 de abril de 2017, para 
assistir à atuação/apresentação de várias 
associações do concelho, no dia dedicado 
ao associativismo. Associações desporti-
vas, culturais, recreativas, humanitárias e 
sociais participaram na festa animando 
o centro da vila cabeceirense com a sua 
música e os seus cantares, com atividades 
desportivas e rastreios de saúde, entre ou-
tras iniciativas.

Festa do Associativismo junta 
coletividades na Praça da 
República
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Trezentas crianças do ensino pré-escolar de Cabe-
ceiras de Basto participaram, no dia 26 de abril de 
2017, na criação de um mural com uma mensagem 
pela prevenção contra os maus tratos, iniciativa 
inserida no ‘Mês da Prevenção dos Maus Tratos na 
Infância’, promovida pela Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) de Cabeceiras de Basto. “Só 
o coração pode bater” foi a mensagem que as crian-
ças deixaram na fachada do edifício da Câmara Mu-
nicipal, atividade à qual se associou o presidente da 
Câmara Municipal que felicitou os petizes e os seus 
educadores pelo empenho e trabalho realizado.

Três centenas de crianças criaram 
mensagem de sensibilização

No início do mês de abril de 2018, dezenas de crian-
ças participaram nas Férias da Páscoa, promovidas 
pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 
Cabeceiras de Basto, conjuntamente com os seus 
parceiros de Comissão e com o apoio da Câmara 
Municipal. Diversas atividades lúdico-pedagógicas 
e visitas guiadas foram dinamizadas ao longo da 
semana em diversos equipamentos municipais, de-
signadamente na Casa do Tempo, na Piscina Coberta 
de Refojos, na Escola Fixa de Trânsito e na Casa da 
Música.

Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens dinamizou Férias da Páscoa

Desde o Jardim de Infância que as crianças têm a 
oportunidade de “brincar” na Escola de Trânsito de 
Cabeceiras de Basto. Como se fosse uma cidade real, 
peões e condutores cruzam-se num cenário prepa-
rado para ensinar as regras básicas da segurança 
rodoviária. Os carros são a pedais, mas há peões a 
atravessar as passadeiras, há sinais luminosos, sina-
lização obrigatória e informativa, obstáculos a con-
tornar, há rotundas e ainda outros condutores em 
simultâneo. Esta Escola Fixa de Trânsito tem como 
principal objetivo fomentar comportamentos cívi-
cos na estrada e está disponível para receber visitas 
ao longo do ano.

“Brincar” na Escola de Trânsito de 
Cabeceiras de Basto
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O Centro Escolar Padre Dr. Joaquim Santos este-
ve quase dois meses encerrado, entre setembro e 
novembro de 2017, (33 dias de aulas) na sequên-
cia de vários incêndios ocorridos naquela escola. 
O encerramento foi determinado pela necessidade 
de garantir todas as condições de segurança para 
crianças, professores e funcionários até à descober-
ta da verdade. Os relatórios técnicos elaborados na 
sequência das inspeções e vistorias realizadas para 
apuramento das causas davam como certo não ha-
ver qualquer relação dos incêndios com os sistemas 
elétricos e eletrotécnicos. 

Só em meados de novembro é que a Polícia Judi-
ciária informou que, na sequência das investigações  
realizadas, deteve uma senhora que confessou a au-
toria dos incêndios que ocorreram em março e em 
setembro, naquele estabelecimento de ensino. 

Durante o período de encerramento a Câmara Muni-
cipal em articulação e com a colaboração do Agru-
pamento de Escolas e da Associação de Pais transfe-
riu os alunos para outros espaços/escolas e tudo fez 
para minimizar os transtornos que a transferência 
das aulas de mais de 350 crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º ciclo para outros estabelecimentos de 
ensino acarretaram. 

Finalmente, em 13 de novembro, a escola voltou a 
abrir com toda a normalidade. 

A Câmara Municipal regista e sublinha a excelente 
cooperação e a compreensão de toda a comunidade 
educativa, designadamente professores, funcioná-
rios, pais e encarregados de educação, durante os 
dois meses de dificuldades.

Centro Escolar Padre Dr. Joaquim Santos
Do susto à normalidade
Estabelecimento esteve encerrado 33 dias

Visita da vereadora da Educação, Carla Lousada

Presidente da Câmara a almoçar na cantina escolar
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No dia 13 de setembro de 2017, início do ano letivo, 
o presidente da Câmara Municipal, inaugurou três 
salas voltadas para as novas tecnologias, onde os 
alunos poderão dar ‘largas’ à imaginação, fazendo 
jogos interativos e experiências ao mesmo tempo 
que adquirem novas competências e testam conhe-
cimentos.

Salas de Aula do Futuro
“Sinto-me verdadeiramente satisfeito por 
inaugurar estas salas”, disse Francisco Alves.
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No dia 18 de março de 2018, foi apresentada ao pú-
blico, no Auditório da Casa da Juventude, a represen-
tação da peça “A Maior Aventura das Nossas Vidas” 
protagonizada pelos formandos da Oficina de Jogos 
Dramáticos dinamizada pelo CTCMCB - Centro de 
Teatro da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto.

Teatro: “A Maior Aventura das Nossas 
Vidas”

O presidente da Câmara Municipal inaugurou no dia  
2 de março de 2018 a exposição “Picasso em Ferro”, 
da autoria de Plácido de Sousa que, na oportuni-
dade, deu a conhecer os seus trabalhos e fez uma 
descrição de cada uma das peças. A exposição é 
composta por uma coletânea de 19 quadros que o 
autor criou em homenagem ao famoso artista Pablo 
Picasso – pintor espanhol, escultor, ceramista, cenó-
grafo, poeta e dramaturgo.

Francisco Alves inaugurou exposição 
“Picasso em Ferro” de Plácido Souto

No dia 30 de novembro de 2017, na Casa do Tem-
po – Centro UNESCO, foi inaugurada a Exposição 
de Presépios do Mundo, coleção particular de Maria 
Helena Sacadura Cabral Simões, dando assim início 
a um vasto programa de Natal, iniciativa designa-
da “Cabeceiras de Basto, Um Lugar Mágico” que o 
Município organiza em parceria com instituições e 
associações concelhias.

“Presépios do Mundo”
Bela exposição na Casa do Tempo

A Câmara Municipal recuperou duas imagens de 
roca (manequins), uma datada do século XVII e outra 
datada do século XIX-XX (Senhora das Dores), cujos 
trabalhos de conservação e restauro foram realiza-
dos pelas Oficinas Santa Bárbara durante os meses 
de julho e agosto de 2017. Estas duas esculturas em 
madeira pertencem ao acervo do Mosteiro de S. Mi-
guel de Refojos de Basto e integram a exposição 
permanente do Núcleo de Arte Sacra do Museu das 
Terras de Basto.

Câmara restaura duas imagens do 
Núcleo de Arte Sacra
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O presidente da Câmara acompanhado por José 
Peixoto Lima, em representação do Rotary Club de 
Celorico de Basto, na Casa Municipal da Cultura, 
inaugurou dia 1 de setembro de 2017, a exposição 
fotográfica ‘Terra de Basto - Património Cultural e 
Natural’, que contém parte dos trabalhos do concur-
so fotográfico promovido pelo Rotary Club de Celo-
rico de Basto com o objetivo de promover e valori-
zar as Terras de Basto, seus valores e tradições.

Exposição “Terra de Basto - 
Património Cultural e Natural”

Milhares de pessoas assistiram, no dia 29 de julho 
de 2017, ao Passeio Literário “A Morgadinha de Val 
d’Amores”, de Camilo Castelo Branco, mais uma mega 
produção do Centro de Teatro da Câmara Municipal 
de Cabeceiras de Basto, que decorreu entre a Praça 
da República e o Parque do Mosteiro, num itinerário 
cultural através de peripécias, pensamentos e sen-
timentos das personagens da divertida comédia ‘A 
Morgadinha de Val d’Amores’.

Mar de gente no Passeio Literário  
“A Morgadinha de Val d’Amores”

Centenas de pessoas juntaram-se no dia 8 de junho 
de 2017, nos Claustros do Mosteiro de S. Miguel de 
Refojos para assistir ao magnífico momento cultu-
ral ‘Salvação’ proporcionado pelo Centro de Teatro 
da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, cujos 
atores e a história que encenaram comoveram e fas-
cinaram todos os presentes.

“Salvação” encerrou com chave de ouro o 
primeiro dia do Seminário Internacional

Decorreu nos dias 8 e 9 de junho de 2017, em Cabe-
ceiras de Basto o III Seminário Internacional dedi-
cado ao tema «‘Ora et Labora’ em Refojos de Basto: 
Espacialidades, Materialidades, Espiritualidades» 
organizado pelo Município e pelo CITCEM - Centro 
de Investigação Transdisciplinar ‘Cultura, Espaço e 
Memória’/Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto. No contexto deste seminário, foi assinado um 
Memorando de Entendimento, para criação da Rede 
de Mosteiros e Paisagens Culturais Beneditinas. 

I I I SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
“ORA ET LABORA”
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O espetáculo ‘Don Quijote’ levado ao palco do Par-
que Urbano, em plena natureza, pelo Limiar Teatro 
da Galiza, Espanha, encerrou com chave de ouro, no 
dia 8 de maio 2017, a II Edição do Festival de Teatro 
ContraCena que decorreu ao longo de quatro dias 
em Cabeceiras de Basto. Além das peças oferecidas 
ao público por companhias portuguesas, o festival 
incluiu também esta produção espanhola, de um 
grupo Galego.

Festival de Teatro Contracena: um 
balanço muito positivo

O presidente da Câmara Municipal participou no 
dia 29 de abril de 2017, na comemoração do Dia 
Mundial da Dança, uma iniciativa do Município que 
teve como principal objetivo dar a conhecer os vá-
rios ginásios e associações existentes no concelho. 
A iniciativa juntou centenas de pessoas que assisti-
ram às atuações da Academia Sempre em Forma, da 
Associação Pé de Dança e do Ginásio BodyGate.

Dia da Dança comemorou-se no 
Pavilhão Gimnodesportivo de Refojos

Dia 27 de março de 2017, na Casa da Juventude, 
o Centro de Teatro da Câmara Municipal de Cabe-
ceiras de Basto - CTCMCB, levou à cena a comédia 
“Como fazer cavacas e rosquilhos” para uma plateia 
que encheu por completo o auditório, neste dia de 
celebração mundial do Teatro. O momento serviu 
também para comemorar os cinco anos de atividade 
do Centro de Teatro.

Cabeceiras de Basto celebrou  
Dia Mundial do Teatro

No âmbito da cooperação que a Câmara tem vin-
do a desenvolver com as instituições e associações 
locais e a pedido da Santa Casa da Misericórdia de 
S. Miguel de Refojos, o Centro de Teatro da Câmara 
Municipal de Cabeceiras de Basto esteve no dia 15 
de fevereiro de 2017,  na Unidade de Cuidados Con-
tinuados Dr. Francisco Meireles para a representa-
ção da comédia ‘Como Fazer Cavacas e Rosquilhos’ 
com o ‘Rei das Cavacas’. Esta iniciativa teve como 
objetivo estimular as capacidades sensoriais e inte-
lectuais dos utentes e proporcionar alegria e festa   
com uma encenação divertida.

Centro de Teatro leva «Rei das 
Cavacas» à Santa Casa da Misericórdia
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A Câmara Municipal, através do Museu das Terras de 
Basto, associou-se no dia 18 de abril de 2018, à co-
memoração do Dia Internacional dos Monumentos e 
Sítios promovida pela Direção-Geral do Património 
Cultural (DGPC), em colaboração com a Conselho In-
ternacional dos Monumentos e Sítios (ICOMOS Por-
tugal). A iniciativa decorreu na Casa da Lã, um dos 
quatro núcleos que integram o Museu das Terras de 
Basto, onde os visitantes puderam participar na ati-
vidade “Mulheres de Bucos: conversas e lãs em dia”.

Dia Internacional de Monumentos e 
Sítios celebrado na Casa da Lã

A 18 de abril de 2018, a vereadora do Desporto e 
Turismo, Carla Lousada, recebeu no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho um grupo de cerca de 60 partici-
pantes num encontro de automóveis MG’s modelo F 
e modelo TF bem como os Mazda’s modelo MX5 que 
juntou 31 veículos em Cabeceiras de Basto. Muitos 
dos participantes visitaram pela primeira vez o Con-
celho.

Cabeceiras de Basto recebeu encontro 
de automóveis MG’s e Mazda’s

O vereador Pedro Sousa recebeu, no dia 15 de abril 
de 2018, na Casa do Tempo de Cabeceiras de Basto, 
os participantes no Encontro Informal de Clássicos 
e pré-Clássicos, iniciativa à qual se associou o Clube 
de Automóveis Antigos de Guimarães, no seu Pas-
seio de Primavera. A iniciativa juntou cerca de 50 
automóveis.

Encontro de Clássicos e pré-Clássicos

Os Cavaquinhos da Raposeira venceram em 2018 o XXII Concurso/Encontro de Cantares das 
Janeiras de Cabeceiras de Basto, com uma canção original da autoria de Manuel Carneiro. Pela 
sua singularidade, melodia e letra enquadradas no espírito das Janeiras, a canção cativou 
tanto o público como o júri do concurso, que contou com a participação de 23 grupos corais. 

Cavaquinhos da Raposeira vencem Concurso de Cantares das Janeiras
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Vinte e quatro grupos apresentaram-se dia 12 de 
novembro de 2017, no 17º Encontro de Quadras de 
S. Martinho, no Pavilhão Desportivo de Arco de Baú-
lhe. Esta iniciativa foi organizada pela Basto Vida e 
pela Câmara Municipal, em colaboração com a Junta 
Freguesia de Arco de Baúlhe e Vila Nune, um conví-
vio de S. Martinho repleto de animação.

Celebrar o S. Martinho entre as 
castanhas e quadras

A 24 de outubro de 2017, centenas de pessoas,  
(ex-militares e famílias), participaram na homena-
gem póstuma aos combatentes de Cabeceiras de 
Basto que tombaram na guerra colonial. Foi cele-
brada missa na Igreja do Mosteiro de S. Miguel de 
Refojos, pelo capelão do RC6 de Braga. Seguiu-se 
uma receção no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 
presidida por Francisco Alves e foram depositadas 
coroas de flores no Monumento aos Combatentes.

Cabeceiras de Basto homenageou  
ex-combatentes mortos na Guerra 
Colonial

No dia 27 de setembro de 2017, o presidente da Câ-
mara inaugurou a 41.ª edição da Agrobasto – Expo-
sição/Feira das Atividades Económicas de Cabecei-
ras de Basto, que todos os anos integra do programa 
das Festas de S. Miguel. Além de se assumir como 
uma grande montra de equipamentos, produtos e 
serviços, a Agrobasto tem também como objetivo a 
promoção socioeconómica das Terras de Basto.

Mais de 100 expositores na 
Agrobasto

Em janeiro de 2018, cumpriu-se mais uma tradi-
ção. Cerca de 800 crianças do Agrupamento de Es-
colas de Cabeceiras de Basto, participaram no XIX 
Encontro de Cantares de Reis das Escolas, que se 
realizou no Pavilhão Desportivo de Refojos, onde os 
estudantes cantaram para professores, funcionários, 
pais e encarregados de educação e outros familia-
res presentes na festa.

Crianças das Escolas cantaram os 
Reis e desejaram um feliz Ano Novo



FESTAS DE S. MIGUEL
Das variadas iniciativas do Programa das 
Festas de S. Miguel, que todos os anos 
trazem milhares de visitantes à nossa terra, 
ficam algumas imagens das atividades.

Desfolhada

Cortejo Etnográfico Chega de bois

Procissão em honra de S. Miguel
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Garraiada

Caminhada Glow Folclore Noite DJ’s

Agrobasto Concurso Pecuário
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DIA DO MUNICÍPIO
29 DE SETEMBRO DE 2017

Guarda de Honra

Sessão Solene
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A Casa do Tempo de Cabeceiras de Basto celebrou 
em agosto de 2017, o seu quarto aniversário com 
um programa de animação cultural que atraiu nu-
meroso público.

Inaugurada em 2 de agosto de 2013, a Casa do Tem-
po atingiu já a fasquia dos 90 mil visitantes. 

Para além de ter recebido pessoas de todos os dis-
tritos de Portugal, a Casa do Tempo acolheu também 
visitantes dos cinco continentes, designadamente 
vindos da Alemanha, Estados Unidos da América, 
Argentina, Austrália, Azerbaijão, China, Filipinas, 
Guiné, Índia, Israel, Nova Zelândia, Timor, entre mui-
tos outros países da Europa e dos quatro cantos do 
mundo. De salientar que a Casa do Tempo é também 
um Centro UNESCO, um espaço que tem como ob-
jetivo colaborar com as instituições locais, regionais 
ou internacionais, na realização de ações que têm 
ligação com esta organização, em particular com a 
Comissão Nacional da UNESCO.

Casa do Tempo já atraiu 90 mil 
visitantes em quatro anos

Decorreu dia 29 de julho de 2017, no Parque do 
Mosteiro, a 12.ª edição da Festa da Saúde e Conví-
vio Mais Vida, certame organizado pela Basto Vida, 
em colaboração com a Câmara Municipal e com as 
Juntas de Freguesia. A iniciativa teve como objetivos 
promover a saúde, sensibilizar a população para a 
necessidade de adoção de hábitos saudáveis e di-
vulgar os equipamentos e as respostas na área da 
saúde disponíveis no concelho.

Festa da Saúde animou Parque do 
Mosteiro e Praça da República

Presidente da Câmara visitou Rives

Em julho 2017, uma comitiva chefiada pelo presi-
dente da Câmara Municipal visitou a cidade france-
sa de Rives e a sua Câmara (Hôtel de Ville), sendo 
recebidos pelo presidente Alain Dezempte, no âm-
bito da geminação desta localidade da região de 
Grenoble com a freguesia de Refojos de Basto, uma 
geminação celebrada em julho de 2008.

A Comitiva Cabeceirense foi recebida na 
Câmara de Rives pelo presidente Alain Dezempte
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Após um mês e meio de atividades que englobaram 
conferências, encontros desportivos e a realização 
da Assembleia Nacional da Confederação Nacional 
das Associações de Pais (CONFAP), chegou ao fim a 
20.ª edição dos Encontros de Basto e Barroso, no dia 
14 de junho de 2017. Nos cinco concelhos da área 
de abrangência destes Encontros – Cabeceiras de 
Basto, Celorico de Basto, Mondim de Basto, Ribeira 
de Pena e Montalegre ocorreram cinco conferências 
que assinalaram estes encontros.

Encontros de Basto e Barroso

O presidente da Câmara Municipal inaugurou as sé-
tima e oitava Feiras do Cavalo, organizadas pela Câ-
mara Municipal e pela Associação Equestre das Ter-
ras de Basto. Provas hípicas, exposição de material 
de equitação, de produtos locais e de artesanato, e 
promoção gastronómica são algumas das propostas 
das Feiras do Cavalo que ao longo de dois dias, con-
vidam também os visitantes a assistir a magníficos 
espetáculos equestres que têm como objetivo po-
tenciar o Centro Hípico como equipamento turísti-
co, desportivo e de lazer. Estas iniciativas contaram 
com o apoio do Exército Português através do Regi-
mento de Cavalaria n.º 6 de Braga.

Feiras do Cavalo no Centro Hípico

A Câmara Municipal promoveu no dia 1 de junho de 
2017, no Auditório da Casa da Juventude, o espetá-
culo de teatro ‘O senhor do seu nariz’ para celebrar 
o Dia Mundial da Criança, proporcionando aos peti-
zes a fruição de um dia animado, recheado de muita 
alegria, com bom humor e boa disposição à mistura. 
No ano de 2018, a comemoração do Dia Mundial 
foi também assinalada com teatro, através da peça 
‘Vem aí o Zé das Moscas’ inspirada no livro de Antó-
nio Torrado.

Dia Mundial da Criança celebrado 
com a peça “O senhor do seu nariz”
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O presidente da Câmara Municipal participou no 
Dia do Trabalhador, na Lavoura Tradicional, uma 
iniciativa que teve lugar na Quinta da Portela, nas 
imediações do centro da vila e que juntou centenas 
de pessoas, designadamente os utentes dos Espaços 
de Convívio e Lazer do concelho. Uma atividade que 
se vem realizando anualmente.

Lavoura Tradicional juntou centenas 
em convívio intergeracional

O presidente da Câmara Municipal marcou presença 
na sessão de encerramento da I Feira de Empreen-
dedorismo Qualificado e Criativo, uma iniciativa or-
ganizada pelo projeto Creative Village, em parceria 
com a Câmara Municipal e com a Basto Empreende 
que decorreu na Casa da Juventude, nos dia 13 e 
14 de abril de 2018. Estiveram também presentes 
nesta sessão o presidente da Assembleia Municipal, 
Eng. Joaquim Barreto, o diretor do Centro Distrital 
de Segurança Social de Braga, Dr. João Ferreira, e a 
mentora do projeto Creative Village, Dra. Benedita 
Aguiar.

I Feira do Empreendedorismo 
Qualificado e Criativo

A convite da Dra. Natália Correia, Provedora da San-
ta Casa da Misericórdia de S. Miguel de Refojos, o 
presidente da Câmara Municipal esteve presente 
dia 23 de dezembro de 2017, na sessão de encerra-
mento das comemorações do 140.º aniversário da 
Misericórdia e na apresentação da revista ‘Especial 
140 anos’ que decorreram na Casa do Tempo. Na 
oportunidade, o presidente da Câmara felicitou a 
instituição e os seus funcionários pelo bom trabalho 
que têm feito em prol da saúde e bem-estar dos Cabe-
ceirenses e não só.

Misericórdia de S. Miguel de Refojos 
comemorou o 140.º Aniversário

A Iberdrola e a Biosfera, em colaboração com a Câ-
mara Municipal, promoveram dia 23 de novembro 
de 2017, no auditório do Centro Hípico, o workshop 
‘Fauna e Flora’ onde as crianças e jovens tiveram a 
oportunidade de conhecer as várias espécies de se-
res vivos estudados no contexto ambiental do Siste-
ma Eletroprodutor do Tâmega.

Iberdrola promoveu ação de cariz 
ambiental e educativo
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João Sores, filho do antigo Presidente da República, 
foi o orador convidado da conferência ‘Mário Soares: 
Uma Vida ao Serviço da Democracia e da Liberdade’, 
uma iniciativa promovida pelo Município e inseri-
da nas Comemorações do 43.º aniversário do 25 de 
Abril. Para além deste evento e da Assembleia Mu-
nicipal evocativa da efeméride, as comemorações 
integraram um vasto programa político, cultural e 
desportivo, com exposições, provas de atletismo, 
música e teatro.

Mário Soares lembrado  
no 25 de Abril de 2017

A tertúlia intitulada ‘José Guilherme de Sousa - Tran-
sição da ditadura para a democracia em Cabeceiras 
de Basto’ assinalou o arranque das Comemorações 
do 25 de Abril de 2018, iniciativa que decorreu na 
Casa do Tempo e que contou com a participação es-
pecial do escritor José Manuel Mendes, do presiden-
te da Assembleia Municipal, Eng. Joaquim Barreto, 
da Dra. Cristina Azevedo e do Dr. Raúl Peixoto, bem 
como do Dr. Guilherme de Sousa, bisneto do anti-
fascista Cabeceirense. O programa evocativo inte-
grou também uma sessão da Assembleia Municipal, 
provas de atletismo, um concerto pela Banda Ca-
beceirense e ainda a inauguração de uma ‘Pintura 
Mural’ produzida pelo CTCMCB - Centro de Teatro da 
Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, alusiva à 
Liberdade e à Democracia.

José Guilherme de Sousa, antifascista 
Cabeceirense, recordado em tertúlia
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O presidente da Câmara recebeu dia 12 de setem-
bro de 2017, no Salão Nobre, o piloto Arnaldo Mar-
tins que se sagrou Campeão do Mundo TT (Todo o 
Terreno) em Idanha-a-Nova. Na oportunidade, o pre-
sidente deu os parabéns ao atleta e congratulou-se 
com o fantástico resultado obtido no Campeonato 
do Mundo que Arnaldo Martins conquistou. O atleta 
agradeceu o apoio da Câmara e anunciou que está 
a preparar futuras participações nacionais e inter-
nacionais, partilhando com o presidente da Câma-
ra que um dos seus sonhos era poder participar no 
Rally Dakar de 2018.

Presidente da Câmara recebeu o 
Campeão do Mundo Arnaldo Martins

O presidente da Câmara Municipal entregou no dia 
2 de junho de 2017, no auditório da Escola Básica e 
Secundária de Cabeceiras de Basto os prémios do 
concurso escolar ‘Hemo... Quê?’ inserido no progra-
ma comemorativo da ‘Semana Europeia da Hemo-
cromatose’, organizado pela Associação Portuguesa 
Hemocromatose, que contou com o apoio da Câma-
ra.

Presidente da Câmara entregou 
prémios do concurso escolar 
da “Semana Europeia da 
Hemocromatose”

A Junta de Freguesia de Cabeceiras de Basto, com 
o apoio da Câmara Municipal instalou, em julho de 
2017, na Zona de Lazer da Praia Fluvial da Cumiei-
ra equipamentos de manutenção e atividade física, 
melhorando, assim, aquela zona de lazer que atrai 
centenas de veraneantes.

Zona de lazer da Praia Fluvial da 
Cumieira beneficiada

A Junta de Freguesia de Refojos, Outeiro e Painze-
la, com o apoio da Câmara Municipal, criou uma 
nova área de lazer em Painzela, instalando mobi-
liário urbano, como mesas, bancos e outros, e ainda 
equipamentos manutenção e atividade física. A Área 
de Lazer de Painzela localiza-se junto à Ribeira de 
Painzela, muito próximo da Igreja Paroquial.

Nova área de lazer em Painzela
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A convite da Banda Cabeceirense, o presidente da Câmara Municipal participou na iniciativa que aquela 
agremiação organizou, designada ‘Recordar é Viver’, que homenageou no dia 10 de junho de 2017, os antigos 
dirigentes e maestros da Banda Cabeceirense e, ainda, o músico mais antigo. No decurso da cerimónia, a 
Câmara Municipal, dando continuidade à cooperação que tem mantido com a Banda Cabeceirense, ofere-
ceu a esta bicentenária instituição dois tímpanos – instrumento de música de percussão, no valor de 5.000 
euros, oferta esta que vem colmatar uma necessidade, dotando, desta forma, a Banda de novos e modernos 
instrumentos.

Câmara ofereceu à Banda Cabeceirense dois tímpanos

O concerto teve como palco os magníficos claustros do Mosteiro de S. Miguel de Refojos, com a participação 
de Adriana Ferreira. Durante o concerto foram brilhantemente interpretadas 10 peças sob a batuta do maes-
tro Paulo Nunes. O momento ficou marcado pela apresentação ao público do novo fardamento da Banda 
Cabeceirense, a coletividade mais antiga do concelho, fundada em 1820. 

Banda Cabeceirense deu Concerto de Primavera nos Claustros do Mosteiro
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Em março de 2017 a Câmara Municipal entregou 
à GNR quatro bicicletas que ofereceu àquela força 
militar para patrulhamento, ficando duas adstritas 
ao Posto de Cabeceiras de Basto e duas à Secção de 
Programas Especiais do Destacamento Territorial de 
Guimarães. Esta iniciativa insere-se na política de 
cooperação que tem caracterizado as relações entre 
a Câmara Municipal e a GNR e visa contribuir para 
dotar a guarda de mais um meio de locomoção dos 
agentes.

Câmara Municipal ofereceu quatro 
bicicletas à GNR

Mais de 150 utentes dos Espaços de Convívio e Lazer 
(ECL’s) participaram no dia 6 de abril de 2018, nas 
atividades promovidas no âmbito da comemoração 
do Dia Mundial da Atividade Física que decorreram 
no Pavilhão Desportivo de Refojos. A iniciativa foi 
organizada pela Câmara Municipal com o intuito de 
promover a prática de exercício junto da população, 
designadamente dos seniores.

Dia Mundial da Atividade Física 
juntou centena e meia de séniores 
no Desportivo de Refojos

A Câmara Municipal congratulou-se pelas vitórias e 
record europeu do atleta veterano Bernardino Pa-
checo Pereira no Campeonato da Europa de Atletis-
mo Master, que decorreu em Aarhus, na Dinamarca, 
de 27 de julho a 6 de agosto de 2017.

Atleta Veterano Cabeceirense volta a 
triunfar no Campeonato da Europa

A Escola de Patinagem Artística das Terras de Basto, 
com o apoio da Associação de Patinagem do Minho, 
promoveu a realização das provas federativas de 
Patinagem Artística, que tiveram lugar nos dias 22 
e 23 de abril de 2017, no Pavilhão Gimnodesportivo 
do Arco de Baúlhe. Uma centena de atletas do nor-
te de Portugal, participou em provas divididas por 
diferentes categorias. Esta iniciativa impulsionou 
o intercâmbio e a dinamização das relações entre 
todos os participantes e contou com o apoio da Câ-
mara Municipal.

Escola de Patinagem promoveu 
provas federativas
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A 1.ª etapa do 29.º Grande Prémio do Minho – Ju-
niores em ciclismo realizou-se em Cabeceiras de 
Basto, no dia 28 de junho de 2017. A prova animou 
o centro da vila, junto ao Mosteiro, onde foi instala-
da a meta de partida e de chegada desta prova de 
ciclismo jovem, percorrida entre Cabeceiras/Póvoa 
de Lanhoso/Fafe/Cabeceiras, num percurso de 88,8 
quilómetros.

29.º Grande Prémio do Minho
Juniores coloriram Cabeceiras de Basto

No dia 26 de agosto de 2017, centenas de pessoas 
assistiram a uma prova de resistência, com 380 par-
ticipantes, durante três horas, disputada em circuito 
fechado, no centro de Cabeceiras, diante o majesto-
so Mosteiro de São Miguel de Refojos.

“Cabeceiras Urban Race”
Cerca de 400 BTTistas em prova noturna
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Em 2017 e 2018 o Rally de Portugal 
passou pelo território cabeceirense 
entusiasmando milhares de pessoas.

O presidente da Câmara Municipal entregou, no dia 
14 de julho de 2017, os troféus aos vencedores do 
XI Torneio de Verão promovido pela Contacto Futsal 
Clube, iniciativa que se realizou no Pavilhão Des-
portivo de Refojos e que contou com o apoio da Câ-
mara Municipal.

Com a participação de mais de 300 atletas iniciados 
(10-12 anos de idade), de vários pontos do país, rea-
lizou-se dia 9 de julho de 2017, em Cabeceiras de 
Basto, a 4.ª edição do Torneio, organizado pela As-
sociação Cultural e Desportiva Águias de Alvite em 
parceria com a Câmara Municipal e com a colabo-
ração do Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de 
Basto. O Presidente da Câmara Municipal distribuiu 
os troféus às equipas vencedoras. 

Cabeceiras CUP 2017

XI Torneio de Verão da Contacto Futsal
Presidente entregou troféus  
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O presidente da Câmara Municipal visitou a loca-
lidade de Neuville-sur-Saone, no fim de semana 
de 27 e 28 de maio de 2017, por ocasião do 20.º 
aniversário da geminação que Cabeceiras de Bas-
to mantém com aquele município francês da região 
de Lyon. Na oportunidade Francisco Alves e Valérie 
Glatard renovaram o compromisso de geminação.

Cabeceiras de Basto e Neuville-sur-Saone 
celebraram 20 anos de geminação

Em 29 de janeiro de 2018, o presidente da Câmara 
Municipal acompanhou os diretores da Basto Vida, 
Fátima Oliveira e Leandro Campos, na assinatura do 
contrato-programa com a Administração Regional 
de Saúde do Norte (ARS-N) e a Segurança Social de 
Braga para a integração na Rede Nacional de Cui-
dados Continuados Integrados (RNCCI). A Unidade 
contempla 30 camas e iniciou atividade no passado 
dia a 2 de abril.

Unidade de Cuidados Continuados
da Basto Vida
Assinatura de Contrato-Programa
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ÁGUA E SANEAMENTO
Prioridade da Câmara Municipal
O abastecimento de água e a rede de saneamento são objetivos prioritários da 
Câmara Municipal. Por todo o concelho foram realizados investimentos muito 
significativos que proporcionam mais e melhor qualidade de vida.
Nas páginas seguintes apresenta-se uma síntese do conjunto dos trabalhos realizados. As obras de água e 
saneamento causam muitos incómodos durante a sua realização, tornando-se invisíveis depois de concluí-
das, mas que são determinantes para a saúde pública e a qualidade de vida das populações. 

EM DESTAQUE
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No início de 2018 ficou concluído o cadastro de todas as infraestruturas de água e saneamento. Na 
água temos 171 Km de redes e no saneamento 61 km. Este estudo foi financiado pelo Programa 
Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).

A conclusão deste cadastro implicou a elaboração de um Plano de Utilização e Manutenção do 
Sistemas de Informação Geográfica (SIG), aprovado em reunião de Câmara, que teve como missão 
a criação de uma equipa multidisciplinar que fará doravante a gestão de redes de infraestruturas, o 
acompanhamento e monitorização de ampliações e remodelações das redes, permitindo a gestão 
dos sistemas e a obtenção de informação fidedigna, disponível em tempo real.

Cadastro completo das redes de água e saneamento 
em todo o concelho de Cabeceiras de Basto
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Mais e melhor Água 

nha de Mouros, Secas/Porto Foz e Paçô (Refojos, 
Outeiro e Painzela); Arosa, Palheiros e Moimen-
ta (Cavez); Lameirinhas, Santo António e Celeirô 
(Cabeceiras de Basto); Passos e Portela (Alvite e 
Passos); Tarímbola (Basto).

Foram, igualmente, efetuados trabalhos de limpe-
za, melhoria e reforço das explorações em inúme-
ras captações, destacando-se as obras nas capta-
ções de Moimenta e Arosa (Cavez); Mocos, Celeirô 
e S. Nicolau (Cabeceiras de Basto); Além do Rio, 
Bucos, Carrazedo, Casares e Vila Boa (Bucos); 
Gondiães, Samão e Torneiro (Gondiães e Vilar de 
Cunhas) que visaram conferir às origens de água 
adequada proteção sanitária e ambiental.

Há, ainda, a registar, entre outras intervenções, a 
substituição de condutas mais antigas e instala-
ção de novas, designadamente 2Km de condutas 
em Vilela (Riodouro); 1Km de condutas em Aba-
dim; cerca de 1Km de conduta em Arosa e cerca 
de 2Km de condutas em Moimenta (Cavez).

A Câmara Municipal vai continuar com este esfor-
ço de investimento no setor da água garantindo 
a máxima qualidade da água abastecida às popu-
lações.

A Câmara Municipal definiu o abastecimento de 
água às populações como uma das grandes áreas 
prioritárias de investimento.

De janeiro de 2017 a junho de 2018, a autarquia 
investiu mais de 320 mil euros no abastecimento 
público de água, designadamente na melhoria das 
captações e na beneficiação e reparação de reser-
vatórios, conferindo-lhes melhores condições de 
salubridade, armazenamento e tratamento, mas 
também de melhor enquadramento paisagístico.

A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto tem 
promovido forte investimento na modernização 
permanente dos sistemas de abastecimento de 
água potável, apostando na melhoria do serviço 
de abastecimento público de água potável com 
vista a levar até aos consumidores mais e melhor 
água, sem falhas e nas melhores condições.

Ao longo do ano de 2017 e nos primeiros meses 
de 2018 foram instalados dois novos depósitos 
de grande capacidade na freguesia de Abadim, 
tendo em vista a substituição dos velhos depó-
sitos. Neste período foram também realizados 
trabalhos de conservação e beneficiação de gran-
de parte dos depósitos do sistema municipal de 
abastecimento público de água como a realiza-
ção de trabalhos de limpeza dos perímetros de 
proteção, a beneficiação do interior das cabines 
de manobras, impermeabilizações, revestimentos 
e pintura das cubas, instalação de equipamentos 
automáticos para tratamento da água, entre ou-
tras obras de melhoria dos reservatórios. Estamos 
a falar de intervenções executadas nos depósitos 
de Boadela e Vau (Pedraça); Pinheiros e Morga-
de (Arco de Baúlhe e Vila Nune); Eiró, Juguelhe, 
Toninha, Formigueiro, Moscoso, Cambezes, Teixu-
gueiras, Magusteiro, Vilela e Leiradas (Riodouro); 
Lugar Novo (Faia); Carrazedo (Bucos); Baloutas, 
Terreiros, Esqueiro, Fojos, Paneladas, Cucana, Vi-
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Para além das obras realizadas por todo o Concelho, em maio de 
2017 a Câmara Municipal adquiriu um camião cisterna para ga-
rantir o abastecimento de água potável a lugares e situações de 
dificuldade imprevisível. 

A cisterna tem uma capacidade de 10 mil litros de água. Além do 
abastecimento de água este equipamento pode ser utilizado nou-
tros fins como  a lavagem especial de estradas ou ruas.

Com a aquisição desta viatura, o Município torna-se pioneiro nes-
ta região, podendo a partir de agora suprir autonomamente difi-
culdades pontuais de abastecimento público.

Câmara adquiriu camião cisterna para 
abastecimento de água

Obras no reservatório de 
Celeirô e na captação de 

Mocos na freguesia de  
Cabeceiras de Basto

Obras no reservatório de 
Leiradas, Riodouro

Melhoria da captação 
de água que abastece 

Moimenta

Remodelação total da 
conduta adutora de 
Secas/Porto Foz
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Trabalhos de beneficiação nos reservatórios de Arco de Baúlhe e Vila Nune

Beneficiação do reservatório 
de abastecimento de  

água de Cucana

Beneficiação do reservatório 
de abastecimento de água  
de Vilela

Beneficiação do reservatório 
de abastecimento de água 
de Juguelhe

Obra de beneficiação do 
reservatório de abastecimento 

de água de Toninha
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Beneficiação de 
reservatório em Bucos

Reforço das captações de 
água nas aldeias de  
Gondiães, Samão e Torneiro

A Câmara Municipal executou trabalhos de beneficiação e con-
servação dos poços da captação de S. Nicolau, bem como de lim-
peza do perímetro de proteção daquela captação localizada na 
Cumieira, freguesia de Cabeceiras de Basto. O investimento as-
cendeu a 45 mil euros, naquela que é a maior captação de água 
do sistema de abastecimento público de água do concelho e que 
serve as áreas mais populosas da vila de Cabeceiras de Basto, da 
freguesia do Arco de Baúlhe e Vila Nune, entre outras localidades. 

Beneficiação da captação de abastecimento de 
água de S. Nicolau

Beneficiação do reservatório 
do Lugar Novo que abastece  

a freguesia da Faia

Substituição de dois 
quilómetros de  
condutas em Vilela
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Melhoria dos 
reservatórios de 

abastecimento 
de água em Pedraça

Reforço de captação de 
abastecimento de água na 
vila de Cavez

Construção de novas condutas 
adutoras em Abadim

Manutenção da Estação de 
Tratamento de Água do Vau

Reforço de abastecimento 
de água ao lugar de 

Arosa em Cavez

Instalação de novos 
reservatórios em Abadim
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Saneamento

Presidente da Câmara visitou obras de constru-
ção das ETAR’s do Arco de Baúlhe e Refojos
O Presidente da Câmara Municipal acompanhou 
as obras de construção da nova ETAR no Arco de 
Baúlhe e da ampliação da ETAR de Refojos, obras 
financiadas pelo Programa Operacional Susten-
tabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO-
SEUR), Portugal 2020 e que tiveram o seu início 
em setembro de 2017.

A obra que visa a substituição da atual ETAR – Es-
tação de Tratamento de Águas Residuais do Arco 
de Baúlhe, empreitada designada ‘Construção de 
ETAR no limite das freguesias do Arco de Baúlhe 
e Basto’, prevê, ainda, a construção de nova rede 
de saneamento para servir mais 300 habitantes, 
desde a Portela, em Alvite, até Olela, em Basto; 
bem como a construção de uma estação eleva-
tória e a selagem das atuais ETAR’s de Alvite e 
Olela, Basto. 

Com a reabilitação da ETAR do Arco de Baúlhe, 
que é imprescindível, fica assegurado um ade-
quado tratamento das águas residuais da vila do 
Arco de Baúlhe, o segundo maior polo urbano do 
concelho, mas também de parte das freguesias de 
Basto, Refojos e Alvite. 

As três redes de drenagem respeitantes às três 
ETAR’s atuais (Portela, Basto e Arco de Baúlhe) es-
tão distanciadas por escassas centenas de metros, 
o que facilita a sua ligação e a existência de uma 
rede de drenagem única. Esta obra foi adjudicada 
por 901 mil euros, sendo a taxa de cofinancia-
mento do POSEUR de cerca de 65%.

As obras de ampliação e remodelação da ETAR de 
Refojos, incluídas na candidatura designada ‘Tra-
tamento das Águas Residuais das Freguesias de 
Cabeceiras de Basto (S. Nicolau) e Painzela’, visam 
também a integração das águas residuais que 
atualmente são tratadas na ETAR de S. Nicolau, na 
bacia de drenagem da ETAR de Refojos. A ETAR de 
S. Nicolau será, entretanto, desativada. Esta em-
preitada prevê, igualmente, a execução de cerca 
de 3,8km de rede ao longo da EN205, com a cons-
trução de três estações elevatórias, obra que vai 
permitir a disponibilização do serviço para mais 
625 pessoas. A empreitada foi adjudicada pelo 
valor global de 943 mil euros e é comparticipa-
da pelo Programa Operacional Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), Portugal 
2020, em 85%.

Duas grandes obras que visam a melhoria e 
ampliação da rede de recolha e tratamento de 
efluentes, o que se traduzirá numa melhoria da 
qualidade ambiental e da qualidade de vida das 
populações.
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Visita às obras de construção da nova ETAR do Arco de Baúlhe

Ampliação da rede de saneamento na 
Quelha da Tília
A Câmara Municipal executou obras de ampliação 
da rede de saneamento na Quelha da Tília, no lugar 
da Cruz do Muro, em Refojos de Basto, numa obra 
que visa permitir o aumento da taxa de cobertura 
no concelho. Trata-se de mais um investimento para 
a ampliação da rede de recolha de efluentes, o que 
se traduzirá numa melhoria da qualidade ambiental 
e da qualidade de vida das populações.

Foram realizados trabalhos de repavimentação, em 
alcatrão, da vala que foi aberta para a instalação 
da rede de saneamento no lugar das Lameirinhas, 
na freguesia de Cabeceiras de Basto. Obra realizada 
pela Câmara Municipal com a colaboração da Junta 
de Freguesia de Cabeceiras de Basto.

Obra de saneamento  
no lugar das Lameirinhas
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A MÚSICA É VIDA
É uma das melhores flautistas da sua geração a nível internacional.  
Nem pensar perguntar-lhe, porque Adriana Ferreira dirá que não.  
Diz com um sorriso simples e encantador que a sua terra é Cabeceiras de Basto.

Revela total autentici-
dade em cada palavra, 
como mostra beleza 
em cada nota musical 
da sua flauta. Adriana 

transmite serenidade. A presen-
ça nos grandes palcos do mundo, 
perante os públicos mais exigen-
tes, dá-lhe segurança e confiança 
para enfrentar a entrevista que 
lhe tinha sido pedida, no dia an-
terior, no Salão Nobre da Reitoria 
da Universidade do Porto.

Torna as coisas grandes e notá-
veis da sua carreira em factos 
normais. Percebe-se a determi-
nação inteligente quando nos re-
pete que é sempre possível fazer 
mais e melhor. 

Ser reconhecida em Paris, Roter-
dão, Berlim, Barcelona, Moscovo, 

Roma entre várias outras cidades, 
está ao alcance de muito poucos. 
O reconhecimento e os prémios 
motivam-na a ir mais longe e a 
persistir para conquistar o futuro. 

Nada de vaidades balofas! Nada 
de confianças cegas: existem tan-
tos compositores que ainda não 
conheço, nem toquei! 

Para ela a música é a vida ou 
como também disse é tudo.
Encontrámo-la na Casa da Música 
no Porto, num intervalo entre en-
saios, no dia do solstício do verão. 
Sim, porque mesmo de férias são 
muitas as horas que Adriana re-
serva para os ensaios.

A entrevista foi uma conversa 
franca temperada pela simpatia 
da entrevistada.

Entrevista a
Adriana Ferreira
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Como se começa um percurso rumo 
às estrelas?

Adriana – Passo a passo, quando dis-
se aos meus pais que queria aprender 
música. Tinha seis anos e estava no 
primeiro ano da escola primária. Co-
mecei a ter aulas com professor Paulo 
Almeida. Aos oito anos, lembro-me que 
ao ver a Banda Cabeceirense disse aos 
meus pais que gostava tocar na Banda. 
Foi tudo muito rápido. A banda não ti-
nha flautim, quando precisavam vinha 
um flautista de fora. Como eu já tinha 
algumas noções, o maestro, senhor José 
Machado, decidiu comprar-me um flau-
tim… nunca mais parei. Tive aulas com 
o senhor Machado e o Hélder Gonçal-
ves. Aos 12 anos fiz as provas para a 
ARTAVE (Escola Profissional Artística 
do Vale do Ave) fiquei ali até completar 
o 12º ano. Aos 14 anos entrei na Es-
cola de Verão da Orquestra  da União 
Europeia, as relações com todos aque-
les jovens de vários países despertou 
em mim o interesse em estudar fora 
de Portugal. Fiz provas em Londres na 
Real Academy, onde também fui admi-
tida com Bolsa de Mérito, mas acabei 
por optar por Paris. Fiz provas na Fun-
dação Calouste Gulbenkian e obtive a 
bolsa que me permitiu rumar a Paris.

Chegou aos 17 anos a Paris, cidade 
imensa, multifacetada?

Adriana – Gostei muito. O Conservató-
rio Nacional Superior de Música é mui-
to exigente. Tinha muito que estudar, 
muito que aprender e ao mesmo tem-
po a curiosidade de conhecer a Cidade. 
Fiz dezoito anos em Paris. Era ótimo. 
É muito diferente, se tivesse ido mais 
tarde talvez fosse mais difícil. Vinha 
sempre a Portugal uma vez por mês, 
para visitar a família ou para tocar. Es-
tava cá e lá.  

Por causa da música… O que é a mú-
sica para si.

Adriana – É difícil responder. É tudo. 
É vida. É o espelho de tudo o que nós 
somos. Os músicos têm vida e transmi-
tem essa vida. As pessoas vêm para os 
concertos e trazem os seus problemas 
mas ali, uns são esquecidos como al-
guns são ultrapassados.

Cabeceiras de Basto o que é para si?

Adriana – É a minha terra. Nasci lá. A 
minha família é toda de lá. Não vivi 
muito tempo em Cabeceiras, só 11 
anos, mas é a minha casa.

O que devia o Estado fazer pela cul-
tura que não faça?

Adriana – No nosso caso da música, o 
mercado de trabalho dos instrumentis-
tas é muito difícil. Há poucas orques-
tras. Há poucas vagas. Os músicos que 
querem tocar acabam por ter de fazê-
-lo no estrangeiro. Se pensarmos num 
exemplo entende-se melhor. Numa 
cidade pode haver 20 vagas para pro-
fessores e concorrem cem pessoas. 
Mas, por exemplo, no caso da flauta no 
mundo inteiro não devem existir vinte 
vagas, neste momento. Claro, sempre 
que há uma vaga concorrem mais de 
cem pessoas. Em Portugal é raríssimo 
existir uma vaga. E depois não há in-
vestimento. A cultura é um investimen-
to. As pessoas tendem a estar mais vi-
radas para os números, para os euros. 
Tudo o que existe e foi alterado pelo 
homem é cultura. A cultura é desenvol-
vimento humano. 

A Câmara Municipal de Cabeceiras e 
agora a Bienal Internacional de Flau-
ta Transversal?

Adriana – É incrível o que estão a fazer 
agora com a Bienal e com o Mosteiro! 
Cabeceiras não é só uma vila, algo de 
fechado ou isolado. Com esta iniciati-
va Cabeceiras mostra uma abertura ao 

A flautista Adriana Ferreira é uma das 
mais destacadas da sua geração a nível 
internacional, o que lhe valeu as mais 
altas distinções em alguns dos mais 
importantes concursos internacionais 
de flauta transversal, bem como o lu-
gar de solista na Orquestra Nacional de 
França e na Orquestra Filarmónica de 
Roterdão.

Em 2009, aos dezoito anos de idade, 
obtém o 1º Prémio no Concurso de 
Interpretação do Estoril - Prémio El 
Corte-Inglès. No ano seguinte, obtém o 
1º Prémio, o Prémio da Orquestra e o 
Prémio do Júri de Jovens Flautistas no 
Concurso Internacional Carl Nielsen, na 
Dinamarca.

Em 2013, é no Japão que é laureada 
com o 3º Prémio no Concurso Interna-
cional de Kobe; antes de obter em 2014 
o 1º Prémio e o Prémio Darmstadt, pela 
melhor interpretação da Sequenza de 
Luciano Berio, no Concurso Internacio-
nal Severino Gazzelloni em Itália.  No 
mesmo ano, obtém o 2º Prémio ex-
-æquo - 1º não atribuído - e o Prémio 
especial Coup de Cœur, atribuído pelos 
Relógios Breguet, no Concurso Interna-
cional de Genève, na Suíça.

Desde 2012, é solista da Orquestra Na-
cional de França, dirigida pelo maestro 
Daniele Gatti. Em 2015, obtém o lugar 
de primeira flauta solo da Orquestra Fi-
larmónica de Roterdão, na Holanda, sob 
a direcção de Yannick Nézet-Séguin.

Apresentou-se em diversos festivais 
(Barcelona, Sevilha, Caravana Musical 
da Primavera de Monte-Carlo, Giverny, 
Manchester, Copenhaga, Kuhmo, ...), 
bem como a solo com as orquestras 
de câmara do Kremlin e de Genève, 
Sinfónica de Odense e Gulbenkian, 
entre outras. Colaborou com vários 
compositores e estreou diversas obras, 
entre as quais o Concerto para flauta e 
orquestra de Joaquim dos Santos, a si 
dedicado. Colabora regularmente com a 
Orquestra XXI, projeto criado em 2013 
que reúne músicos portugueses resi-
dentes no estrangeiro.

Natural de Cabeceiras de Basto, Adria-
na Ferreira começou a estudar flauta 
transversal na Banda Cabeceirense. Em 
2008 obteve um Prémio de Mérito do 
Ministério da Educação e o Prémio Dra. 
Manuela Carvalho pelos seus estudos 
na Escola Profissional Artística do Vale 
do Ave - ARTAVE (2002-2008), na clas-
se de flauta de Joaquina Mota. Como 
bolseira da Fundação Calouste Gul-
benkian, integrou a classe de Sophie 
Cherrier, Vincent Lucas e Pierre Dumail 
no Conservatório Nacional Superior de 
Música e Dança de Paris (2008-2015), 
onde completou o Mestrado e o 3º Ci-
clo superior, sob a orientação de Hae-
-Sun Kang. Estudou ainda com Benoît 
Fromanger na Hochschule Hanns Eisler 
de Berlim e é licenciada em Musicolo-
gia pela Universidade Paris-Sorbonne 
(Paris IV). 

Em 2011 foi-lhe atribuído um Voto de 
Louvor, Congratulação e Regozijo e, 
em 2015, obteve a Medalha de Mérito 
Público - Grau Ouro - do Município de 
Cabeceiras de Basto.

QUEM É ADRIANA FERREIRA?
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mundo que a rodeia. Fala-se mais da 
nossa terra. E isto é muito bom para 
os cabeceirenses que podem participar 
em todas estas atividades. A Bienal é 
um acontecimento muito importante 
em Portugal. Há poucas iniciativas se-
melhantes e isso quando acontece é no 
Porto ou em Lisboa…

Ainda jovem mas com uma grande 
experiência de vida o que diria aos 
jovens?

Adriana – Sei o que dizer aos jovens 
flautistas, agora aos jovens em geral é 
complicado. Tenho dúvidas entre o oti-
mismo e o pessimismo. Quando olha-
mos para o mercado de trabalho e as 
dificuldades que existem não podemos 
ser otimistas. A sensação que tenho 
é que as pessoas só se dão conta um 
pouco tarde daquilo que querem fazer. 
Mas estou a pensar muito na música, 
que é o meio onde vivi e vivo. É verdade 
que em geral convivo maioritariamen-
te com músicos. O meu telemóvel só 
tem números de músicos. Nós na mú-
sica desde sempre sabemos que temos 
que estudar muito. Os jovens músicos 
têm que persistir, mesmo nos momen-
tos mais difíceis. Quando uma meta 
não é bem conseguida só deve servir 

para melhorar. Nós devemos lembrar-
-nos que fazemos música porque gos-
tamos. Não podemos esquecê-lo. O 
mais importante de tudo é tentar ser 
o melhor que pudermos. Cada um deve 
tentar ser o melhor, sem olhar para os 
outros. É tudo muito competitivo. São 
concursos para entrar numa escola, 
numa universidade, numa orquestra, 
para ser professor. Mas a sensação que 
tenho é que, nestes concursos, vemos 
mais preocupação pela competição, 
pelos lugares, do que pela música que 
tocam. O importante é a música. 

Qual foi o momento mais positivo da 
sua carreira?

Adriana – Houve momentos, uns mais 
marcantes que outros. O mais impor-
tante é o hoje, o agora. O modo como 
eu tocava há dois ou três anos tinha 
valor, mas eu espero que hoje toque 
diferente e melhor. Tento sempre fazer 
melhor. Claro que me lembro de Genè-
ve no final do concurso ou na Dina-
marca quando ganhei o prémio. Mas o 
melhor momento tento que seja hoje, 
para tocar melhor. É como quando nos 
perguntam pelo compositor preferido 
e eu apesar de ter preferências, tento 
que seja sempre o que naquele mo-
mento estou a tocar. 

E o que mais lhe custou?

Adriana – Custou e custa andar sempre 
fora do País. Gostava de estar no meu 
País, se aqui tivesse podido estudar, se 
pudesse estar em casa, seria melhor. 
Tenho uma vida um pouco nómada. 
Eu gosto, mas há um pouco a sensação 
de que não temos casa. As viagens são 
boas, claro, mas nós andamos sempre 
por aí... Há dez anos que não vivo em 
Portugal. Agora vivo em Roma e gosto 
muito. O clima com sol é muito agradá-
vel. As pessoas são mais alegres.

Até onde a leva o seu sonho?

Adriana – Não tem fim à vista. Sem 
limites. Queremos e é possível fazer 
mais e melhor. É sempre tudo tão novo. 
As pessoas falam sempre do talen-
to que é importante, não há metas. É 
fazer mais e melhor. Existe a flauta, o 
instrumento que eu tenho de aprender 
a dominar cada vez melhor, mas depois 
há a música que é todo um mundo. 
Existem tantos compositores que ain-
da não estudei. É um mundo sem fim. 
Um mundo sempre com coisas novas. É 
como a vida.

No dia do Município em 2015, Adriana Ferreira recebeu das mãos do Presidente da Câmara, Francisco 
Alves, a medalha de ouro do Município de Cabeceiras de Basto.
No seu discurso, o presidente da Câmara afirmou: 
É ainda muito jovem. Pouco passa dos vinte. Começou aqui onde se distinguiu pela sua inteligência e ape-
tência para a música. Mas é, sem dúvida, uma referência de destaque no panorama dos músicos portugue-
ses e europeus. Chegou onde nenhum português tinha chegado antes. Apenas com 17 anos foi admitida no 
Conservatório Superior de Dança e Música de Paris. Já atuou nos principais palcos do mundo e foi premiada 
em Itália, Dinamarca, Japão, França, Suíça e Portugal. É solista como flautista da Orquestra Nacional de 
França. Esta jovem, perdoem-me a comparação, se em vez da música estivesse no futebol estaria acima do 
Cristiano Ronaldo. O seu nome é Adriana. Adriana Ferreira. Adriana José Morais Ferreira.
Em 2010 a Câmara Municipal aprovou um voto de louvor, congratulação e regozijo. Cinco anos depois 
a medalha de ouro do Município. No futuro teremos com certeza que criar um galardão especial para 
continuar a homenagear a obra e os feitos da nossa Adriana Ferreira.

MEDALHA DE OURO DE CABECEIRAS DE BASTO
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425 mil euros
Iluminação Pública

300 mil euros
Eletricidade de edifícios e equipamentos

550 mil euros
Transportes escolares

250 mil euros
Refeições escolares

500 mil euros
Recolha de lixos

aproximadamente 

aproximadamente 

aproximadamente 

aproximadamente 

aproximadamente 

SABIA QUE?
A Câmara Municipal tem despesas anuais com:



57BOLETIM MUNICIPAL CABECEIRAS DE BASTO

SABIA QUE?
Em Cabeceiras de Basto, no final de 2016, estavam 
registadas:

 1.488 empresas
O volume de exportações de produtos e matérias-primas 
a partir de Cabeceiras de Basto, em 2017, foi de:

Fonte PORDATA

6 milhões de euros
Fonte INE 

O número de desempregados inscritos no Centro de 
Emprego, em junho de 2018, era de:

678 indivíduos
Fonte Centro de Emprego 

Saiba que em 2017 nasceram em Cabeceiras de Basto:

108 bebés
Saiba que em 2017 realizaram-se em Cabeceiras:

59 casamentos

Fonte PORDATA

Fonte PORDATA
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Informações Úteis
Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto

Serviço de Atendimento Único (SAU)
Gabinete de Apoio ao Emigrante
Balcão Multiserviços

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
serviçoatendimentounico@cabeceirasdebasto.pt
Horário: 2ª a 6ª – 09h00-12h30 14h00-17h30

Basto Vida
Praça da República, n.º 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
casadotenpo@cabeceirasdebasto.pt
Horário: 3.ª a domingo – 9h00-12h30 14h00-17h30

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 – 9h00-12h30 14h00-17h30

Núcleo de Arte Sacra
Moteiro 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. 6.ª. Sábados, Domingos e Feriados - 14h00 às 17h00
5.ª dia reservados às escolas, com marcação prévia

Casa de 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
Praa 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

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
4860-418 Cabeceiras de Basto
Horário: 3.ª a 6.ª – 09h30-12h30 |Sábados 15h30-18h00
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Piscina Municipal de Arco de Baúlhe
Rua de Arrabalde  4860-061 Arco de Baúlhe
Horário: 3.ª a 6.ª – 09h30-12h30 |  Sábados 15h30-18h00

Pavilhão Gimnodesportivo de Refojos
Alameda Camilo Castelo Branco, Nº. 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.º1  4860-338 Cabeceiras de Basto
Telf. 253 660 070   Fax 526 669 077
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  |  3.ª a 6.ª – 07h30-19h00 | Sábados 7h30-13h00

Outros Contactos Úteis

Bombeiros Cabeceirenses – 253 662 133
GNR – 253 669 060
Centro de Saúde – 253 669 190
Cruz Vermelha – Cabeceiras e 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 Gavez – 253 654 289

Escola Básica de Cabeceiras de Basto – 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
BIC (Cabeceiras de Basto) – 253 669 160

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
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