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Francisco Alves
Presidente da Câmara Municipal

Cabeceiras de Basto vivenciou, durante ano e meio, 
entre 2018 e 2019, momentos extraordinários pro-
porcionados pelo programa cultural ‘Mosteiro de 
Emoções’ que teve como grande objetivo promover 
‘O Mosteiro de S. Miguel de Refojos’, que carinhosa-
mente tratamos como O Nosso Mosteiro, magnífico 
monumento beneditino, que é o ex-líbris do conce-
lho Cabeceirense.

O ‘Seminário Internacional Ora et Labora’, a ‘Bienal 
Internacional de Flauta Transversal’, o ‘Abraço em Lã 
ao Mosteiro’, a Coleção de Postais Digitais sobre o 
Mosteiro, o Concurso ‘Doce Cabeceirense’ que ele-
geu os ‘Miguelitos’ como o Doce de Cabeceiras de 
Basto, a ‘Ceia Beneditina’, a ‘Mesa de Cabeceiras’, 
concertos de música, dança, teatro, residência artís-
tica, sebenta do património, concurso literário, entre 
tantas outras iniciativas, marcaram a agenda cultu-
ral do Município, proporcionando aos Cabeceirenses 
momentos culturais verdadeiramente excecionais. 
O balanço não podia ser mais positivo.

Foram 23 atividades distintas desmultiplicadas em 
várias outras ações que deram a conhecer o Mostei-
ro nas suas mais diversas facetas, possibilitando o 
aprofundamento de conhecimentos e dando a co-
nhecer novos factos e curiosidades sobre este Bem 
único e excecional. Atividades que atraíram públicos 
de diferentes faixas etárias e de diversos pontos da 
região. 

Um programa que se materializou em múltiplas ma-
nifestações artísticas, de exaltação do património, 
da tradição e da história.

O ‘Mosteiro de Emoções’ desenvolveu-se em três 
eixos temáticos – Cultura/Artes Performativas, Gas-
tronomia/Sabores e Saúde e Bem-Estar – que envol-
veram muitos parceiros, desde as instituições locais 

a diversas entidades regionais e nacionais. Refiro-
-me à comunidade educativa, aos empreendedores 
locais, passando pelo movimento associativo e ou-
tras instituições concelhias, mas também parceiros 
externos como universidades, escolas profissionais, 
orquestras, cooperativas, empresas de dinamização 
cultural, bem como a Direção Regional da Cultura 
do Norte, a quem manifesto publicamente o meu 
profundo reconhecimento e agradecimento.

O riquíssimo programa cultural ‘Mosteiro de Emo-
ções’ resultou de uma candidatura a fundos comu-
nitários, através do NORTE 2020, e integrou, para 
além deste programa cultural, um significativo con-
junto de obras de requalificação e conservação do 
Mosteiro de S. Miguel de Refojos.

Sei que os Cabeceirenses comungam da opinião de 
que O Nosso Mosteiro é o bem maior do nosso con-
celho e das Terras de Basto, património ímpar que se 
assume como o mais importante ícone de promoção 
do desenvolvimento cultural e económico da nossa 
terra. 

Por isso mesmo, fizemos e continuamos hoje a 
fazer tudo para que, ano após ano, o Mosteiro de  
S. Miguel de Refojos continue a atrair e a seduzir 
cada vez mais visitantes e turistas, levando o nome 
de Cabeceiras de Basto bem longe e, dessa forma, 
contribuindo também para o aumento do prestígio 
e da imagem da nossa terra e das nossas gentes. 

Foi assim… celebrámos todos juntos um Mosteiro 
de Emoções!

Atrair e seduzir 
cada vez mais 
visitantes e turistas
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‘Um Cabeceirense um cachecol, uma família um ca-
checol, uma instituição um cachecol’!

Mais de 4 mil pessoas formaram vários cordões hu-
manos à volta do Mosteiro de S. Miguel de Refojos, 
dando corpo à iniciativa ‘Dá Lã… um abraço ao Mos-
teiro’. Unidos pelos cachecóis em lã que produziram, 
crianças, jovens e adultos deram um abraço gigante 
ao Mosteiro, numa enorme manifestação de carinho 
pelo monumento beneditino, ex-líbris de Cabeceiras 
de Basto, um Bem único e universal.

Neste evento – um dos momentos ‘altos’ do progra-
ma cultural ‘Mosteiro de Emoções’ financiado por 
fundos comunitários, através do Norte 2020  e que 
tem como elemento central o Mosteiro de S. Miguel 
de Refojos – participou toda a comunidade educati-
va mas também muitas famílias, instituições, asso-
ciações e população em geral.

Largas centenas de cachecóis foram trazidos pelos 
participantes que, no final do Abraço, os ofereceram 
ao Mosteiro. Com os cachecóis oferecidos, a Câmara 
Municipal organizou, posteriormente, uma exposi-
ção, em espaço público, em novo momento de gran-
de manifestação de afeto pelo Nosso Património.

Neste evento, a Câmara Municipal destacou também 
o trabalho das Mulheres de Bucos que dão vida à 
Casa da Lã, um verdadeiro núcleo museológico vivo 
que integra o Museu das Terras de Basto. 

A Câmara Municipal reconhece e agradece todo o 
empenho que os Cabeceirenses dedicaram a esta 
iniciativa que ficará registada, por muito tempo, na 
memória de todos. 

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal assinalou, 
também, o Dia Mundial da Criança.

CABECEIRAS DEU  
GIGANTE ‘ABRAÇO EM LÃ’  
AO MOSTEIRO
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DESTAQUE
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Foi assim... celebrámos todos juntos um Mosteiro de Emoções!
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Foi assim... celebrámos todos juntos um Mosteiro de Emoções!

DESTAQUE
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A Bienal Internacional de Flauta Transversal foi uma 
das principais atividades, no ano de 2018, do ‘Mos-
teiro de Emoções’, um programa que ao longo de 
18 meses, entre 2018 e 2019, se desenvolveu em 
três eixos temáticos – Cultura/Artes Performativas, 
Gastronomia/Sabores e Saúde e Bem-Estar – que 
envolveram muitos parceiros, desde as instituições 
locais a diversas entidades regionais e nacionais, 
num total de 23 atividades distintas. Mereceu des-
taque daquele programa cultural a Bienal de Flauta 
Transversal, como reconhecimento e exaltação da 

grande flautista nacional, Adriana Ferreira, natural 
de Cabeceiras de Basto, ela que foi a Comissária mas 
também orientadora desta Bienal. O evento que de-
correu entre os dias 6 e 9 de dezembro de 2018 
contou, ainda, com a presença dos orientadores 
Ana Maria Ribeiro e Michel Bellavance renomados 
flautistas, e com a participação da pianista Isolda 
Crespi Rubio e da Banda Cabeceirense. Um concerto 
inaugural, exposição de flautas, master classes e o 
concerto de encerramento integraram o programa 
da Bienal.

Bienal Internacional de Flauta Transversal  
‘ponto alto’ do programa ‘Mosteiro de Emoções’

Danças africanas, latinas, bra-
sileiras, americanas, orientais e 
europeias, com a colaboração de 
grupos de dança e som, protago-
nizaram magníficos espetáculos, 
em quatro eventos distintos, nos  
meses de agosto e setembro de 
2018.

Danças Claustrais animaram 
‘Mosteiro de Emoções’

Em 2018 foi promovido, no 
âmbito do programa cultural 
‘Mosteiro de Emoções’, um ciclo 
de Concertos Rápidos que con-
taram com a participação do 
Quarteto Orpheu, do grupo Fado 
Alterne, bem como do Quarteto 
de Saxofones da ESMAE.

Concertos Rápidos em 
distintos palcos

Comissariado por Dimitris  An-
drikopoulos, compositor e pro-
fessor da ESMAE, o Ciclo Musical 
‘Sons do Silêncio, a Música e o 
Barroco’ integrou três espetácu-
los distintos protagonizados por 
Pedro Sousa Silva e Ricardo Lei-
tão Pedro na Torre dos Clérigos, 
no Porto, bem como no Mosteiro 
de S. Miguel de Refojos. 

Sons do Silêncio, a Música e 
o Barroco
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Este Seminário Internacional integrou o programa 
cultural ‘Mosteiro de Emoções’ sob o mote ‘Ora et 
Labora: Refojos de Basto: natureza e meio natural 
na vida, linguagens e imaginário da vida monástica’, 
iniciativa que decorreu entre os dias 6 e 7 de junho 
na Casa do Tempo. O evento foi organizado pela Câ-
mara Muncipal e pelo CITCEM - Centro de Investi-
gação Transdisciplinar ‘Cultura, Espaço e Memória’ / 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Ao 

longo de quatro edições muitos conhecimentos e 
experiências têm sido transmitidos, o que tem pro-
porcionado a todos quantos participam nestes Se-
minários Internacionais um maior e mais aprofun-
dado saber sobre o Nosso Mosteiro – O Mosteiro de 
S. Miguel de Refojos – sobre a ordem Beneditina, 
sobre as vivências no Mosteiro, entre muitos outros 
aspetos e curiosidades.

IV Seminário Internacional  
evidencia meio natural na vida monástica

Durante a Residência Artísti-
ca em Cabeceiras de Basto foi 
executada uma obra coletiva, 
apresentada ao público a 4 de 
maio de 2019, dando a conhecer 
os “vestígios, memória, arquivo, 
tempo e fragmentos” do Mos-
teiro, sob os olhares dos artistas 
portugueses Angelina Nogueira 
e Susana Aleixo Lopes, da ale-
mã Desirée Desmarattes, dos 
italianos Nicollò Rossi e Serena 
Barbieri e, ainda, do inglês Vijay 
Patel.

Residência Artística 
apresentou obra coletiva

Sob a orientação de Rebecca 
Moraladizadeh foi criada uma 
Coleção de Postais sobre o Mos-
teiro de S. Miguel de Refojos 
recorrendo a diversas técnicas 
artísticas, plásticas e audiovi-
suais. Nesta ação participaram 
29 artistas que deram origem a 
18 postais - quinze obras digi-
tais, dois postais sonoros e um 
em vídeo. A inspiração dos artis-
tas convidados partiu de visitas 
ao Mosteiro.

‘Passe Partout’ Coleção de 
Postais Digitais

A Exposição ‘Luz, cor e silêncio 
no Mosteiro’ da artista plástica 
Adriana Henriques integrou o 
‘Mosteiro de Emoções’. Compos-
ta por 23 obras, a exposição que 
esteve patente ao público, na 
Casa do Tempo até ao final do 
mês de março de 2019, primou 
pela riqueza cromática que con-
vidava à contemplação.

Exposição da artista plástica 
Adriana Henriques

DESTAQUE
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O Centro de Teatro da Câmara Municipal de Cabe-
ceiras de Basto promoveu, a 30 de março de 2019, 
uma noite cultural única que juntou mais de duas 
centenas de pessoas. Três lendas e um conto foram 
brilhantemente interpretados por atores locais em 
diferentes espaços do Mosteiro de S. Miguel de Re-
fojos, numa viagem pelo tempo e pelo espaço que 
surpreendeu todo o público. A lenda da Dona Comba, 
o conto infantil do Órgão Mágico, a lenda do Basto 
e, ainda, a história da Donzela Adormecida de Cavez 
foram os contos retratados nesta iniciativa que in-
tegrou o programa cultural ‘Mosteiro de Emoções’.

 ‘A Noite das Mil e Uma Histórias’ 
encantou espectadores

A Sebenta do Património inti-
tulada ‘A Lenda da Pena Azul - 
O Segredo do Mosteiro de São 
Miguel de Refojos’ da autoria 
da escritora de contos infantis 
Belanita Abreu, com ilustrações 
de Maria Abreu, foi entregue aos 
alunos do 3.º e 4.º anos do 1.º 
ciclo.

Sebenta do Património 
oferecida aos alunos

O conto ‘A Gata Que Só Queria 
Brincar’ de Rui Damásio, de Bo-
ticas, foi o grande vencedor do 
XII Concurso Literário Nacional 
– Conto Infantil de Cabeceiras 
de Basto, iniciativa integrada no 
programa cultural ‘Mosteiro de 
Emoções’.

Rui Damásio venceu 
Concurso Literário Nacional

A inauguração da Exposição 
de Ilustração Infantil sobre o 
Mosteiro de S. Miguel de Refo-
jos ficou marcada pela entrega 
dos prémios aos vencedores do 
Concurso de Ilustração Infantil 
que contou com a participação 
de 156 trabalhos. A mostra es-
teve patente ao público na Casa 
da Cultura.

Exposição de Ilustração 
Infantil
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Os ‘Miguelitos’ de Alice da Conceição de Magalhães 
Alves conquistaram o primeiro prémio do concurso 
‘Doce Cabeceirense’, cujos vencedores foram conhe-
cidos no dia 18 de maio de 2019. Este foi o veredito 
do júri composto por Anabela Ramos, Arminda Costa 
e Helena Chaves que teve como missão avaliar a ori-
ginalidade, a genuinidade, a apresentação e a viabi-

lidade comercial dos onze doces apresentados ao 
concurso para a criação do ‘Doce Cabeceirense’. Este 
concurso, lançado no âmbito do programa cultural 
‘Mosteiro de Emoções’, pretendeu aliar a memória 
de uma alimentação de afetos ao uso dos produtos 
da terra e da tecnologia, reforçando e valorizando o 
que se fazia outrora no núcleo familiar.

‘Miguelitos’ venceram concurso ‘Doce Cabeceirense’

De forma a divulgar as práticas 
conventuais, dando visibilida-
de ao Nosso Mosteiro e à re-
gião que representa, o progra-
ma ‘Mosteiro de Emoções’ deu 
a provar receitas beneditinas 
numa ‘Ceia Improvável’ que jun-
tou autarcas, investigadores na 
área da alimentação, diretores 
de escolas de hotelaria, especia-
listas em amesendação, gastró-
nomos, bloggers e jornalistas. A 
ementa beneditina foi prepara-
da por chefs e investigadores, 
Paulo Castro e Teresa Mendes, 
com o apoio de Anabela Ramos.

‘Ceia Beneditina Improvável’ 
promoveu o Mosteiro

O evento ‘De Licor e Salteado - 
Mostra de Sabores Beneditinos’ 
materializou-se num verdadeiro 
desfile de sabores criado a par-
tir da alimentação beneditina. 
Anabela Ramos, historiadora e 
investigadora, levou os convida-
dos a apreciar as iguarias pro-
postas pela gastrónoma Armin-
da Costa. A iniciativa decorreu 
em maio de 2019, na Casa do 
Tempo, e contou com a presença 
de dezenas de convidados.

‘De Licor e Salteado - Mostra 
de Sabores Beneditinos’ 

A iniciativa ‘Mesa de Cabeceiras’ 
teve como objetivo promover os 
melhores sabores Cabeceiren-
ses, bem como a afirmação de 
Cabeceiras de Basto como desti-
no gastronómico pela qualidade 
dos seus produtos endógenos. 
Este evento foi materializado 
em três ações promocionais 
onde os Chefs António Loureiro, 
Paula Peliteiro e António Costa 
prepararam carnes de origem 
certificada: a barrosã, a marone-
sa e a minhota e outros produ-
tos locais.

‘Mesa de Cabeceiras’ 
desafiou distintos Chefs

DESTAQUE



12 BOLETIM MUNICIPAL CABECEIRAS DE BASTO

ACONTECEU - JULHO 2018

Integrado na Agenda Cultural do Município, reali-
zou-se no dia 28 de julho, nos Claustros do Mosteiro 
de S. Miguel de Refojos, o Passeio Literário intitula-
do ‘O Baile’ que levou os Cabeceirenses a reviver o 
antigo Baile de São Miguel. Uma noite  memorável e 
requintada organizada pela Câmara Municipal atra-
vés do seu Centro de Teatro (CTCMCB). 

O Baile de Outono, conhecido pelos mais velhos 
como ‘Baile de São Miguel – Noite de Outono’, levou 
o imaginário dos cabeceirenses a tempos gloriosos 
na década de 60. Mais uma soberba produção do 
CTCMCB que juntou centenas de pessoas nos Claus-
tros do Mosteiro.

As extraordinárias e inspiradoras produções do Cen-
tro de Teatro continuam a marcar o vasto programa 
cultural do Município e o numeroso público que as-
siste aos espetáculos é bem demonstrativo do inte-
resse dos Cabeceirenses por este projeto que tem 
vindo a ser amplamente acarinhado pelas pessoas. 

Cabeceirenses 
reviveram antigo 
Baile de São Miguel
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ACONTECEU - JULHO 2018

Cerca de uma centena de pessoas participaram na iniciati-
va ‘Avós, Netos e Afetos’ que decorreu no dia 26 de julho, na 
Área de Lazer de Painzela, com o objetivo de celebrar o Dia 
dos Avós. A festa que teve como objetivo fomentar o conví-
vio intergeracional no seio da comunidade, no dia dedicado 
aos avós que são ‘abraçados’ pela Comissão de Proteção de 
Pessoas Idosas de Cabeceiras de Basto (CMPPICB), juntou os 
utentes dos Espaços de Convívio e Lazer de Refojos de Basto, 
Outeiro, Painzela e Cucana, bem como crianças que frequen-
taram as Férias de Verão promovidas pela Comissão de Prote-
ção de Crianças e Jovens de Cabeceiras de Basto (CPCJ). A co-
memoração deste dia, animada pelos jovens atores do Centro 
de Teatro, teve como objetivo homenagear e agradecer toda a 
consideração e carinho que os avós dão aos netos.

Dia dos Avós 
com netos e afetos

O Convívio Mais Vida, iniciativa integrada no programa da 
Festa da Saúde, levou, no dia 29 de julho, centenas de pessoas 
ao Santuário de Nossa Senhora da Abadia, em Amares, um 
passeio-convívio que se realiza anualmente e que proporcio-
nou momentos de lazer e de confraternização entre todos os 
participantes. Foi um momento de reencontro entre seniores 
de todas as freguesias do concelho e consistiu num passeio 
com missa, almoço e tarde de grande confraternização. Neste 
ano a animação musical esteve a cargo do grupo SDF de Ca-
beceiras de Basto, e outros grupos informais do concelho.

Convívio Mais Vida 
na Senhora da Abadia

Decorreu, no dia 28 de julho, a iniciativa ‘Cheira Bem, Chei-
ra a Cabeceiras – Festival Aromático’ integrada no programa 
cultural ‘Mosteiro de Emoções’ que assinalou também a reali-
zação da Festa da Saúde em Cabeceiras de Basto. A iniciativa 
foi organizada pela Câmara Municipal e pela Basto Vida. No 
decorrer da mesma foram realizados três workshops – Arte 
Floral por Raquel Viana; Bolachinhas e Compotas beneditinas 
pela Quelha Branca e Bolos de Leite pela Dentada Produções 
– e dois showcooking’s com a Chef Lígia Santos que incentivou 
os presentes à utilização de plantas, ervas aromáticas e fruta 
de produtores cabeceirenses. Exposição e venda de plantas 
aromáticas, rastreios de saúde, jogos de terapia, dinâmicas de 
grupo com crianças, entre outras atividades desportivas de-
correram ao longo do dia com a presença de produtores locais 
e de empresas e entidades ligadas à saúde e ação social.

‘Cheira Bem, Cheira a Cabeceiras’ 
Festival Aromático nos Clautros
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A Câmara Municipal realizou intervenções de ma-
nutenção nas coleções do Núcleo de Arte Sacra 
do Museu das Terras de Basto com o objetivo de 
preservar e valorizar o acervo existente. Os traba-
lhos de conservação foram efetuados pelas Ofici-
nas de Santa Bárbara. A intervenção incidiu nas 
coleções em suporte lenhoso do Núcleo de Arte 
Sacra sediado na Igreja do Mosteiro de S. Miguel 
de Refojos. Concluídos os trabalhos de limpeza, 
consolidação e remoção de elementos metálicos, 
todas as peças foram submetidas a tratamento 
de desinfestação através da aspersão, pincela-
gem e injeção e encapsulamento.

Manutenção do acervo do 
Núcleo de Arte Sacra

A obra de desassoreamento e limpeza da Ribeira de 
Penoutas, na área de influência do Mosteiro, foi levada 
a efeito em julho, intervenção realizada no leito da 
ribeira, entre o Posto de Turismo e a Avenida Francisco 
Sá Carneiro. Esta obra de desassoreamento, aliada à 
obra de construção do coletor de águas pluviais do 
lado norte do Mosteiro, tem como objetivo baixar o 
nível freático e retirar as águas pluviais da envolvente 
deste monumento, reduzindo a humidade no Mosteiro 
e imediações, melhorando, dessa forma, as suas condi-
ções de conservação. Esta ação integrou a candidatura 
‘Mosteiro de S. Miguel de Refojos, Património Cultural 
Ímpar’, aprovada no âmbito do Programa Operacional 
Regional do Norte (Norte 2020).

Limpeza da Ribeira de 
Penoutas

ACONTECEU - JULHO 2018
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ACONTECEU - AGOSTO 2018

A Câmara Municipal efetuou, em agosto, obras 
de beneficiação no reservatório de água da al-
deia de Juguelhe, freguesia de Riodouro, tendo 
em vista melhorar a qualidade deste bem es-
sencial. Os trabalhos envolveram a colocação de 
equipamento automático de tratamento de água 
com recurso a energia solar.

Beneficiação do reservatório 
de água de Juguelhe

A Câmara Municipal executou, em agosto, obras 
de pavimentação em alcatrão de zona de esta-
cionamento de veículos de apoio à aldeia de 
Moscoso, uma obra que veio aumentar a oferta 
de parqueamento naquela localidade tão procu-
rada pelos turistas. Paralelamente, as brigadas 
municipais pavimentaram o caminho da Paralta, 
na aldeia do Samão, freguesia de Gondiães e Vi-
lar de Cunhas, e efetuaram trabalhos de limpeza 
de bermas entre o cruzamento da Sra. da Saúde, 
em Refojos, e o lugar de Fornelo e Cambezes, 
freguesia de Riodouro.

Pavimentações em Moscoso 
e no Samão

A Câmara Municipal procedeu a trabalhos de 
limpeza, lavagem e higienização de arruamen-
tos no centro da vila do Arco de Baúlhe, com o 
intuito de melhorar a salubridade dos espaços 
públicos. O trabalho realizado, em colaboração 
com a Junta de Freguesia de Arco de Baúlhe e 
Vila Nune, teve como propósito melhorar a qua-
lidade ambiental no período estival. 

Nos meses de verão, o Município investe na me-
lhoria da higiene e salubridade dos espaços pú-
blicos, sendo que as principais medidas adotadas 
englobam o aumento da periodicidade da reco-
lha de RSU nas zonas mais populosas, o aumen-
to da lavagem dos arruamentos e outros espaços 
públicos, o aumento da capacidade de deposição 
de resíduos, com a colocação de novos contento-
res e de ecopontos para recolha seletiva.

Lavagem de arruamentos 
na vila do Arco de Baúlhe
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ACONTECEU - JULHO 2019

O presidente da Câmara Municipal participou 
na apresentação do livro ‘Testemunho de ca-
torze anos de forças nacionais destacadas no 
Kosovo’, uma obra coordenada pelo Brigadeiro-
-General Xavier de Sousa, Coronel Tirocinado 
João Magalhães, Tenente-Coronel Jorge Ferrei-
ra, Tenente-Coronel António Cardoso e Tenen-
te-Coronel Miguel Pimenta. A iniciativa decor-
reu no antigo quartel-general da região norte, 
sediado na cidade do Porto. De salientar que a 
edição desta obra contou com o apoio da Câ-
mara Municipal, tendo em conta  que os exer-
cícios de aprontamento de 2008, 2011 e 2015 
para missões no Kosovo decorreram em territó-
rio Cabeceirense, com o apoio da autarquia e de 
várias instituições locais.

Exército editou obra 
sobre missões no Kosovo

Realizou-se, nos dias 30 de junho e 1 de julho, no Está-
dio Coronel Cunha Reis, em Alvite, a sexta edição do Ca-
beceiras Cup, um torneio de futebol juvenil organizado 
pela Associação Cultural e Desportiva Águias de Alvite 
em parceria com a Câmara Municipal e com a Junta de 
Freguesia de Alvite e Passos e que contou, ainda, com a 
colaboração da Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento de Escolas. No evento par-
ticiparam centenas de jovens dos 10 aos 12 anos in-
tegrando equipas oriundas de vários pontos do país. 
Mais uma grande iniciativa que, à semelhança dos anos 
anteriores, trouxe a Cabeceiras de Basto um colorido e 
animação desportiva de grande importância para a afir-
mação e promoção de Cabeceiras de Basto.

Torneio Cabeceiras Cup 
chamou jovens de todo o país
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A Câmara Municipal, em colaboração com as Juntas 
de Freguesia e com produção da PRODESP – Asso-
ciação Desportiva, organizou no dia 11 de agosto, 
os Jogos sem Fronteiras no Parque do Mosteiro, um 
evento que pôs à prova a perícia, a velocidade e a 
capacidade física dos elementos das oito equipas 
participantes, em representação de oito freguesias 
do concelho – Abadim; Alvite e Passos; Arco de Baú-
lhe e Vila Nune; Basto; Cabeceiras de Basto; Faia; 
Refojos, Outeiro e Painzela; Riodouro.

Pelo segundo ano consecutivo, a freguesia de Aba-
dim foi a grande vencedora dos Jogos sem Frontei-
ras.

À semelhança das edições anteriores, no Parque do 
Mosteiro viveram-se momentos de grande espe-
táculo e alegria, onde se evidenciou o espírito de 
equipa mas também a competição salutar entre to-
dos os participantes, apoiados por centenas de pes-
soas que coloriram o magnífico cenário.

Abadim venceu  
Jogos sem Fronteiras 2018

ACONTECEU - AGOSTO 2018
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ACONTECEU - AGOSTO 2018

A celebração do 5.º aniversário da Casa do Tempo ficou marcada 
pela realização de um conjunto de iniciativas, entre as quais uma 
tertúlia, uma exposição, um concerto e, ainda, a apresentação de 
dois livros. No dia 3 de agosto realizou-se a Tertúlia ‘Turismo de 
Saberes e Sabores’, seguida da inauguração da exposição ‘Minas da 
Borralha’ e da apresentação do livro ‘Minas da Borralha 1900-1951’, 
momento que juntou autarcas de Cabeceiras de Basto e de Mon-
talegre. Na manhã do dia 4 foi apresentado o Livro de Atas do III 
Seminário ‘Ora et Labora em Refojos de Basto - Espacialidades, Ma-
terialidades e Espiritualidades’, tendo lugar, à noite, a atuação dos 
‘Fado Alterne’ que protagonizaram, nessa noite, um dos ‘Concertos 
Rápidos’ integrado no programa cultural Mosteiro de Emoções.

Casa do Tempo comemorou 5.º aniversário

Centenas de jovens participaram, no dia 11 de agosto, na 
Festa da Juventude que decorreu na ‘Praia Fluvial da Ranha’. 
O evento organizado pela Câmara Municipal proporcionou a 
todos os participantes uma noite de grande animação com os 
artistas convidados ‘The Fucking Bastards’, Cozta e o DJ Fiftly.

Praia da Ranha recebeu centenas jovens
A vila do Arco de Baúlhe reviveu no 
primeiro fim-de-semana de agosto 
a Erguida do Pau da Bandeira, ritual 
que anuncia a Festa em Honra de  
N. Sr.ª dos Remédios. O cortejo se-
guiu desde a Estação até ao Largo 
da Serra, onde os homens do Arco 
de Baúlhe levantaram o Pau com 25 
metros de altura com a bandeira.

Erguida do Pau da Bandeira 
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O presidente da Câmara acompanhou, no dia 9 
de agosto, a visita dos deputados socialistas, Eng. 
Joaquim Barreto e Dr. Luís Soares, à Unidade de In-
ternamento Pública de Cabeceiras de Basto, gerida 
pelo Hospital de Guimarães. Durante a visita, os de-
putados manifestaram-se preocupados e indigna-
dos com o facto da Unidade ainda não integrar a 
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, 
posição com a qual se solidarizou Francisco Alves. 

Com efeito, no final de 2017, um despacho conjun-
to do Governo, determinou a celebração de con-
tratos-programa com as entidades integradas ou a 
integrar a Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados.

Cabeceiras de Basto foi assim contemplada com a 
criação de 50 novas camas integradas na Rede. Para 
a Basto Vida o despacho contemplou 30 camas; 
para a Misericórdia de Refojos o alargamento da 
resposta em mais 9 camas e para a Unidade de In-
ternamento Pública de Cabeceiras de Basto, a reins-
crição das 11 camas já, anteriormente, afetas para 
Internamentos de Curta Duração. Com a publicação 
daquele despacho, a Misericórdia assinou, logo em 
janeiro de 2018, o protocolo para a instalação das 
novas camas, a Basto Vida arrancou, em 2 de abril, 
com a sua Unidade de Internamento e a Unidade de 
Internamento Pública de Cabeceiras de Basto conti-
nua, até ao momento, sem integrar a Rede Nacional 
como previsto no referido despacho, estando a ser, 
apenas, uma “unidade de retaguarda” do Hospital de 
Guimarães.

Deputados visitaram  
Unidade de Internamento Pública

O presidente da Câmara Munici-
pal, Francisco Alves, participou 
em agosto na procissão em hon-
ra da Senhora da Orada, romaria 
muito típica com grande signifi-
cado, em especial para as gentes 
de Passos e de Cucana. 

Procissão da Sr.ª da Orada
O presidente da Câmara Munici-
pal inaugurou a 16.ª edição da 
Festa das Coletividades/Feira 
dos Saberes e dos Afetos, nas 
margens do rio Peio, na Cumiei-
ra, evento organizado pela Junta 
de Freguesia de Cabeceiras de 
Basto e pelo movimento asso-
ciativo local.

Festa das Coletividades 
O ramal elétrico de iluminação 
pública do Caminho e Largo da 
Capela do Sr. dos Aflitos foi inau-
gurado no dia 5 de agosto pelo 
presidente da Câmara, Francisco 
Alves, e pelo presidente da Junta 
de Freguesia de Bucos, Adriano 
Pereira. O investimento atingiu 
o montante de 6 mil euros. 

Iluminação Pública em Bucos

O Secretário de Estado das Comunidades, Dr. José Luís Carneiro, acom-
panhado dos presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal, Fran-
cisco Alves e Eng. Joaquim Barreto, esteve no dia 26 de agosto, presen-
te na ‘Feira Tradicional de Abadim’, evento que promoveu atividades 
relacionadas com os usos, costumes e tradições e no qual participaram 
a população local, bem como os habitantes da freguesia emigrados na 
França, Suíça e Luxemburgo. 

Secretário de Estado das Comunidades na 
Feira Tradicional de Abadim

ACONTECEU - AGOSTO 2018
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ACONTECEU - AGOSTO 2018

Pavimentação em alcatrão do caminho da Paralta, no Samão

Reparação do reservatório de Além do Rio, em Bucos

Repavimentação em alcatrão da Rua Velha, em Cavez

Pavimentação em alcatrão do Caminho do Formigueiro, em Outeiro

Pavimentação em alcatrão da Travessa da Malga, em Cavez

Pavimentação de passeios no Parque Industrial, em Lameiros, Refojos Repavimentação em alcatrão do Caminho da Senra, na Cancela, Refojos
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ACONTECEU - SETEMBRO 2018

O Presidente da Assembleia da República, Dr. Eduar-
do Ferro Rodrigues, presidiu no dia 29 de setembro 
de 2018 à cerimónia evocativa do Dia do Município, 
durante a qual foram homenageados um cidadão e 
três coletividades Cabeceirenses, numa cerimónia 
pública de grande simbolismo que decorreu no Sa-
lão Nobre dos Paços do Concelho.

A anteceder a Sessão Solene, o Presidente da As-
sembleia da República descerrou, à entrada da Câ-
mara Municipal, uma placa alusiva à sua visita a Ca-
beceiras de Basto. 

A homenagem da Câmara Municipal às individuali-
dades/coletividades que prestigiaram e continuam 
a prestigiar o Município de Cabeceiras de Basto 
traduziu-se na entrega de uma Medalha de Prata 
- Mérito Público a Arnaldo Martins e três Votos de 
Louvor, Congratulação e Regozijo ao Desportivo de 
Arco de Baúlhe, à Associação Cultural e Desportiva 
Águias de Alvite e à Contacto Futsal Clube.

Na sua intervenção, o Presidente da Assembleia da 
República salientou a evolução dos territórios com 
a instituição do Poder Local há 42 anos, sublinhan-
do que é hora de novos desafios para as autarquias. 
Ferro Rodrigues afirmou incentivar “um Parlamento 
de portas abertas”.

Presidente da Assembleia da 
República no Dia do Município
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Os Claustros do Mosteiro de S. Miguel de Refojos 
receberam no dia 7 de setembro a Orquestra XXI 
- projeto que reúne dezenas de jovens músicos por-
tugueses residentes no estrangeiro. O concerto em 
Cabeceiras de Basto apresentou a Sinfonia Concer-
tante de Mozart, reconstruída por Robert Levin de-
pois de anos de investigação.

A flautista Cabeceirense Adriana Ferreira, o oboísta 
Samuel Bastos, o trompista Ricardo Silva e o fago-
tista Virgílio Oliveira formaram o quarteto de solis-
tas que interpretou esta obra no Mosteiro de S. Mi-
guel de Refojos. A iniciar o espetáculo, as cordas da 
Orquestra XXI apresentaram uma obra emblemática 
de Ligeti, terminando o concerto com a genial 7ª 
Sinfonia de Beethoven, um magnífico espetáculo di-
rigido pelo jovem maestro Dinis Sousa.

Foi para Cabeceiras de Basto um enorme orgulho 
receber a Orquestra XXI que contou com o Alto Pa-
trocínio da Presidência da República, na passagem 
do seu 5.º aniversário, digressão que passou pela 
Casa da Música, no Porto, e pelo Centro Cultural de 
Belém, em Lisboa.

Magnífico Concerto 
pela Orquestra XXI

ACONTECEU - SETEMBRO 2018
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Mosteiro 
com imagem 
renovada
O Mosteiro de S. Miguel de Re-
fojos foi alvo de profundas obras 
de reabilitação que resultaram 
de uma candidatura a fundos co-
munitários, no montante global 
de 2 milhões de euros, aprovada 
pelo Programa Operacional Re-
gional do Norte (Norte 2020) – 
designada ‘Mosteiro de S. Miguel 
de Refojos, Património Cultural 
Ímpar’ – que teve como objetivo 
a afirmação do património histó-
rico-cultural como produto turís-
tico de afirmação do território de 
Cabeceiras de Basto na região.

Os trabalhos envolveram a be-
neficiação das coberturas da ala 
nascente do Mosteiro e da Igreja, 
a beneficiação da fachada prin-
cipal e das torres sineiras, o ar-
ranjo do adro, a instalação de um 
sistema eletrostático de afasta-
mento de aves, bem como o res-
tauro da antiga livraria. 

As obras que contaram com o 
apoio e acompanhamento da 
Direção Regional de Cultura do 
Norte, tiveram como objetivo 
primordial desenvolver uma in-
tervenção completa de proteção 
e salvaguarda do património edi-
ficado, assegurando a sua preser-
vação, presente e futura.

ACONTECEU - SETEMBRO 2018
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Feira e Festas 
de S. Miguel
O programa da Feira e Festas de S. Miguel 2018 
ofereceu ao público 12 dias de festa. O programa 
evidencia, anualmente, as tradições mais genuínas 
desta terra de Basto.

Chegas de bois, desfolhada tradicional, corridas 
de cavalos, concurso pecuário, garraiada, passeio 
equestre, cortejo etnográfico, teatro, ronda das con-
certinas, encontro de bombos e gigantones, Agro-
basto e a grandiosa Procissão em Honra de S. Mi-
guel, voltaram a estar em destaque, atraindo até ao 
nosso concelho muitos milhares de visitantes.

ACONTECEU - SETEMBRO 2018
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ACONTECEU - SETEMBRO 2018
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A Campeã Olímpica de Futsal Feminino, Marta Tei-
xeira, foi recebida, no dia 24 de outubro, pelo pre-
sidente da Câmara Municipal, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, numa singela homenagem à 
jovem atleta que subiu ao pódio dos Jogos Olímpi-
cos da Juventude da Argentina, realizado no mês de 
outubro, conquistando a medalha de ouro com as 
cores da seleção nacional, feito glorioso que enche 
de orgulho os Cabeceirenses.

Marta Teixeira Campeã 
Olímpica recebida na 
Câmara Municipal 

Centenas de pessoas participaram no dia 21 de 
outubro no V Encontro de ex-Combatentes de Ca-
beceiras de Basto, durante o qual foram entregues 
medalhas de campanha a 39 ex-combatentes. O Pre-
sidente da República fez-se representar nesta ceri-
mónia pelo Tenente Coronel Pedro Cruz da sua Casa 
Militar. O encontro anual, promovido pelo Núcleo 
de ex-Combatentes Cabeceirenses em colaboração 
com o Regimento de Cavalaria nº6 (RC6) de Braga, 
contou com a celebração de uma missa na Igreja do 
Mosteiro, seguida da cerimónia de entrega das me-
dalhas. No final decorreu o cerimonial de deposição 
de coroas de flores junto ao Monumento, na Rotun-
da dos Combatentes, em Cabeceiras de Basto. Neste 
V Encontro, no qual participaram os presidentes da 
Câmara e da Assembleia Municipal, entre outros au-
tarcas, estiveram também presentes ex-militares e 
seus familiares e público em geral.

Ex-Combatentes receberam 
medalhas de campanha

ACONTECEU - OUTUBRO 2018
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As Oficinas Santa Bárbara requalificaram, em outubro, a es-
tátua ‘O Basto’, trabalho que ofereceram ao Município e aos 
Cabeceirenses. Entre outras ações, os trabalhos envolveram 
a remoção de argamassas inapropriadas, a reconstituição da 
pala em falta, bem como a fixação do braço esquerdo da es-
tátua. A Câmara Municipal agradeceu publicamente a oferta 
de tão importante trabalho que vem dignificar um dos ex-lí-
bris do nosso concelho, monumento localizado na Praça da 
República.

‘O Basto’ requalificado

A Câmara Municipal definiu o abastecimento de água às po-
pulações como uma das grandes áreas de investimento do 
Município em 2018, pelo que decorreram, em vários siste-
mas de abastecimento de água municipais, grandes obras 
de beneficiação e conservação, tanto ao nível das capta-
ções de água, como das condutas adutoras e reservatórios 
associados. Em outubro, o presidente da Câmara Municipal, 
acompanhado pelo vereador Pedro Sousa e por técnicos do 
Município, visitou as obras de beneficiação dos reservatórios 
de Vinha de Mouros que abastecem a vila de Cabeceiras de 
Basto, constituindo-se estes como os maiores reservatórios 
do concelho. Os trabalhos, que ascenderam a cerca de 10 
mil euros, envolveram a beneficiação do interior da cabine 
de manobras, a impermeabilização, melhoria no sistema de 
tratamento da água, revestimentos e pinturas, tendo como 
objetivo um melhor enquadramento paisagístico e a melhor 
proteção sanitária.

Reservatórios de Vinha de 
Mouros beneficiados

Arrancou, em outubro, a obra de beneficiação da Ponte de 
Cavez sobre o Rio Tâmega, equipamento da responsabilida-
de da Infraestruturas de Portugal. A empreitada que ficou 
concluída em abril de 2019 consistiu no reforço de funda-
ções de pilares da ponte, tendo sido efetuada, igualmente, a 
reabilitação do tabuleiro, designadamente a substituição do 
pavimento, aplicação de tela de impermeabilização, trata-
mento e pintura dos guarda-corpos, a reabilitação do siste-
ma de drenagem, entre outros. A Ponte de Cavez encontra-se 
classificada como Monumento Nacional desde 1910. Possui 
95 metros de comprimento e cerca de 17 metros de altura, 
sendo constituída por cinco arcos em granito desiguais.

Beneficiação da Ponte de Cavez

ACONTECEU - OUTUBRO 2018



28 BOLETIM MUNICIPAL CABECEIRAS DE BASTO

A convite da Junta de Freguesia de Cabeceiras de 
Basto e da Fundação António Joaquim Gomes da 
Cunha, o Ministro do Trabalho, da Solidariedade e 
da Segurança Social, José António Vieira da Silva, 
visitou, no dia 26 de outubro, a freguesia de Cabe-
ceiras de Basto. Na sede da Junta de Freguesia de 
Cabeceiras de Basto, Vieira da Silva descerrou uma 
placa alusiva à sua visita, ficando a conhecer algu-
mas das valências desta freguesia, designadamente 
o Espaço de Convívio e Lazer, onde decorreu a ce-
rimónia. Na Fundação A. J. Gomes da Cunha, a pre-
sidente da instituição, Carla Lousada, agradeceu ao 
ministro Vieira da Silva todo o apoio dado ao longo 
dos anos a esta instituição, designadamente através 
do apoio atribuído no âmbito do programa PARES 
que possibilitou a construção do Lar Residencial da 
Fundação.

Ministro Vieira da Silva em 
Cabeceiras de Basto

Em 2018, a Câmara Municipal entregou 77 bolsas 
de estudo e auxílios económicos a jovens cabecei-
renses, num investimento que ascendeu a 54.285 
euros, montante totalmente suportado pelo orça-
mento municipal. Os apoios assumem-se como um 
contributo importante para as famílias, para que os 
seus filhos estudantes possam concluir ou prosse-
guir a sua formação. A cerimónia da entrega de bol-
sas de estudo a alunos do ensino superior e auxílios 
económicos a alunos do ensino secundário decorreu 
na Casa do Tempo, onde se juntaram os bolseiros e 
seus familiares.

Entrega de bolsas de estudo 
e auxílios económicos

ACONTECEU - OUTUBRO 2018
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ACONTECEU - OUTUBRO 2018

Repavimentação em alcatrão do Caminho de Fundevila, em Passos

Instalação de toponímia em Outeiro

Pavimentação em alcatrão da Rua do Alto do Mirante, no Arco de Baúlhe

Ampliação da rede de saneamento na Senhora de Fátima, em Refojos

Beneficiação da Captação de água de São Nicolau, em Cabeceiras de Basto

Construção de rede de drenagem e abastecimento de água, em Refojos  Ampliação de rede de abastecimento de água, em Casares, Bucos
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O Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, inaugurou no 
dia 26 de novembro a Unidade de Cuidados Con-
tinuados Integrados (UCCI) de Média Duração da 
Basto Vida, unidade que integra a Rede Nacional 
de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e que 
abriu portas ao público no dia 2 de abril de 2018 
com uma lotação de 30 camas.

Nesta cerimónia estiveram também presentes o 
Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, Dr. Vieira da Silva, a Ministra da Saúde, Dra. 
Marta Temido, os presidentes da Câmara e da As-
sembleia Municipal de Cabeceiras de Basto, Fran-
cisco Alves e Eng. Joaquim Barreto, respetivamente, 
bem como a presidente da direção da Basto Vida, 
Dra. Fátima Oliveira, e demais diretores da institui-
ção, vereadores, presidentes de Juntas de Freguesia, 
membros da Assembleia Municipal, dirigentes e re-
presentantes dos serviços desconcentrados do Esta-
do, entre muitos convidados e população em geral.

A Régie Cooperativa Basto Vida – Serviços de Ação 
Social e Cuidados de Saúde, que nasceu em 2010 
e se constituiu mais tarde como IPSS, tem como 
objetivo principal o apoio social e os cuidados de 
saúde na área do Município de Cabeceiras de Basto, 
onde presta diversos serviços. Para além da gestão 
desta Unidade de Cuidados Continuados Integrados 
(UCCI) de Média Duração, a Basto Vida dinamiza os 
Espaços de Convívio e Lazer do concelho, tem em 
funcionamento um Posto Móvel de Atendimento 
ao Cidadão, uma Loja Social, e diversos programas 
como ‘Livros Sociais’, ‘Medicamentos Sociais’, entre 
outros.

Primeiro-Ministro inaugurou 
Unidade de Cuidados 
Continuados da Basto Vida

ACONTECEU - NOVEMBRO 2018
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Iberdrola sensibilizou crianças 
para a preservação e valorização 
ambiental

Foi com enorme satisfação e orgulho que a Câmara 
Municipal de Cabeceiras de Basto recebeu a distin-
ção de ‘Autarquia Mais Familiarmente Responsável’, 
sinal de que as políticas e medidas que tem dis-
poníveis para as famílias são importantes para os 
Cabeceirenses e contribuem para uma melhoria da 
qualidade de vida dos agregados familiares.

Foi no dia 21 de novembro que o Presidente da Câ-
mara, Francisco Alves, recebeu no auditório da Fun-
dação FEFA - Fundação para os Estudos e Formação 
Autárquica, em Coimbra, o galardão das ‘Autarquias 
Mais Familiarmente Responsáveis’. 

Esta distinção resulta das opções e do desenvolvi-
mento de medidas e apoios diversos que a Câmara 
Municipal tem disponibilizado às famílias Cabe-
ceirenses, seja no âmbito do licenciamento para 
construção de habitação, no apoio à natalidade, 
na redução do preço dos bens essenciais como a 
água, saneamento ou recolha de lixo, na redução 
das taxas do IMI - Imposto Municipal Sobre Imóveis, 

Cabeceiras de Basto é  ‘Autarquia 
Mais Familiarmente Responsável’

Cerca de 100 crianças participaram na Ação de For-
mação Ambiental sobre ‘Fauna e Flora’ que se reali-
zou no auditório do Centro Hípico de Vinha de Mou-
ros, no dia 20 de novembro. 

Organizada pela Iberdrola, através da Biosfera e 
com o apoio da Câmara Municipal, a iniciativa in-
cluiu um ‘circuito’ que deu a conhecer várias espé-
cies de seres vivos – fauna e flora – estudadas no 
contexto ambiental do Sistema Eletroprodutor do 
Tâmega. Invertebrados, peixes, mamíferos, aves, an-
fíbios e árvores (castanheiros, sobreiros e carvalhos) 
estiveram expostos ao longo dos seis pontos de pa-
ragem, num percurso cheio de surpresas preparadas 
pela Biosfera, designadamente o ‘lago’ das trutas, 
onde as crianças foram estimuladas a interagir com 
os peixes. 

No exterior do auditório, os mais novos foram ain-
da convidados a entrar num barco, uma experiência 
inédita para algumas das crianças que se divertiram 
muito com a experiência.

Esta ação educativa teve como principal objetivo 
sensibilizar os mais novos para a preservação am-
biental, numa lógica da valorização dos territórios 
que veem implantados investimentos desta gran-
deza como a construção da barragem de Daivões, 
localizada no limite do concelho de Cabeceiras de 
Basto com Ribeira de Pena.

na redução da taxa de IRS, nos apoios diversos às 
crianças e jovens estudantes, entre outros.

De salientar que entre os parâmetros avaliados 
pelo Observatório das Autarquias Familiarmente 
Responsáveis estão as ‘Medidas de apoio às famílias 
do Município’, bem como as ‘Medidas de apoio aos 
seus colaboradores em termos de conciliação entre 
trabalho e família’.
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A vereadora da Cultura, Dra. Carla Lousada, vi-
sitou de 16 a 18 de novembro, a localidade de 
Neuville-sur-Saone que, por esta ocasião, co-
memorou a Semana Lusitana.

Acompanhada de Alfredo Magalhães, o grande 
impulsionador desta geminação que conta já 
com 20 anos, a vereadora visitou exposições e 
assistiu a um desfile de grupos folclóricos e ain-
da a concertos de grupos portugueses.

Cabeceiras de Basto estabeleceu geminação 
com aquele município francês, em 10 de agosto 
de 1997, com o objetivo de reforçar os laços de 
amizade e cooperação entre os dois municípios, 
uma vez que naquela localidade francesa está 
radicada uma grande comunidade cabeceirense.

Semana Lusitana  
em Neuville-sur-Saone

O Centro de Teatro da Câmara Municipal levou o 
espetáculo ‘Canções para um amor de Milho Rei’ às 
freguesias do concelho Cabeceirense, uma tournée 
de doze espetáculos realizada no âmbito do projeto 
‘DEZcentralizar’, iniciativa que promoveu a dissemi-
nação da cultura através da descentralização das 
apresentações de espetáculos teatrais, indo ao en-
contro da comunidade. 

A encenação teatral ‘Canções para um amor de Mi-
lho Rei’ apresentou-se como um “tributo à música 
popular portuguesa”. 

‘Canções para um amor de 
Milho Rei’ nas freguesias

Quadras de S. Martinho 
no Arco de Baúlhe

ACONTECEU - NOVEMBRO 2018

Vinte e um grupos apresentaram-se ao 18.º Encon-
tro de Quadras de S. Martinho, uma iniciativa orga-
nizada pela Basto Vida e pela Câmara Municipal de 
Cabeceiras de Basto, no dia 11 de novembro, com 
o apoio da Junta de Freguesia do Arco de Baúlhe e 
Vila Nune. Foi um convívio de S. Martinho repleto de 
animação, onde não faltaram as castanhas assadas 
e o vinho novo. Mais de 300 cantadores/tocadores 
em representação das associações, coletividades e 
instituições do concelho subiram ao palco e inter-
pretaram músicas e letras originais ou adaptadas 
alusivas à época, revivendo a tradição e estimulan-
do a defesa do património cultural que são as can-
tigas populares. No final da iniciativa realizou-se o 
típico magusto com castanhas assadas, caldo verde 
e vinho novo para todos os presentes.
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Execução de ilhéu direcional junto à Zona Industrial de Cabeceiras de Basto

Lavagem de contentores de resíduos sólidos urbanos

Limpeza de bermas e valetas na ER311, em Riodouro

Reconstrução de muro de suporte no Alto de Terreiros, em Refojos Colocação de abrigo de passageiros na Rua da Vista Alegre, em Cavez

Construção de rede de águas pluviais no lugar da Torre, em Pedraça

Pavimentação em alcatrão do caminho da Baldosa, em Refojos
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A convite da organização do Cabeceiras Trail – O Tri-
lho do Guerreiro, o presidente da Câmara Municipal, 
Francisco Alves, participou no dia 2 de dezembro, 
na cerimónia de entrega dos prémios aos partici-
pantes no evento. Em percursos que cruzaram as 
magníficas paisagens e trilhos da Serra da Cabreira, 
a edição 2018 do Trilho do Guerreiro contou com 
800 participantes. O evento foi organizado pelo Pro-
jeto Raízes e pela Câmara Municipal de Cabeceiras 
de Basto, com o apoio da Iberdrola. A entrega de 
prémios que decorreu na Unidade Turística da Veiga 
contou também com as presenças da vereadora Dra. 
Carla Lousada, dos presidentes das Juntas de Fre-
guesia de Abadim e Bucos e autarcas da freguesia 
de Cabeceiras de Basto, da Eng.ª Sara Hoya, em re-
presentação da Iberdrola, entre outros convidados e 
público em geral. “Foi com grande gosto que a Iber-
drola presenciou a participação de centenas de pes-
soas no Cabeceiras Trail – O Trilho do Guerreiro, que 
trouxe a promoção do exercício físico, do contacto 
com a natureza e do convívio ao concelho. Contri-
buir para envolver a comunidade em eventos como 
este faz também parte dos objetivos da Iberdrola, 
ao longo da construção do Sistema Eletroprodutor 
do Tâmega”.

‘Cabeceiras Trail – O Trilho do 
Guerreiro’ na Serra da Cabreira

ACONTECEU - DEZEMBRO 2018
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A convite de vários estabelecimentos de ensino, o 
presidente da Câmara, a vereadora da Educação e 
presidentes das Juntas de Freguesia participaram, 
no dia 14 de dezembro, nas festas de Natal das es-
colas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e dos jardins de 
infância do concelho.

Muita música e dança ‘invadiram’ as festas natalí-
cias, onde reinou a alegria e a boa disposição, cele-
brações que contaram com a presença dos professo-
res, educadores e encarregados de educação.

Alegria e boa disposição nas 
Festas de Natal das Escolas

Cabazes de Natal chegaram  
a centenas de famílias

Na quadra natalícia, a Câmara Municipal ofere-
ceu a todas as crianças do ensino pré-escolar 
e do 1.º Ciclo um livro em banda desenhada 
intitulado ‘Núcleo Ferroviário de Arco de Baú-
lhe – Museu das Terras de Basto’, uma edição da 
Câmara Municipal com ilustração de Mário José 
Teixeira e textos de Fátima Magalhães e Concei-
ção Magalhães.

A Câmara Municipal distribuiu 530 cabazes de Na-
tal, iniciativa que teve como objetivo ajudar as fa-
mílias economicamente mais débeis do concelho, 
proporcionando-lhes um Natal mais caloroso. Ba-
calhau, aletria, açúcar, azeite, sortido e bolo-rei fo-
ram os bens entregues às famílias sinalizadas pelos 
serviços de ação social. De salientar que a Câmara 
Municipal, que muito se empenhou nesta ação es-
pecífica enquadrada no programa de Natal ‘Cabecei-
ras de Basto - Um Lugar Mágico’, não limita as suas 
ajudas às famílias economicamente vulneráveis a 
esta época. Também ao longo do ano, através do 
Banco Local de Voluntariado e da sua Loja Social, 
e em colaboração com a Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) e com a Comissão Munici-
pal de Proteção de Pessoas Idosas de Cabeceiras de 
Basto (CMPICB), a Câmara Municipal tem apoiado 
famílias, dentro daquilo que são as suas responsa-
bilidades e possibilidades.

ACONTECEU - DEZEMBRO 2018
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Requalificação das escadarias na Rua do Escultor António Pacheco, em Refojos Ampliação da rede de saneamento, em Chacim, Refojos

Execução de lintel em betão no caminho da Valinha em Baloutas, PainzelaReconstrução de muro na estrada de Arosa para a Mata Loba, em Cavez

Construção da ETAR do Arco de Baúlhe
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Mais de 750 crianças do Agrupamento de Escolas 
de Cabeceiras de Basto proporcionaram, no dia 25 
de janeiro, um belíssimo espetáculo musical no 
Pavilhão Desportivo de Refojos, naquele que foi o 
20.º Encontro de Cantares de Reis das Escolas, uma 
iniciativa promovida pela Câmara Municipal e pelo 
Agrupamento de Escolas. 

Crianças cantaram os Reis Trajadas à moda antiga e de vozes bem afinadas, as 
crianças cantaram e encantaram o numeroso públi-
co que se associou ao evento, interpretando os mais 
genuínos cantares dos reis. 

A plateia vibrou com o brilhante espetáculo, aplau-
dindo as atuações com grande entusiasmo. De des-
tacar o grande envolvimento das crianças, pais, pro-
fessores, educadores e funcionários neste evento de 
grande sucesso e de grande mobilização.

ACONTECEU - JANEIRO 2019

O Coro dos Bombeiros e Associados venceu, no dia 
27 de janeiro, a 23.ª edição do Concurso/Encontro 
de Cantares das Janeiras com uma canção que pela 
sua musicalidade e originalidade cativou o público 
e o júri do concurso. 

O evento contou com a participação de 22 gru-
pos, sete dos quais que estiveram a concurso e os 
restantes 15 que marcaram presença no encontro, 
proporcionando ao público presente um verdadeiro 
encontro intergeracional e cultural.

Nesta edição 2019, classificou-se em segundo lugar 
o Grupo Coral de S. Martinho do Arco de Baúlhe e, 
em terceiro lugar, os Cantadores do Grupo Despor-
tivo de Cavez, num evento que teve como palco o 
Pavilhão Desportivo de Refojos.

Coro dos Bombeiros venceu 
Concurso de Janeiras
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Execução de murete na valeta, na Rua de Santa Senhorinha, em Basto

Execução de juntas em muro no lugar de Magusteiro, em Riodouro

Limpeza de bermas e valetas na estrada municipal entre Cunhas e  
Torneiro, em Gondiães e Vilar de Cunhas

Limpeza de valetas na ER311, em Riodouro

Execução de vedação em rede no caminho da Valinha, em Baloutas, Painzela Colocação de lancis nas Oficinas Municipais na Ranha, em Abadim

Construção de muro de vedação na Quelha da Tília, em Refojos
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As obras de requalificação do Campo do Seco, na 
vila de Cabeceiras de Basto, avançam de acordo com 
os prazos previstos. Esta obra de grande envergadu-
ra, que arrancou em fevereiro, dotará o Campo do 
Seco de todas as infraestruturas básicas, ficando to-
talmente renovado.

Esta é uma obra financiada por Fundos Europeus no 
âmbito do POSEUR - Programa Operacional Susten-
tabilidade e Eficiência no Uso de Recursos e tem 
como principal objetivo promover a qualidade ur-
banística, paisagística e ambiental; qualificar e fo-

mentar a integração dos diferentes espaços do Mu-
nicípio; fixar e dinamizar atividades económicas e 
funções urbanas diferenciadas; bem como qualificar 
as vivências e promover a identidade do concelho.

Com a implementação deste projeto pretende-se re-
qualificar o espaço do Campo do Seco, valorizando-
-o como pólo de atração comercial, multifuncional, 
conjugando e interligando a sua vocação histórica 
de praça com espaço de feira, festas anuais e es-
tacionamento, tornando-o num verdadeiro espaço 
público mais bonito, cómodo e funcional.

Campo do Seco totalmente renovado
ACONTECEU - FEVEREIRO 2019

Espaço público ficará mais bonito, cómodo e funcional
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‘O Comboio da Fantasia’ levou meia centena de alu-
nos da Escola Básica Professora Filomena Mesquita 
numa viagem muito especial, com destino à estação 
do Arco-Íris, naquela que foi mais uma ação integra-
da na ‘Hora do Conto’ dinamizada pelo CTCMCB no 
Núcleo Ferroviário do Arco de Baúlhe. Ao longo da 
viagem, a 14 de fevereiro, as linhas deste comboio 
passaram por estações visitadas com muita imagi-

Crianças viajaram no ‘Comboio da Fantasia’

O Município de Cabeceiras de Basto, em con-
junto com os Municípios de Mondim de Basto, 
Amarante, Baião e com a Comunidade Intermu-
nicipal do Tâmega e Sousa, viu o Projeto DNA 
– Digital Nomads Adventure distinguido pelo 
Instituto de Planeamento e Desenvolvimento 
do Turismo (IPDT), e pelo Turismo de Portugal.

Cabeceiras de Basto integrou 
projeto distinguido pelo IPDT 
e pelo Turismo de Portugal

A vereadora da Educação e Cultura, Dr.ª Carla Lousa-
da, entregou os prémios do 6.º Concurso de Ilustra-
ção Infantil, bem como do 6.º Concurso das Quadras 
de São Martinho aos vencedores. A cerimónia, que 
se realizou dia 9 de fevereiro, decorreu na Biblioteca 
Municipal Dr. António Teixeira de Carvalho no Arco 
de Baúlhe, e contou com a presença do presiden-
te da Junta de Freguesia do Arco de Baúlhe e Vila 
Nune, Carlos Teixeira, de técnicos do Município, alu-
nos e encarregados de educação.

Crianças recebem prémios

nação e com paragens no ‘Apeadeiro dos Unicórnios’. 
A iniciativa teve como objetivo estimular o hábito 
da leitura e a imaginação através dos contos e do 
teatro, dinamizando em simultâneo um espaço em-
blemático do nosso concelho como é o Núcleo Fer-
roviário do Arco de Baúlhe, espaço museológico que 
integra o Museu das Terras de Basto.

ACONTECEU - FEVEREIRO 2019
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Obras de ampliação da rede de saneamento em Outeiro

Execução de muro de suporte na Rua de Santa Maria Maior no Pinhó, em Outeiro

Reconstrução de muro de suporte na Rua do Crasto, em Basto

Limpeza de bermas e valetas no caminho da Igreja, em Riodouro
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A Festa da Orelheira e do Fumeiro de Cabeceiras 
de Basto assinalou em 2019 a sua 23ª edição, um 
certame organizado pela Câmara Municipal de Ca-
beceiras de Basto e produzida pela Mútua de Bas-
to/Norte que decorreu entre os dias 1 e 4 de mar-
ço. Este evento com dimensão regional apresenta, 
anualmente, um programa de animação muito di-
versificado, com teatro, concertinas, cantares ao de-
safio, folclore, leilão das orelheiras, jogo do pau e 
dança. Marcaram presença neste certame 77 produ-
tores/expositores, sendo 42 produtores de fumeiro, 
dos quais 12 de Cabeceiras de Basto, 35 exposito-
res de produtos locais e, ainda, quatro associações/
instituições. O certame tem como objetivos dinami-
zar a economia do concelho, contribuir/promover o 
consumo dos produtos regionais e tradicionais, criar 
sinergias entre produtores do concelho e novos ato-
res sociais, bem como valorizar o porco bísaro, um 
dos nossos recursos locais.

Festa da Orelheira e do Fumeiro

ACONTECEU - MARÇO 2019



43BOLETIM MUNICIPAL CABECEIRAS DE BASTO

Francisco Lancastre e Távora, técnico da Assembleia 
da República, foi o orador convidado da tertúlia ‘O 
Parlamentarismo em Portugal’ que decorreu na noi-
te de 4 de março, na Casa Municipal da Cultura.

Participaram nesta iniciativa os presidentes da Câ-
mara e da Assembleia Municipal, Francisco Alves e 
Eng. Joaquim Barreto, respetivamente, vereadores, 
técnicos do Município, presidentes de Juntas de Fre-
guesia, membros da Assembleia Municipal, entre 
outros autarcas e público em geral.

A iniciativa surgiu na sequência da exposição ‘Joshua 
Benoliel - Repórter Parlamentar (1906 - 1924)’ que 
esteve patente ao público em fevereiro e março na 
Casa da Cultura, uma mostra composta pelas ima-
gens captadas pelo primeiro repórter parlamentar.

‘O Parlamentarismo em Portugal’ 
como tema de tertúlia

Os cortejos carnavalescos invadiram, no dia 1 de 
março, as vilas do Arco de Baúlhe e Cabeceiras de 
Basto, naquela que foi a edição 2019 do Carnaval 
das Escolas. 

Organizados pelo Agrupamento de Escolas e pela 
Câmara Municipal, os cortejos contaram com a pre-
sença de mais de um milhar de crianças e jovens, 
professores, educadores e auxiliares. Sob o mote 
‘Mexa-se pela sua saúde’, os foliões fizeram a fes-
ta em momentos de muita animação e brincadeira. 
Do futebol, ao ballet, do montanhismo à canoagem 
foram várias as modalidades desportivas represen-
tadas neste desfile que sensibilizou a comunidade 
para a importância do desporto e da atividade física 
na promoção da saúde e do bem-estar.

‘Mexa-se pela sua saúde’ 
Carnaval das Escolas

ACONTECEU - MARÇO 2019
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A autarquia Cabeceirense comemorou no 
dia 21 de março de 2019, o ‘Dia Mundial da 
Árvore’ em vários locais do concelho de Ca-
beceiras de Basto. Com esta iniciativa, pre-
tendeu-se divulgar o importante papel da 
floresta e sensibilizar a comunidade para 
a sua preservação, promovendo os nossos 
espaços florestais incentivando à plantação 
de espécies autóctones.

Dia Mundial da Árvore

A Comissão de Agricultura e Mar, presidida pelo Eng. 
Joaquim Barreto, deputado do PS na Assembleia da 
República, visitou no dia 30 de março uma explora-
ção pecuária de bovinos da raça autóctone barro-
sã em Vila Boa, freguesia de Bucos, tendo visitado 
igualmente as instalações da Mútua de Basto/Norte, 
na vila de Cabeceiras de Basto. A comitiva foi recebi-

Comissão de Agricultura e Mar visitou Cabeceiras de Basto

Em representação do presidente da Câmara Munici-
pal, o vereador, Eng. Pedro Sousa, participou no dia 
30 de março na homenagem que os antigos alunos 
da escola primária de Chacim, em Refojos, fizeram 
à sua professora, Ana Barroso de Queirós, carinho-
samente tratada por professora Aninhas. A Câmara 
Municipal associou-se à homenagem, em reconhe-
cimento pela dedicação de Ana Barroso de Queirós 
ao serviço do ensino de tantos Cabeceirenses.

Homenagem à Professora
Ana Barroso de Queirós 

Decorreu nos dias 15 e 16 de março de 2019, na 
Casa do Tempo, o Fórum ‘Cooperação e “Coopetição” 
na Região de Basto e Cabreira’, organizada pela As-
sociação BASTOEMPREENDE - Núcleo Associativo 
de Empresas, em parceria com a Câmara Municipal. 
O evento integrou, ainda, uma feira de empreende-
dorismo ‘Mostra das atividades económicas da re-
gião de Basto e Cabreira’.

Bastoempreende promoveu Fórum 
e Feira de Empreendedorismo

da no Salão Nobre dos Paços do Concelho pelos ve-
readores Dra. Carla Lousada e Eng. Pedro Sousa. Na 
oportunidade, o presidente da Comissão de Agricul-
tura e Mar destacou a importância dos deputados 
visitarem os locais onde aquelas explorações exis-
tem, inteirando-se dos problemas que os produtores 
sentem no seu dia-a-dia. 

ACONTECEU - MARÇO 2019
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Limpeza de caneletes de águas pluviais na Rua de Paçô, em Alvite

Execução de valeta em caminho no centro do Vilar, em Vilar de Cunhas

Desobstrução de aqueduto na estrada de Cambezes para Moscoso, em Riodouro Repintura de passagens de peões na Rotunda do Pinheiro, em Refojos
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Através do Museu das Terras de Basto, a Câmara 
Municipal comemorou o ‘Dia Internacional dos Mo-
numentos e Sítios’, celebrado a 18 de abril, evento 
promovido pela Direção Geral do Património Cultu-
ral, em colaboração com a ICOMOS Portugal. Sob o 
tema ‘Património e Paisagem Rural’ e com a parti-
cipação do projeto Férias Solidárias da Associação 
de Pais, bem como do Curso de Formação ‘Capacitar 
para a Inclusão’, realizou-se uma visita à exposição 
do linho no Núcleo Ferroviário, seguida de uma ca-
minhada pela Ecopista.

‘Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios’ no 
Museu das Terras de Basto

Celebração do 25 de Abril

ACONTECEU - ABRIL 2019

Cabeceiras de Basto evocou os 45 anos do 25 de 
Abril com uma Sessão Solene da Assembleia Muni-
cipal, ‘momento alto’ das Comemorações Municipais 
de Abril. 

Na sua intervenção, o presidente da Câmara Munici-
pal, Francisco Alves, lembrou que “as nossas vidas, a 
nossa forma de estar e pensar, a nossa forma de ser 
e viver, têm a ver com o 25 de abril de 1974. Cada 
uma das nossas freguesias, o nosso Concelho e o 
País têm muito a ver com o 25 de Abril”. E continuou: 
“vivemos em liberdade porque os militares de Abril 

ouviram as vozes do povo”, disse recordando que “foi 
o 25 de Abril que nos abriu as portas da Europa”.

O presidente da Assembleia Municipal, Eng. Joa-
quim Barreto, iniciou a sua intervenção afirmando 
que “é bom vivermos num país livre” e que “é um 
dever lembrar aos mais novos os valores e ideais de 
Abril”. Assegurando que “o Poder Local Democrático 
tem sido um exemplo de sucesso”, Joaquim Barreto 
elogiou “a ação de tantos Portugueses” que conti-
nuam “a lutar por Abril”.
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Cabeceiras de Basto celebrou, no 
dia 27 de abril, o Dia Mundial da 
Dança, com um espetáculo de 
movimento e som que juntou os 
ginásios, academias e clubes de 
todo o concelho. 

Movimento e som  
no Dia Mundial da Dança

A Comissão de Proteção de Crian-
ças e Jovens (CPCJ) promoveu em 
abril a iniciativa ‘Mês da Preven-
ção dos Maus Tratos na Infância’ 
com a dinamização de ações lú-
dico-pedagógicas nos equipa-
mentos municipais. O evento 
teve como objetivo sensibilizar a 
comunidade educativa e a popu-
lação em geral para a problemá-
tica dos Maus Tratos na Infância, 
levando-os a refletir sobre a me-
lhor forma de o prevenir.

Mês da Prevenção dos 
Maus Tratos na Infância

A equipa de Sapadores de Cabeceiras de Basto, que 
em conjunto com as equipas de Vieira do Minho e 
de Mondim de Basto compõe a Brigada de Sapado-
res Florestais da CIM do Ave, recebeu no dia 2 de 
abril a viatura equipada para a prevenção e primeira 
intervenção em incêndios rurais. Os sapadores flo-
restais, cuja brigada está sediada em Cabeceiras de 
Basto, receberam formação específica, teórica e prá-
tica, dando início ao trabalho de prevenção em todo 
o território da CIM do Ave.

Sapadores Florestais da CIM do 
Ave recebem viatura

A vereadora do Desporto, Dra. 
Carla Lousada, participou, dia 6 
de abril, na comemoração do Dia 
Mundial da Atividade Física que 
decorreu no Pavilhão Gimnodes-
portivo de Refojos.

Comemoração do Dia 
Mundial da Atividade Física

O vice-presidente da Câmara, Dr. Mário Machado, e a 
representante do presidente da Assembleia Munici-
pal, Dr.ª Paula Gonçalves, participaram na apresen-
tação do livro ‘Mas Margens do Tempo’ da autora ca-
beceirense Fernanda Carneiro que ocorreu na Casa 
do Tempo no dia 13 de abril. Trata-se de um livro 
de crónicas escritas a partir de fragmentos de vida, 
registos do quotidiano, tradições, pessoas e lugares 
cuja existência, maioritariamente, se cruzam com a 
própria existência da autora.

Fernanda Carneiro lançou quinta obra 
‘Nas Margens do Tempo’ 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação 
do Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto, 
em colaboração com a Câmara Municipal e com o 
Agrupamento de Escolas, dinamizou as Férias So-
lidárias para crianças do ensino pré-escolar dando, 
assim, resposta às necessidades dos encarregados 
de educação que não têm com quem deixar os fi-
lhos no período da Páscoa. As atividades integraram 
jogos tradicionais, trabalhos manuais e ateliers va-
riados, atividades físicas, visualização de filmes e 
visitas aos equipamentos públicos municipais.

Férias Solidárias na Páscoa

ACONTECEU - ABRIL 2019
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Encanamento de águas pluviais junto à Capela de Juguelhe, em Riodouro

Execução de muro na Travessa do Lugar Novo de Baixo, em Vila Nune

Corte de vegetação espontânea no Parque Urbano, em Refojos

Pavimentação em cubos de estacionamento na Zona Industrial de  
Lameiros, em RefojosLimpeza de bermas e valetas na EN311, em Outeiro
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O presidente da Câmara Municipal, Francisco 
Alves, foi condecorado com a Medalha de D. 
Afonso Henriques – Mérito do Exército de 1.ª 
Classe, durante a cerimónia de Juramento de 
Bandeira que se realizou no Parque do Mostei-
ro, no dia 10 de maio. Foi com imenso orgulho 
e honra que o presidente da Câmara Municipal 
recebeu tal distinção, condecoração que parti-
lhou com todos os Cabeceirenses.

A cerimónia de Juramento de Bandeira do 3.º 
Curso de Formação Geral Comum de Praças do 
Exército, de 26 militares do RI 19 de Chaves, foi 
presidida pelo Tenente General, Adjunto Geral 
do Exército, José Fonseca e Sousa. 

Este foi um acontecimento repleto de simbolis-
mo, relevância e profundo significado que pela 
primeira vez aconteceu neste Município.

Presidente da Câmara 
condecorado pelo Exército

ACONTECEU - ABRIL 2019
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O presidente da Câmara Municipal, Francis-
co Alves, entregou, no dia 6 de maio, sub-
sídios destinados ao fomento da produção 
pecuária, apoios estes que perfazem um 
montante global de 12.270 euros. No total 
foram subsidiadas 1.557 cabeças de gado 
bovino, 1.546 de gado caprino, 1.494 de 
gado ovino e 36 suínos. O apoio entregue 
aos proprietários refere-se ao efetivo pe-
cuário do ano de 2018.

Fomento da produção pecuária 
Câmara entregou 12 mil euros 

O Secretário de Estado das Autarquias Lo-
cais, Carlos Miguel, presidiu, no dia 3 de 
maio, à cerimónia de assinatura do proto-
colo de requalificação do Campo de Jogos 
de Morgade na freguesia do Arco de Baúlhe 
e Vila Nune, contrato-programa que homo-
logou de imediato. O documento assinado 
pelo presidente da Junta de Freguesia do 
Arco de Baúlhe e Vila Nune, Carlos Teixei-
ra, e pelo vice-presidente da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Norte (CCDR-N), Ricardo Magalhães, ga-
rante o financiamento de cerca de 50 mil 
euros, parte do montante de investimento 
necessário ao arrelvamento sintético do 
Campo de Jogos de Morgade.

Relva sintética 
no campo de Morgade

Realizou-se no dia 1 de maio, Dia do Traba-
lhador, a lavoura à moda antiga na Quinta 
da Portela, uma iniciativa organizada pela 
Câmara Municipal com a colaboração da 
GNR. Os utentes dos Espaços de Convívio 
e Lazer do concelho juntaram-se, uma vez 
mais, a esta Lavoura Tradicional, num verda-
deiro convívio intergeracional onde se deu 
a conhecer aos mais novos a atividade rural 
dos nossos antepassados.

Lavoura à moda antiga assinalou 
Dia do Trabalhador

ACONTECEU - MAIO 2019
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Execução de muro de suporte de estrada na Tv. do Lugar Novo, em Vila Nune

Construção de muro de suporte na Tv. de Vinha de Mouros, em Refojos

Beneficiação do troço do Rally de Portugal

Limpeza de vegetação na Av. Cardeal António Ribeiro, em Refojos

Execução de conduta de saneamento em Alvite

Repavimentação em cubos na Rua do Areeiro, em Refojos

Limpeza de vegetação em talude na Av. 29 de Setembro, em Refojos
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Dezenas de pessoas participaram no dia 9 de junho 
numa caminhada pela Ecopista da Linha do Tâme-
ga, que assinalou o Dia Mundial do Ambiente em 
Cabeceiras de Basto. A iniciativa promovida pela 
Câmara Municipal ficou marcada pelo grande entu-
siasmo e alegria dos pedestrianistas. Participaram 
nesta caminhada a vereadora Dra. Carla Lousada, o 
presidente da Junta de Freguesia do Arco de Baúlhe 
e Vila Nune, Carlos Teixeira, o presidente da Junta de 
Freguesia de Abadim, Fernando Basto e população 
em geral.

Dia Mundial do Ambiente 
Caminhada na Ecopista da Linha do Tâmega

No âmbito dos programas ‘Aldeia Segura’ e ‘Pessoas 
Seguras’ foi realizado dia 8 de junho, um simulacro 
para testar o plano de evacuação da Zona Industrial 
de Vila Nune, o qual pretendeu criar dinâmicas e 
hábitos de autoproteção, familiarizar as populações 
com as condutas adequadas a observar em caso de 
evacuação ou confinamento, treinando-as para esse 
efeito. Neste simulacro que envolveu um total de 
37 operacionais, apoiados por 13 veículos, marcou 
presença o presidente da Câmara Municipal.

Testado Plano de Evacuação  
da Zona Industrial de Vila Nune

ACONTECEU - JUNHO 2019
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O presidente da Câmara Municipal, Francisco Alves, 
e a vereadora do Desporto, Dra. Carla Lousada, en-
tregaram no dia 10 de junho, a Taça de Campeão 
Distrital à Contacto Futsal Clube (Seniores Futsal 
Masculino) e à Associação Cultural e Desportiva 
Águias de Alvite (Infantis Série J). 

A Festa do Futebol Distrital 2018/2019, organizada 
pela Associação de Futebol de Braga, decorreu no 
Estádio Municipal de Fafe, onde foram homenagea-
dos todos os Campeões Distritais da presente época 
desportiva. 

Parabéns aos Campeões!

Contacto Futsal e Águias de 
Alvite Campeões Distritais

O Executivo Municipal aprovou, por unanimidade, 
na reunião do dia 28 de junho, um Voto de Louvor, 
Congratulação e Regozijo ao piloto cabeceirense 
Diogo Graça, pelos extraordinários feitos conse-
guidos nos últimos anos no desporto motorizado 
de motocross e supercross de que se destaca, nes-
te ano de 2019, o título de Campeão Nacional de 
Motocross MX2, título que havia já conseguido em 
2016 e 2017. A Câmara Municipal manifesta gran-
de satisfação e orgulho por este Cabeceirense ter 
atingido no desporto motorizado tão alto patamar 
a nível nacional, reconhecendo que este feito honra 
Cabeceiras de Basto.

Câmara Municipal aprova 
Voto de Louvor a Diogo Graça

O presidente da Câmara Municipal participou na fes-
ta de encerramento da época desportiva 2018/2019 
que se realizou no dia 14 de junho, onde os jovens 
atletas receberam os diplomas e troféus conquis-
tados nesta época. Os Traquinas e os Petizes foram 
os vencedores dos seus escalões da Liga Norte do 
Sport Lisboa e Benfica. Já os Infantis do Águias de 
Alvite sagraram-se campeões da Associação de Fu-
tebol de Braga. A Câmara Municipal congratula-se 
com os feitos destes jovens atletas em formação, 
desejando que o seu exemplo possa ser seguido por 
cada vez mais crianças e jovens.

Traquinas, Petizes e Infantis 
receberam diplomas e troféus

ACONTECEU - JUNHO 2019
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Realizou-se no dia 18 de junho, no jardim do Palá-
cio de S. Bento, em Lisboa, uma ação promocional 
dos produtos locais das Terras e Basto e outros liga-
dos ao setor agropecuário de mais regiões do país, 
iniciativa na qual marcou presença o presidente da 
Câmara Municipal, Francisco Alves.

O evento organizado pelo presidente da Comissão 
Parlamentar de Agricultura e Mar, Eng. Joaquim Bar-
reto, e presidente da Assembleia Municipal de Ca-
beceiras de Basto, contou com a presença do Presi-
dente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, 
de vários membros do governo, deputados e outros 
convidados.

Foram parceiros na organização deste evento a Bas-
to Empreende - Núcleo Associativo de Empresas, a 
Mútua de Basto/Norte, a Federação das Associações 
de Suinicultura, a Confagri e as Comissões de Viti-
cultura dos Vinhos Verdes e do Dão.

Presidente participou em 
ação promocional na
Assembleia da República

Dois alunos do Agrupamento de Escolas de Ca-
beceiras de Basto destacaram-se no II Campeo-
nato de Cálculo Mental que se realizou em Vila 
Nova de Famalicão, no dia 8 de junho. O evento 
foi organizado no âmbito do projeto Hypatia-
mat que integra o Plano Integrado e Inovador 
de Combate ao Insucesso Escolar do Ave da 
CIM do Ave. Em 2.º lugar classificou-se o aluno 
Marco Oliveira da Escola Básica Prof. Filomena 
Mesquita e em 7.º lugar o aluno Ivo Dourado 
da Escola Básica do Arco de Baúlhe. A Câmara 
felicitou todos os alunos e professores pelo seu 
trabalho, empenho e dedicação.

II Campeonato de Cálculo Mental 
No dia 5 de junho, a Câmara Municipal celebrou 
com a CIG – Comissão para a Cidadania e Igualda-
de de Género um protocolo de cooperação para a 
Igualdade e a Não Discriminação de nova geração. 
A assinatura decorreu na CIM do Ave, na presença 
da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igual-
dade, Dra. Rosa Monteiro. O documento estabelece 
como finalidade e objetivos “a promoção, execução, 
monitorização e avaliação da implementação de 
medidas e ações que concorram para a territoria-
lização da Estratégia Nacional para a Igualdade e 
a Não Discriminação 2018-2030 ‘Portugal + Igual’ 
(ENIND)”. 

Igualdade e a Não discriminação

ACONTECEU - JUNHO 2019



55BOLETIM MUNICIPAL CABECEIRAS DE BASTO

Integrada nas comemorações dos 75 anos do Colégio de 
S. Miguel de Refojos – iniciativa dinamizada pela Asso-
ciação dos Antigos Alunos com a colaboração do Exter-
nato e da Câmara Municipal – realizou-se no dia 22 de 
junho, na Casa do Tempo, uma Tertúlia subordinada ao 
tema ‘Colégio de S. Miguel de Refojos: 75 anos’. Na mesa 
e para partilharem experiências e vivências do tempo 
em que frequentaram ou trabalharam no colégio esti-
veram, com a moderação do Eng. Joaquim Barreto, Pre-
sidente da Assembleia Geral da Associação, o Dr. Gaspar 
Miranda Teixeira, o Dr. Domingos Machado, a Dra. Fátima 
Oliveira, a Profª. Natália Teixeira, Fernanda Pacheco e o 
Prof. Adriano Teixeira.

Tertúlia assinala 75 anos do 
Colégio de S. Miguel de Refojos

Realizou-se no dia 27 de junho a reunião do Conselho 
Cinegético Municipal, onde foi apresentado o balan-
ço da época venatória transata e preparada a próxima 
época de 2019/2020. Durante a reunião, dirigida pelo 
presidente da Câmara, os conselheiros tomaram conhe-
cimento da forma como decorreu a época, dos repovoa-
mentos efetuados, das limpezas de caminhos florestais 
inseridos na zona de caça municipal e dos resultados de 
exploração cinegética e financeira. Tomaram igualmente 
conhecimento das ações previstas para a Zona de Caça 
com vista à melhoria e recuperação de habitats da fauna 
cinegética, bem como do Plano Anual de Exploração e 
as condições de acesso para a época 2019/2020.

Conselho Cinegético Municipal aprecia 
Plano para 2019/2020

O Executivo Municipal aprovou, por unanimidade, na 
reunião camarária do dia 14 de junho, o projeto de re-
cuperação do Forno Comunitário da Uz, na freguesia de 
Gondiães e Vilar de Cunhas, destinado a candidatura aos 
fundos comunitários no âmbito da recuperação de al-
deias. O projeto visa a reconstrução do edifício, confe-
rindo-lhe a resistência necessária à sua estabilidade. De 
salientar que os fornos comunitários são testemunhos 
de um passado marcado pela partilha de recursos. Tendo 
em vista a recuperação e reabilitação daquela Casa do 
Forno na aldeia da Uz, o Executivo Cabeceirense apro-
vou a celebração de um contrato de comodato com a 
Freguesia de Gondiães e Vilar de Cunhas, proprietária 
do edifício.

Aprovado projeto de recuperação de 
forno comunitário da Uz

ACONTECEU - JUNHO 2019
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Pavimentação do Caminho de Sendim, em Cabeceiras de Basto

Execução de muro de suporte na Rua de Outeiro Seco, em Basto

Pavimentação em alcatrão da Rua da Baganheira, Casares, em Bucos

Execução de lintel na Rua do Terreiro, na Faia

Execução de muro de suporte na Rua da Ferreirinha, em Cavez

Pavimentação do caminho em Vila Boa, BucosRepavimentação em alcatrão da Rua do Carvalhal, em Cabeceiras de Basto
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O NOSSO
VETERANO
CAMPEÃO 

Tem 83 anos. Começou a correr aos 60 anos e nunca mais parou. 
Esteve em muitos países, Estados Unidos, Dinamarca, Finlândia, Brasil, Espanha, entre outros. 
Em todos ganhou medalhas de ouro e prata. 

Ouvir a emoção com 
que fala de Cabeceiras 
de Basto é perceber o 
quanto gosta da ter-

ra onde nasceu e se fez homem. 
As suas raízes estão em Outeiro, 
onde tem casa e terreno. 

Das centenas de provas que 
venceu, recorda com orgu-
lho a corrida das festas de  
S. Bartolomeu em Cavez.

É um exemplo maior de envelhe-
cimento ativo com qualidade de 
vida. Tem consciência disso e por 
isso recomenda: com o avançar 
da idade quem quiser ter saúde 
deve praticar desporto. 

Depois do treino diário matinal 
de 12 km, recebeu-nos na sua 
casa em Queluz, junto com sua 
neta Ana Rita Conceição, que mui-
to o ajuda como fisioterapeuta.  
A sala está rodeada de centenas 
de medalhas e troféus. As respos-
tas são tão simples quanto claras. 

O que o liga a Cabeceiras de Basto?

Bernardino Pereira – É a minha 
terra. Nasci em Outeiro e por ali 
vivi até aos 22 anos. Comecei a 
trabalhar no Moleiro quanto tinha 
sete anos. Mais tarde no Casal. Tra-
balho duro na lavoura.

Entrevista ao atleta
Bernardino Pereira

ENTREVISTA
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Que memórias tem desse tempo? 

Bernardino Pereira – Era um tem-
po muito difícil. Levavam o nosso 
milho e depois traziam outro de má 
qualidade para fazer o pão. Tudo ti-
nha que ser registado no Grémio. O 
povo procurava escapar como po-
dia. Ainda me lembro bem de assis-
tir ao enterramento de uma caixa 
de azeite em zinco, para fugir aos 
impostos e o azeite não ser levado. 
As dificuldades eram grandes e ha-
via miséria.

Comparando com esse tempo 
como vê Cabeceiras nos dias de 
hoje?

Bernardino Pereira – Tenho muito 
orgulho em ser de Cabeceiras de 
Basto. Tenho lá a minha família. Um 
filho e dois netos. 

Cabeceiras de Basto deve 
ser o concelho do País que 
mais progrediu depois do 
25 de Abril de 1974.
Teve uma enorme transformação. 
É só ver as acessibilidades para o 
lado do Arco. 

De tudo quanto foi realizado, o 
que mais o impressiona?

Bernardino Pereira – Sem dúvida, 
tudo o que foi feito no Mosteiro. Foi 
uma obra muito importante. Sabe 
que até havia uma figueira numa 
das torres? A Igreja está muito bo-
nita. O Mosteiro é  a minha princi-
pal referência.

Como foi para o atletismo?

Bernardino Pereira – Em junho 
de 1991 fui operado a uma perna. 
Para não ser operado à outra o mé-
dico disse-me que a única forma 
era fazer uma caminhada de trinta 
minutos todos os dias. E assim foi 
todos os dias lá ia caminhar. Passa-
va quase sempre por um grupo de 
atletas que se metia comigo por eu 
não correr. Tanto insistiram que um 
dia fui com eles. Depois um deles 
desafiou-me para fazer a meia ma-
ratona do Ponte 25 de Abril. Disse-
-lhe que ele estava tolo. Nem pen-
sar. Insistiu e pagou-me a inscrição. 
Treinamos e fui fazer a meia ma-
ratona. Em muitas coisas da vida o 
que custa é começar. Depois nunca 
mais parei.

E a corrida de Cavez nas Festas de 
S. Bartolomeu?

Bernardino Pereira – A primeira 
vez, em Cavez, foi em 2000 (23 de 
Agosto). Depois ganhei a corrida de 
5 mil metros, cinco vezes seguidas. 

Fui sempre muito aplaudido. Cor-
rer em Cavez era uma alegria. Era 
a corrida que gostava mais. Nesse 
tempo tinha mais de 60 anos, mas 
ganhava ao escalão dos 50. Em 
muitos sítios desconfiavam da mi-
nha idade e queriam ver o bilhete 
de identidade. Fiz muitas dezenas 
de provas por toda a parte.

E quando começou nas corridas 
internacionais?

Bernardino Pereira – Em 2009, 
na Finlândia. Foi a menos boa de 
todas. Só ganhei a medalha de 
bronze nos 10 mil metros. Depois 
na Hungria ganhei nos 10 mil a 
medalha de prata e nos 5 mil, a de 
bronze. Em Sacramento nos Esta-
dos Unidos fui campeão mundial, 
ganhei três medalhas de ouro. De-
pois estive ainda nos campeonatos 
europeus e mundiais na Alemanha, 
Turquia, San Sebastian e Málaga, 
em Espanha, Porto Alegre, no Bra-
sil, etc. Em todos trouxe pelo me-
nos uma medalha de ouro. Um dos 
meus grandes adversários era ale-
mão. 

De todos os países qual a prova 
que gostou mais?

Bernardino Pereira – A de Sacra-
mento nos Estados Unidos da Amé-
rica. Consegui ganhar todas as pro-
vas em que participei. Até ganhei 
uma prova de 1500 metros, sem me 
ter preparado para essa distância.

ENTREVISTA
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Hoje com 83 anos continua trei-
nar e a ir às provas?

Bernardino Pereira – Treino todos 
os dias 12 km. Continuo a ir às pro-
vas. A última que fui foi a meia ma-
ratona da Nazaré. No início anun-
ciaram que a pessoa mais velha 
que lá estava tinha 80 anos. Lá tive 
que dizer que eu já tinha 83, quase 
84. Foi uma festa.

Afinal o que é ou o que significa 
para si o atletismo?

Bernardino Pereira – É uma parte 
muito boa da minha vida. 

É uma forma de enve-
lhecer com qualidade de 
vida. Recomendo a todos 
a prática do atletismo ou 
de um desporto. Alguns 
dizem que não têm tem-
po. Parece-me que é uma 
desculpa.

Mas não lhe custa? Nunca tem 
dores nos músculos?

Bernardino Pereira – Custa. Mas 
temos de vencer as dores. Há tem-
pos fui operado a um ombro. O mé-
dico disse que não iria conseguir 
mais levantar o braço. Tanto me es-
forcei que hoje o movo com norma-
lidade. Quando comecei tinha peso  
a mais (80 kg). Agora peso 60.

O atletismo dos veteranos está 
no bom caminho?

Bernardino Pereira – Devia ser 
mais reconhecido. 

Os veteranos deviam ser 
tratados com igualdade 
face aos outros atletas. 
Correm os mesmos quiló-
metros. Fazem o mesmo 
esforço. São os que mais 
medalhas e vitórias tra-
zem para Portugal.

E o futuro?

Bernardino Pereira – Sei ser difí-
cil. Mas gostava de participar nos 
jogos olímpicos. 

Foi a entrevista a um cabeceiren-
se que é um exemplo de coragem, 
de determinação e resiliência 
para todos. Merece a nossa admi-
ração!

ENTREVISTA
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2005 - Primeiro lugar na Meia Maratona de Sevilha, Espanha.

2006 - Medalha de Ouro na Meia Maratona de Ávila, Espanha.

2009 - Medalha de Bronze nos Mundiais de Atletismo, na Fin-
lândia.

2010 - Medalha de Prata e outra de Bronze nos Europeus, na 
Hungria.

2011 - Mundiais de Atletismo realizados em Sacramento, nos 
Estados Unidos da América, conquistou 3 Medalhas de Ouro, 
sagrando-se Campeão Mundial nas modalidades 10.000 me-
tros, 5.000 metros e 1.500 metros. Neste mesmo ano, foi Cam-
peão Nacional dos 10.000 metros.

2012 - Europeus de Atletismo realizados na Alemanha|Po-
lónia|República Checa, obteve duas Medalhas de Prata, nos 
10.000 e 5.000 metros.

2013 - Campeonato Nacional de Estrada, em Lisboa, obteve a 
Medalha de Prata nos 15.000 metros e no Campeonato Na-
cional de Pista, que teve lugar no Luso, obteve 3 Medalhas de 
Ouro, nos 3.000 metros, 1.500 metros e 800 metros. A nível 
internacional, sagrou-se Campeão Europeu (Medalha de Ouro) 
nos 5.000 metros (cross) e Medalha de Prata nos 3.000 metros, 
nos Europeus de Pista Coberta em S. Sebastian, Espanha. Ain-
da neste ano no Campeonato Mundial de Veteranos, sagrou-
-se Campeão Mundial na Meia Maratona, com duas Medalhas 
de Prata, nos 10.000 metros e 8 Km Cross, e uma Medalha de 
Bronze nos 5.000 metros.

2014 - Medalha de Ouro e uma Medalha de Prata nos Europeus, 
na Turquia.

2016 - 2 medalhas de Ouro nos 10.000 metros e na Meia Ma-
ratona, nos Europeus, em Vila Real de Sto. António, Portugal.

2017 - Medalha de Ouro nos 5.000 metros nos Europeus de 
Atletismo de Pista e Estrada, na Dinamarca.

2017 - Medalha de Ouro, na Meia Maratona do Campeonato 
Nacional, em Loulé.

2017 - Medalha de Ouro, na S. Silvestre da Amadora.

2018 - Medalha de Ouro na prova de 10 Km do Campeonato 
Nacional de Estrada, em Lisboa.

2018 - Medalha de Ouro na Meia Maratona de Cascais;

2018 - 4 Medalhas de Ouro no Campeonato Nacional de Pista 
Coberta, em Pombal, nas provas de 400 metros, 800 metros, 
1.500 metros e 3.000 metros.

2018 - Medalha de Ouro no Campeonato Nacional Pista, em 
Lisboa na prova de 10.000 metros.

2018 - 4 Medalhas de Ouro no Campeonato Nacional Pista Ar 
Livre, em Lisboa, nas provas de 400 metros, 800 metros, 1.500 
metros e 5.000 metros.

2018 - 3 Medalhas de Ouro e 1 Medalha de Prata nos Mun-
diais de Veteranos realizados em Málaga, Espanha, nas provas 
de 5.000 metros, Corta Mato, Meia Maratona e 10 Km estrada 
respetivamente.

2018 - Campeão Nacional de Meia Maratona, na Nazaré.

2019 - Campeão Nacional 10 Km estrada, em Lisboa.

2019 - Campeão Nacional de 10.000 metros, em Lisboa.

2019 - Campeão Nacional, em Braga, de 400 metros, 800 me-
tros, 1.500 metros e 3.000 metros.

Nota: Paticipa ainda em julho de 2019, no Campeonato Nacio-
nal de Pista Ar Livre, em Lousada e, em setembro do mesmo 
ano, no Campeonato da Europa de Atletismo de Veteranos em 
Veneza, Itália.

PALMARÉS DE BERNARDINO PEREIRA

ENTREVISTA



SABIA QUE...
 20.965 pessoas

Fonte: CMCB

8.715 pessoas
Fonte: CMCB 

O número de desempregados inscritos no Centro de Emprego, em 
junho de 2019, era de:

667 indivíduos
Fonte: Centro de Emprego 

Em 2018, nasceram em Cabeceiras de Basto:

99 bebés
Em 2018, realizaram-se em Cabeceiras de Basto:

56 casamentos

Fonte: PORDATA

Fonte: PORDATA

A Casa do Tempo, em 2018, foi visitada por:

O Museu das Terras de Basto - Núcleo Ferroviário de Arco de 
Baúlhe, em 2018, foi visitado por:

Em 2018, a Câmara Municipal atribuiu apoios à natalidade a:

81 bebés (40.500 euros)
Fonte CMCB

6,267 milhões de euros
Fonte: INE 

O volume de exportações de produtos e matérias-primas a partir de 
Cabeceiras de Basto, em 2018, foi de:  
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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 – 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



CÂMARA MUNICIPAL DE 
CABECEIRAS DE BASTO


