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Depois de um interregno na publicação do 
Boletim Municipal de Cabeceiras de Basto, 
voltamos a divulgar o trabalho realizado, 
agora em novo formato, levando até si toda a 
informação relativa à actividade do 
Município.

A Educação, com a concretização de novos 
estabelecimentos de ensino; a Cultura, com 
a aposta no nosso património enriquecido 
pelos museus; o Turismo através da criação 
de novos equipamentos capazes de atrair 
mais visitantes; a Saúde; a Justiça; o 
Emprego e as novas vias estruturantes para 
o concelho assumem lugar de destaque, em 
simultâneo com os projectos e desafios que 
a Câmara Municipal tem tido pela frente. 

Nesta publicação destacamos as obras e os 
serviços que foram criados nos últimos 
cinco anos em prol do desenvolvimento 
sustentado do nosso Município.

Estamos a falar de obras e iniciativas 
económicas, sociais e culturais que 
tiveram um peso muito importante na 
promoção e valorização da nossa terra 
e das nossas gentes, na luta 
permanente pela qualidade de vida dos 
Cabeceirenses.

Esperamos que esta publicação possa 
contribuir para um maior e melhor 
conhecimento do nosso concelho.

Joaquim Barroso de Almeida Barreto
Presidente da Câmara Municipal de 
Cabeceiras de Basto

Neste regresso à actualidade da 

acção do executivo Cabeceirense, 

adoptamos um novo formato de 

publicação mais atractivo e capaz 

de despertar a sua atenção, numa 

clara aposta na modernidade e 

visão de futuro.
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… valorizando o potencial humano… valorizando o potencial humano… valorizando o potencial humano… valorizando o potencial humano

Escola Básica e Secundária de Refojos de Basto, em execução – vista geral
(antigo ciclo no Campo do Seco)



O Centro Escolar Padre Dr. Joaquim Santos foi 
inaugurado em Outubro de 2009 pela Ministra da 
Educação, Maria de Lurdes Rodrigues. Uma obra 
há muito necessária que veio juntar no mesmo 
edifício o ensino pré-escolar (jardim-de-infância) e 
o 1.º Ciclo do Ensino Básico, acolhendo em 
melhores condições as crianças da sede do 
concelho e das freguesias onde as antigas 
escolas encerraram.
O edifício possui dois pisos e uma cave. No rés-do-
chão tem quatro salas destinadas ao jardim-de-
infância, várias salas de trabalho, dormitório, 
reprografia, auditório, uma biblioteca incluída na 
rede das bibliotecas escolares, gabinete médico e 
cantina para 300 alunos.
O piso superior é composto por 18 salas de aula 
destinadas ao primeiro ciclo, todas elas 
equipadas com quadros interactivos e 
computadores. 
Trata-se de uma obra que vem materializar a 
aposta estratégica do município na área da 
Educação, onde as crianças e jovens continuam a 
merecer especial atenção por parte do executivo 
Cabeceirense.
O investimento total ascendeu a 3,8 milhões de 
euros, suportando a Câmara Municipal, do seu  
orçamento, o montante de 1,6 milhões de euros.

Centro Escolar Centro Escolar Centro Escolar Centro Escolar 

Padre Dr. Padre Dr. Padre Dr. Padre Dr. Joaquim  SantosJoaquim  SantosJoaquim  SantosJoaquim  Santos

Cantina Inauguração pela então Ministra da Educação, Outubro 2009



A EB2,3 de Cabeceiras de Basto (antigo ciclo), no Campo do Seco, vai dar lugar 
a um novo e moderno edifício escolar que ficará concluído em 2011. A escola 
que integra também o ensino secundário profissionalizante ficará dotada de 33 
salas, dois laboratórios, biblioteca, auditório, sala polivalente, cozinha, refeitório, 
entre outros espaços exigidos nos termos da legislação e necessários ao 
desenvolvimento das diferentes actividades.
O estabelecimento de ensino, que conta com uma comunidade escolar próxima 
das mil pessoas, entre alunos, professores e pessoal não docente, integra 
ainda um Centro de Novas Oportunidades. O investimento global que incluirá 
também a requalificação do pavilhão gimnodesportivo ultrapassará os seis 
milhões de euros.

Centro Escolar do Arco de Baúlhe

Escola Básica e Secundária de Refojos de Basto

O edifício do futuro Centro Escolar do Arco de Baúlhe está a ser 
construído junto à Escola EB 2,3 daquela vila.
Trata-se de um investimento de 1,5 milhões de euros que pretende 
dar resposta às novas necessidades educativas sentidas.  

O Centro Escolar do Arco de Baúlhe é o segundo a ser construído de 
raiz no concelho e terá oito salas de aula, para 1º Ciclo do Ensino 
Básico, dotadas dos melhores e mais modernos equipamentos, 
nomeadamente quadros interactivos, bem como de todas as 
condições para o ensino e a aprendizagem.

…E AINDA MAIS E MEL HOR PELA EDUCAÇÃO 



O Município de Cabeceiras de Basto tem vindo 
a reforçar o apoio às famílias do concelho, 
nomeadamente no que toca às despesas com 
a educação dos filhos. 
Tal como aconteceu no ano anterior, os 
agregados familiares receberam um kit 
escolar composto por cadernos, lápis, 
esferográficas, borrachas, 
entre outro material. A oferta chegou a 511 
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, que 
receberam também apoio financeiro para a 
aquisição dos livros escolares.
Com o objectivo de apoiar os estudantes com 
bom aproveitamento escolar e com parcos 
recursos financeiros, a Câmara Municipal 
entregou, nos últimos quatro anos, um total 
de 254 bolsas de estudo. Trata-se de uma 
aposta na valorização e qualificação das 
pessoas, cujo investimento ultrapassou os 
203 mil euros.

Acção Social 

ESCOLAR
A empresa municipal Emunibasto é 
responsável pela elaboração do plano de 
transportes escolares e pela gestão das 
cantinas escolares e do serviço de refeições 
nos jardins-de-infância e nas escolas do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico.
Atenta às necessidades das famílias, a 
Emunibasto assegura nos estabelecimentos 
de educação pré-escolar um horário de 
funcionamento flexível, com prolongamentos 
de horários.  
No ano lectivo 2009/2010, o Executivo 
Municipal Cabeceirense investiu uma verba 
superior a 500 mil euros em transportes 
escolares, refeições, prolongamentos de 
horário, aquisição de livros e material escolar. 

Entrega de bolsas de estudo Entrega de kits escolares (cadernos, lápis, esferográficas, borrachas…)



Actividades de Enriquecimento

Curricular no 1º ciclo

No ano lectivo 2010/2011 são 764 os alunos que beneficiam das Actividades 
de Enriquecimento Curricular, que envolvem um total de 24 professores. Estas 
disciplinas têm permitido a valorização da aprendizagem dos alunos, uma 
aposta continuada do Município de Cabeceiras de Basto.

Consolidando o conceito de escola a tempo inteiro, o Município de Cabeceiras 
de Basto foi dos primeiros a implementar, em 2005, o ensino do Inglês no 
âmbito do Programa de Generalização do Inglês nos 3.º e 4.º anos do 1.º Ciclo 
de Ensino Básico. No ano seguinte, o Município celebrou um protocolo com o 
Ministério da Educação para a implementação das Actividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC), com oferta disponível para todos os alunos.
Estas actividades integram as disciplinas de Inglês, Actividade Física e 
Desportiva, Artes Plásticas e Música.

Actividade física e desportiva

Música

Inglês

Artes Plásticas



Escola Fixa de

Trânsito
Inaugurada em 2002, a Escola Fixa de Trânsito de Cabeceiras de Basto tem como objectivo sensibilizar a 
população, sobretudo as camadas mais jovens, para a prevenção e aumento da segurança rodoviária.
Nos últimos anos, fruto de um protocolo de colaboração com o Governo Civil de Braga, milhares de alunos 
das escolas básicas do distrito têm recebido aulas teórico-práticas de educação rodoviária neste 
equipamento municipal.

JI Chacim

EB1/JI Pedraça

EB1/JI Faia EB1 Ferreirinha

EB1/JI  Lameiros

Beneficiação e reparação de     

Escolas Básicas e      

Jardins de Infância
Apesar do grande esforço financeiro da 
autarquia na construção de novos 
centros escolares, a Câmara Municipal 
continuou a promover a beneficiação e 
reparação dos restantes 
estabelecimentos de ensino do pré-
escolar e do 1.º Ciclo.

Mas fomos mais longe e criámos 
condições para que mais crianças 
pudessem beneficiar do serviço de 
refeições, nomeadamente no JI do 
Carvalhal, na EB1 da Serra e na EB1/JI 
de Lameiros.

Instalámos também quadros interactivos 
nas escolas da Ferreirinha, da Faia e de 
Pedraça.

Milhares de crianças já passaram por esta escola.



Participando na mostra da educação e formação

Pólo de FormaçãoPólo de FormaçãoPólo de FormaçãoPólo de Formação
Profissional De Profissional De Profissional De Profissional De 
Cabeceiras de BastoCabeceiras de BastoCabeceiras de BastoCabeceiras de Basto

Um dos exemplos de recuperação de edifícios públicos 
foi o restauro da antiga Escola Primária de Lameiros 
inaugurada em 2005 e onde funcionou, nos últimos anos, 
a Escola Tecnológica. Neste renovado espaço tem 
funcionado um Centro de Inclusão Digital (Projecto Basto 
Jovem) e ocorrido diversas acções de formação e 
processos de Reconhecimento, Validação e Certificação 
de Competências (RVCC), 

Mais tarde, a autarquia Cabeceirense cedeu, através de 
protocolo de colaboração, as instalações da Escola 
Tecnológica de Lameiros ao Instituto do Emprego e 
Formação Profissional (IEFP) para aí ser instalado o Pólo 
de Formação Profissional de Basto, o que aconteceu em 
2010.

De salientar que o Pólo de Formação Profissional de 
Cabeceiras de Basto é criado pelo Despacho nº 
31291/2008 de 24/11/2008, publicado em Diário da 
República, 2ª série, em 5 de Dezembro de 2008.

O esforço da Câmara Municipal na recuperação do património
edificado tem como objectivo devolver os diferentes espaços à
população, atribuindo-lhe novas funcionalidades.

O Centro de Educação Ambiental, localizado 
em Vinha de Mouros, é uma área privilegiada 
de educação e formação, com reflexos nas 
atitudes de defesa e valorização da Natureza 
e do Ambiente. 
Naquele espaço, o visitante pode encontrar 
espécies vegetais de grande valor e um 
variado e rico conjunto de animais da fauna 
autóctones.
O Centro de Educação Ambiental integra um 
complexo ainda mais vasto que inclui um 
parque infantil, parque de merendas, mini-
golf, circuito de manutenção, polidesportivo 
ao ar livre, piscina descoberta e o próprio 
centro hípico, que permitem à população 
viver agradavelmente este espaço, ocupando 
de forma salutar os seus tempos livres.

Centro de Educação
Ambiental

Em formação

Es
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 v
ed
ad
o

G
am

o
Ja
va
li

M
uf
lã
o

Durante o ano de 2010, a Câmara 
Municipal efectuou um conjunto de 
intervenções no Centro de Educação 
Ambiental que muito beneficiaram 
este espaço. Novos alpendres e 
mobiliário, vedações, muros de 
suporte, edifício de quarentena, 
abrigos para animais, entre outros, 
foram as obras realizadas.



… servindo os cabeceirenses… servindo os cabeceirenses… servindo os cabeceirenses… servindo os cabeceirenses



Entrou em funcionamento em Julho de 2010 a 
Unidade de Internamento de Cabeceiras de Basto, 
cuja gestão é da responsabilidade do Centro 
Hospitalar do Alto Ave, EPE, com sede em Guimarães.

A unidade conta com dezasseis camas, sendo que 
seis são utilizadas pela Rede de Cuidados 
Continuados Integrados e nove destinadas ao 
internamento de doentes agudos e uma cama que se 
mantém disponível para situações de isolamento ou 
doentes em fase terminal. O equipamento conta, 
ainda, com um espaço destinado à Medicina Física e 
de Reabilitação.

A abertura da Unidade de Internamento constituiu 
mais um passo rumo à melhoria da Saúde no 
concelho de Cabeceiras de Basto depois de um longo 
e sinuoso processo que exigiu tomadas de posição 
muito firmes desta Câmara Municipal, a que se 
juntaram os médicos do Centro de Saúde e uma 
opinião pública esclarecida que se mobilizou na 
defesa desta causa para bem dos Cabeceirenses.

Fruto de um investimento de cerca de 2,3 milhões de euros, o novo Palácio da Justiça de 
Cabeceiras de Basto foi inaugurado em Julho de 2009 pelo Ministro da Justiça, Alberto 
Costa. 

No novo Tribunal, onde funciona um Juízo de Competência Genérica, foram também 
instalados a Conservatória de Registo Civil, Predial, Comercial e o Serviço de Finanças.

Para além do sistema de segurança, o Palácio da Justiça dispõe de novos equipamentos 
informáticos, um sistema de gravação digital e um sistema de videoconferência. 
Oferece, ainda, as condições de trabalho e a dignidade que o velho edifício não oferecia nem 
a magistrados, nem a advogados, nem aos oficiais de justiça e nem aos cidadãos, o que 
representa um passo firme na modernização dos serviços públicos.

UnidadeUnidadeUnidadeUnidade de de de de InternamentoInternamentoInternamentoInternamento
De De De De cabeceiras cabeceiras cabeceiras cabeceiras de de de de BastoBastoBastoBasto

PALÁCIO DA PALÁCIO DA PALÁCIO DA PALÁCIO DA 

JUSTIJUSTIJUSTIJUSTIÇAÇAÇAÇA

Presidente da Câmara, Eng.º Joaquim Barreto, presidente do Conselho 
de Administração do Centro Hospitalar do Alto Ave (Hospital de 
Guimarães), Dr. António Barbosa, e Vogal do Conselho de Administração 
da ARS Norte, Dr. Pimenta Marinho, visitaram a Unidade no dia da sua 
entrada em funcionamento



CENTRO DE EMPREGO 
DE BASTO
Depois de ter funcionado provisoriamente em instalações do Museu das Terras de Basto, por 
cedência da Câmara Municipal, entre Setembro de 2005 e Abril de 2009, o novo Centro de 
Emprego de Basto abriu as suas portas à população. Situado na Rua da Estação, no Arco de Baúlhe, 
junto ao Museu, o edifício moderno, construído em terreno doado pela Câmara Municipal, trouxe 
melhores condições e maior comodidade e funcionalidade quer aos serviços quer aos utentes.

Recorde-se que o Centro de Emprego de Basto foi criado em 1997 e funcionou na Casa do Povo do 
Arco de Baúlhe. Para além do concelho de Cabeceiras de Basto a área de intervenção deste serviço 
público engloba os concelhos de Ribeira de Pena, Mondim de Basto e Celorico de Basto. 

A Casa do Povo   
O novo edifício da Casa do Povo do Arco de Baúlhe, um espaço totalmente remodelado e 
modernizado, reabriu ao público no final de Agosto de 2009. Dispõe de gabinetes, bar, 
instalações sanitárias, salas para reuniões, salas de formação, arquivo, sala de música, 
sala para as novas tecnologias da informação, auditório, bastidores e balneários.
Além de acolher serviços da Câmara Municipal e da Emunibasto, o edifício passou 
igualmente a servir de sede para a Junta de Freguesia do Arco de Baúlhe. Também aqui foi 
instalada a Equipa de Apoio às Escolas do Alto Ave e Basto, um serviço do Ministério da 
Educação que serve os Municípios de Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Vieira do 
Minho, Mondim de Basto e Ribeira de Pena.
O Desportivo do Arco de Baúlhe e a ARCA - Associação Recreativa e Cultural de Arco de 
Baúlhe, associações locais, também têm ali a sua sede, fruto de protocolo celebrado. 
Paralelamente, a autarquia Cabeceirense construiu um polidesportivo que está ao dispor 
dos arcoenses em particular e dos cabeceirenses em geral. Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, Dr. Vieira da Silva, 

presidiu à inauguração – Abril 2009

Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, Dr. Vieira da Silva, presidiu à inauguração, em Agosto de 2009



Um investimento de 560 mil euros permitiu 
valorizar e dignificar este imóvel de grande 
valor patrimonial. 
A cobertura do edifício, a recuperação dos 
tectos existentes, a colocação de tectos 
falsos nos claustros, a pintura interior e 
exterior, a recuperação das caixilharias, a 
colocação de portas, a instalação de 
aquecimento central, a instalação de rede 
informática, a beneficiação das instalações 
sanitárias, a instalação de novo mobiliário, a 
substituição do soalho e a colocação de 
equipamento sonoro, foram alguns dos 
trabalhos realizados ao longo dos  últimos 
tempos.

Também a Praça da República, verdadeira 
“sala de visitas” da vila de Cabeceiras de 
Basto foi objecto de grande intervenção de 
requalificação que muito beneficiou a área 
frontal dos Paços do Concelho e Colégio 
com a instalação de uma fonte e um melhor 
reordenamento do estacionamento 
automóvel.

BeneficiaçãoBeneficiaçãoBeneficiaçãoBeneficiação do do do do Edifício Edifício Edifício Edifício 
dosdosdosdos Paços do ConcelhoPaços do ConcelhoPaços do ConcelhoPaços do Concelho

Várias têm sido as intervenções levadas a cabo 
pela Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto 
no Mosteiro de S. Miguel de Refojos. Trata-se de 
obras de conservação e restauro realizadas ao 
longo dos anos no Edifício dos Paços do Concelho 
e na Igreja de S. Miguel de Refojos. 

Neste âmbito foi efectuada a limpeza das 
fachadas e torres sineiras. Foram também 
realizadas intervenções nos telhados, soalhos, 
caixilharia, pinturas interiores e exteriores, assim 
como recuperados e beneficiados diversos  
espaços, embelezando-os e dotando-os de novas 
funcionalidades. 

Mosteiro S. MiguelMosteiro S. MiguelMosteiro S. MiguelMosteiro S. Miguel de de de de RefojosRefojosRefojosRefojos

Obras dignificamObras dignificamObras dignificamObras dignificam
monumento históricomonumento históricomonumento históricomonumento histórico

Apesar da responsabilidade pela 
conservação da Igreja de S. Miguel de 
Refojos ser do Estado Português, a Câmara 
Municipal tem promovido acções de 
valorização daquele património

A defesa do 
património é uma 
responsabilidade 
colectiva. A Câmara 
Municipal tem 
assumido essa 
responsabilidade 
promovendo 
intervenções de 
conservação e 
restauro dos Paços do 
Concelho



Entrada SulEntrada SulEntrada SulEntrada Sul

AssembleiaAssembleiaAssembleiaAssembleia
MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal
Com a entrada em funcionamento, em Maio de 
2009, do novo Palácio da Justiça, toda a ala 
nascente do Convento ficou disponível para a Câmara 
Municipal. Realizadas as obras de beneficiação que se 
impunham, as instalações foram adaptadas para o 
funcionamento da Assembleia Municipal. Para além 
da Sala de Sessões, agora instalada na anterior sala 
de audiências, existem ainda um gabinete de apoio, o 
gabinete do Presidente da Assembleia Municipal, e 
duas salas para os Partidos Políticos incluindo as 
oposições. A qualidade das intervenções efectuadas 
que conferem àqueles espaços grande dignidade e a 
afectação dos mesmos tem recolhido da parte de 
muitos Munícipes e visitantes apreciações elogiosas
que a Câmara Municipal regista com satisfação. 

Com efeito, para além do cumprimento de uma 
disposição legal que determina a disponibilização de 
espaços próprios para os Partidos Políticos, a 
Câmara conseguiu também a libertação do Salão 
Nobre para outras missões e funções.

Com a assumpção de cada vez mais atribuições e competências e a necessidade de servir em 
melhores condições os Munícipes, a Câmara Municipal adquiriu as Casas dos Magistrados, na 
Rua de S. Miguel, e procedeu à sua beneficiação e adaptação para a instalação de serviços 
públicos municipais. Numa segunda fase da intervenção as instalações foram ampliadas e 
dotadas de um elevador para permitir melhor acessibilidade.

Com a saída do Tribunal Judicial das instalações do Mosteiro de S. 
Miguel de Refojos, a Câmara Municipal procedeu à beneficiação dos 
espaços anteriormente ocupados por aquele organismo e promoveu a 
abertura de uma nova entrada nos Paços do Concelho.

Da Câmara MunicipalDa Câmara MunicipalDa Câmara MunicipalDa Câmara Municipal

Na entrada sul do 
Convento 
encontra-se 
agora um 
funcionário em 
permanência 
para receber os 
Munícipes e os 
encaminhar para 
os diferentes 
serviços que 
funcionam neste 
edifício. 

Sala de sessões

Casas dosCasas dosCasas dosCasas dos
MagistradosMagistradosMagistradosMagistrados

Gabinetes dos Partidos Políticos

Gabinete do Presidente da Assembleia Municipal



Cartão do Munícipe

Trata-se de uma nova forma de 
atendimento, apoiada nas novas 
tecnologias, através da qual os 
munícipes podem aceder a serviços e 
funções disponibilizados pela Câmara 
Municipal de Cabeceiras de Basto, via 
internet.
O Cartão do Munícipe pode ser obtido 
no SAL e no Posto Móvel de 
Atendimento ao Cidadão. 

O restaurante do Mercado Municipal 
esteve durante vários anos 
concessionado a um privado. Em 
2006, com a devolução do espaço à 
Câmara Municipal por parte do 
concessionário, a autarquia decidiu 
transferir a Cantina Municipal para 
aquele edifício, tendo para o efeito 
realizado obras de beneficiação e 
adaptação. Em Junho daquele ano, a 
cantina abriu portas proporcionando 
melhores condições para a prestação 
do serviço de almoços aos 
trabalhadores do Município.

CantinaCantinaCantinaCantina
MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal

SAU
Serviço de Atendimento Único

Inaugurado em Maio de 2009, o Serviço 
de Atendimento Único foi criado com o 
objectivo de centralizar num único serviço 
o atendimento e encaminhamento dos 
munícipes.

O serviço facilita a ligação entre os 
munícipes e todos os Serviços da Câmara 
Municipal, disponibilizando ainda o 
pagamento de facturação do telefone da 
PT e electricidade (EDP).

No Serviço de Atendimento Único está 
também disponível informação sobre o 
recrutamento militar e as questões 
relacionadas com os emigrantes.

Recrutamento 
Militar

Ao abrigo do Protocolo de 
colaboração entre o Exército 
e a Câmara Municipal de 
Cabeceiras de Basto, neste 
serviço são disponibilizadas 
informações sobre:
. Candidaturas
. Dia da Defesa Nacional
. Certidões Militares
. Tempo de Serviço
. Complemento de Pensões 
e Reforma (ex-combatentes)

Gabinete de Apoio ao Emigrante

Criado em 2005, este Gabinete funciona no SAU e 
disponibiliza informações e serviços a emigrantes e ex-
emigrantes, procedendo ao encaminhamento, para 
outros organismos públicos dos cidadãos emigrados, 
os diferentes assuntos  para  a sua resolução 
(legalização de viaturas, pedidos de reforma, entre 
outros).

PAC 
Posto de Atendimento ao Cidadão

No Posto de Atendimento ao Cidadão, que funciona no 
espaço do SAU, podem ser tratados os seguintes 
assuntos: 
. Renovação da Carta de Condução 
. Pedido do Cartão Europeu de Saúde – ADSE 
. Certificado do Registo Criminal negativo
. Pedido de certidões do registo civil (nascimento, 
casamento, óbito)
. Pedido de certidões de registo predial
. Certificado de registo do cidadão da União Europeia

Atendimento

Quiosque Multimédia disponibiliza informação útil



… A PENSAR NAS PESSOAS… A PENSAR NAS PESSOAS… A PENSAR NAS PESSOAS… A PENSAR NAS PESSOAS
… defendendo a cultura … defendendo a cultura … defendendo a cultura … defendendo a cultura 

promovendo o desporto e lazerpromovendo o desporto e lazerpromovendo o desporto e lazerpromovendo o desporto e lazer

Centro de Teatro da Câmara Municipal numa das suas actuações – “Ir, Vir e Ir” – Julho 2010



O Museu das Terras de Basto tem vindo ao longo dos anos a assumir crescente relevância no 
panorama cultural e patrimonial do concelho de Cabeceiras de Basto.
Integrado neste Museu, o Núcleo Ferroviário do Arco de Baúlhe ocupa a antiga estação ferroviária 
daquela vila, término da Linha do Tâmega que funcionou entre 1949 e 1989.
O espaço guarda interessantes exemplares de carruagens, máquinas a vapor e automotora de 
fabrico nacional de grande valor.
O Museu das Terras de Basto tem vindo a revelar preocupação com a etnografia local, 
promovendo um conjunto de exposições que colocam em evidência os usos e as tradições, 
dispondo ainda de um Centro de Documentação.
O Museu assume-se, assim, como pilar de desenvolvimento cultural do concelho, já que recebe 
anualmente a visita de milhares de pessoas.

Localizado no Mosteiro de S. Miguel de Refojos, o Núcleo de Arte Sacra agrega várias peças de 
arquitectura, de escultura e de pintura, numa antiga ala do Convento Beneditino. 
A abertura deste espaço resultou de um intenso trabalho de investigação, inventariação, limpeza, 
conservação, catalogação e apresentação do património existente no Mosteiro. 
Este espaço coloca Cabeceiras de Basto no roteiro cultural obrigatório para conhecer o 
Maneirismo e as fortes influências de Giorgio Vasari, percursor desta corrente estética.
De salientar que o Núcleo de Arte Sacra de S. Miguel de Refojos foi inaugurado no dia 20 de 
Dezembro de 2008.

Museu das Terras de Basto

… osNossos Museus

Núcleo Ferroviário do Arco de Baúlhe

Núcleo Museológico do Baixo Tâmega

Arte Sacra em São Miguel de Refojos



… osNossosMuseus

A Casa da Lã resulta do projecto ‘Mulheres de Bucos’, uma iniciativa inovadora que vem sendo 
desenvolvida na freguesia de Bucos, onde o trabalho da lã teima em persistir na manufactura 
de mantas, meias e outros artefactos que conquistam a atenção dos forasteiros.

O projecto liderado por uma dezena de mulheres tem contado com o apoio da Junta de 
Freguesia de Bucos e da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto.

Na sede da Junta de Freguesia existem teares, lã e espaço para o convívio das mulheres que, 
por gosto, se reúnem todas as quintas-feiras à tarde para se dedicarem à lã e às diferentes e 
laboriosas tarefas que a mesma implica.

Brevemente, este projecto terá uma nova casa.

órgão órgão órgão órgão 
De TubosDe TubosDe TubosDe Tubos

Construído no ano de 1771, o Órgão de Tubos do Mosteiro de S. Miguel de Refojos voltou a 
tocar no dia 25 de Julho de 2009, depois de uma importante intervenção de restauro e após 
oito décadas de silêncio absoluto.

A recuperação deste Órgão de Tubos resultou da apresentação de uma candidatura a fundos 
comunitários e de várias diligências efectuadas pela Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto. 
O significativo esforço financeiro desta autarquia tem vindo a contribuir para uma maior e 
melhor oferta musical e cultural em Cabeceiras de Basto, através da realização de vários 
concertos.

Casa da LÃ

Núcleo Museológico

Participação da Junta de 
Freguesia de Bucos no 
Cortejo Etnográfico do S. 
Miguel

Peças em lã

Participação das ‘Mulheres de Bucos’ na Festa das Comunidades e dos Produtos Locais



A Biblioteca Municipal Dr. António Teixeira de Carvalho construída em 
terrenos contíguos à Escola Básica da vila do Arco de Baúlhe foi 
inaugurada em 2005 e dispõe de duas salas de leitura, um auditório, 
sala de reuniões e gabinetes de trabalho.
Com o intuito de desenvolver e aumentar as capacidades e 
competências da população, através de uma maior participação e 
envolvimento da comunidade em todos os actos da cultura, a 
biblioteca organizou ao longo destes anos um conjunto de ateliês e 
concursos literários, hora do conto, cinema, conferências, exposições 
temáticas e apresentação de livros, que mobilizaram milhares de 
pessoas.
Para chegar a outros públicos, a biblioteca dispõe de uma unidade 
móvel que percorre o concelho (jardins-de-infância e EB1, praias 
fluviais...).

Biblioteca
Municipal

Dr. António Teixeira de Carvalho

Casa da Cultura

A Câmara Municipal, ciente do seu importante papel na promoção 
e valorização do património edificado, adquiriu a antiga Casa do 
Barão e transformou-a na Casa Municipal da Cultura. Sede da 
empresa municipal Emunibasto, esta Casa, para além dos 
gabinetes de trabalho da estrutura empresarial, integra ainda 
uma biblioteca de adultos, uma ludoteca para crianças e um 
espaço expositivo onde decorrem exposições temporárias que 
versam os mais variados temas e aspectos.

A Emunibasto é a empresa responsável pela prestação de 
serviços ao Município nas áreas da educação, formação, cultura, 
desporto, tempos livres e turismo. Nesse âmbito assume  a 
responsabilidade pela implementação dos transportes e refeições 
escolares, das actividades de enriquecimento curricular do 1º 
Ciclo, dos prolongamentos de horário no pré-escolar, bem como a 
concretização das diferentes iniciativas sócio-culturais, a gestão 
dos equipamentos desportivos, culturais de lazer, entre outros.

Hora do Conto
Em dia de homenagem a 
António Teixeira de Carvalho

Atelier – escrita criativa

Sala de leitura Pormenores da Casa da Cultura



O Centro de Teatro da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto 
surge na sequência da celebração de um protocolo de colaboração 
com o Centro de Criatividade da Póvoa de Lanhoso. 

Este Centro de Teatro arrancou em 2009 com a implementação de 
oficinas temáticas, entre elas Teatro e Expressão Dramática, 
Interpretação Teatral, Leitura Dramática e Aula de Voz. Paralelamente, 
decorre a Oficina de Formas - Escultura Cénica, onde os formandos 
podem construir objectos de tamanho invulgar, como foi o caso do 
Presépio de Natal, que esteve em exposição junto à Igreja do Mosteiro 
de S. Miguel de Refojos.

As oficinas decorrem no Salão Multiusos do Mercado Municipal e 
estão abertas a pessoas com idade igual ou superior a 6 anos.
Fruto da actividade do Centro de Teatro foram levadas à cena quatro 
grandiosos e magníficos espectáculos que contaram com o 
envolvimento de centenas de Cabeceirenses, como actores ou 
figurantes.

‘Vira Vida’, ‘Ir Vir e Ir’, ‘Pássaro de Papel’ e ‘Assim Contamos a Nossa 
História’ foram as peças de teatro a que assistiram milhares de 
pessoas.

Centro de Teatro da
Câmara Municipal de
Cabeceiras de Basto

Presépio original criado pela oficina de escultura – Dezembro 2010 Representando a peça “ Ir, Vir e Ir” – Julho 2010  Participando na mostra do associativismo – Julho 2010 Oficina de escultura

Representando a peça “O Pássaro de Papel” – Agosto 2010 



Localizado na Serra do Oural, em Abadim, o Hipódromo Municipal de Cabeceiras de Basto apresenta uma 
pista com rectas de cerca de 350 metros, permitindo desta forma a realização de mangas com 12 cavalos 
cada.
Este Hipódromo constitui mais uma aposta do Município na promoção do turismo, onde já se realizaram 
diversas provas hípicas de âmbito regional e nacional.

Centro 

Hípico
Cabeceiras de Basto dispõe, desde Agosto de 
2006, de um equipamento destinado ao 
desporto, ao lazer, à formação e ao turismo. 

Trata-se do Centro Hípico, um espaço que 
coloca à disposição dos cidadãos um picadeiro 
interior para ensino e treino de volteio, um 
picadeiro exterior para corridas com obstáculos, 
um campo de aquecimento, instalações 
sanitárias, balneários e quinze boxes destinadas 
a acolher vários equídeos, sejam de raça 
garrana ou lusitana. 

O Centro Hípico dispõe ainda de um bar de apoio 
e um restaurante, tendo óptimas condições 
para a realização de actividades como a escola 
de equitação, desbaste e ensino de cavalos, 
alojamento, estágios, eventos equestres, provas 
e eventos culturais que contribuem para a 
promoção do turismo no concelho.

Pista de Aeronaves e HipódromoPista de Aeronaves e HipódromoPista de Aeronaves e HipódromoPista de Aeronaves e Hipódromo

Licenciada pelo Instituto Nacional de Aviação Civil, a Pista para 
Aeronaves de Cabeceiras de Basto entrou em funcionamento em 
Junho de 2009.  Trata-se de um equipamento que se reveste de 
grande importância não só para Cabeceiras de Basto, como para 
toda a região.
Com cerca de mil metros de extensão, a pista situada na freguesia 
de Abadim, serve de apoio no combate aos incêndios florestais e 
potencia o turismo.

Hipoterapia

Passeios a cavalo

Concurso de saltos

Volteio

Concurso de atrelagem



Piscina descoberta  Piscina descoberta  Piscina descoberta  Piscina descoberta  
de Refojosde Refojosde Refojosde Refojos

Piscina descoberta  Piscina descoberta  Piscina descoberta  Piscina descoberta  
de Cavezde Cavezde Cavezde Cavez

Piscina Coberta Piscina Coberta Piscina Coberta Piscina Coberta 
do Arco de Baúlhedo Arco de Baúlhedo Arco de Baúlhedo Arco de Baúlhe

PavilhãoPavilhãoPavilhãoPavilhão
Gimnodesportivo dGimnodesportivo dGimnodesportivo dGimnodesportivo deeee CavezCavezCavezCavez

PavilhãoPavilhãoPavilhãoPavilhão
Gimnodesportivo deGimnodesportivo deGimnodesportivo deGimnodesportivo de RefojosRefojosRefojosRefojos

Os Pavilhões Gimnodesportivos de Refojos e Cavez inaugurados em 
2005 e 2006, respectivamente integram um campo para a prática de 
várias modalidades desportivas, uma sala de ginástica, balneários, 
gabinete médio, recepção e bancadas. 

Estes dois equipamentos proporcionam quer aos jovens, quer à 
comunidade em geral, condições propícias para a prática da actividade 
física e desportiva.

Andebol, basquetebol, voleibol, futsal, ginástica, entre outras são 
modalidades desportivas que se podem praticar nestes pavilhões 
desportivos.

Localizada na Rua do Arrabalde, em Arco 
de Baúlhe, a Piscina Coberta de Arco de 
Baúlhe foi inaugurada em 2007. 
Actualmente, o equipamento lúdico e 
desportivo disponibiliza aulas de natação, 
aulas de hidroginástica, banhos livres e 
hidroterapia.

Aberta ao público em Vinha de 
Mouros, a Piscina Descoberta de 
Refojos é mais uma das atracções 
do concelho de Cabeceiras de Basto 
nos meses de Verão. Inaugurada 
em 2009, a piscina atrai, 
anualmente, milhares de pessoas 
de todas as idades. 

Inaugurada em 2009, a Piscina 
Descoberta de Cavez, localizada junto à 
Escola da Ferreirinha, encontra-se em 
funcionamento nos meses de Verão.
Trata-se de um novo equipamento que 
proporciona a salutar ocupação dos 
tempos livres.



Polidesportivo de S. Nicolau, Cabeceiras de Basto

PolidesportivosPolidesportivosPolidesportivosPolidesportivos

A preocupação de descentralizar e ir ao 
encontro das populações tem levado a 
Câmara Municipal a dotar as freguesias de 
infra-estruturas de lazer, desporto e cultura 
para a ocupação salutar dos tempos livres, 
sobretudo das camadas mais jovens. Neste 
âmbito, foram construídos e beneficiados 
polidesportivos em diversas localidades, 
tais como Abadim, Petimão (Alvite), 
Cabeceiras de Basto 
(S. Nicolau), Arco de Baúlhe, Outeiro, Faia, 
Bucos, Painzela, 
Pedraça, Vila Nune e Cambezes (Riodouro).

ParqueParqueParqueParque do Mosteirodo Mosteirodo Mosteirodo Mosteiro
Localizado junto à Igreja de S. Miguel de Refojos, o Parque do Mosteiro 
resulta de uma grande intervenção que possibilitou a criação de espaços 
ajardinados e de lazer e a instalação de diverso mobiliário urbano, onde os 
jovens e a população, em geral, poderão desfrutar de uma área ao ar livre 
para a realização de actividades lúdicas e desportivas. 
Um espaço para a realização de espectáculos musicais e eventos 
tradicionais como as chegas de bois e corridas de cavalos, um parque 
infantil, um parque de merendas e ainda um circuito de manutenção 
completam a oferta de lazer do Parque do Mosteiro.

Campo de Futebol Campo de Futebol Campo de Futebol Campo de Futebol 
de Praia em Oural, de Praia em Oural, de Praia em Oural, de Praia em Oural, 
AbadimAbadimAbadimAbadim

Construído em 2006 pela autarquia Cabeceirense, o 
Campo de Futebol de Praia da Zona de Lazer do Oural
assume-se como uma mais-valia para este espaço, que 
ficou dotado de nova valência capaz de atrair as 
pessoas à paisagem bucólica da freguesia de Abadim.
Este campo de futebol de praia e a zona de lazer e 
banhos adjacente com as infra-estruturas de apoio - bar, 
instalações sanitárias, churrascos e lava loiças, entre 
outras – são muito utilizados nos meses quentes de 
Verão, como uma forma salutar de ocupar os tempos 
livres e o período de férias. 

Inaugurado em 2004, o Espaço Internet de Refojos
dispõe de vários postos de acesso à internet, onde a
população em geral e os jovens em particular podem
aceder gratuitamente às páginas Web para a realização
das actividades escolares ou simplesmente como forma
de entretenimento. Do mesmo modo, o Espaço Internet
de Arco de Baúlhe, aberto ao público desde 2006,
disponibiliza uma dezena de computadores.

Espaços Espaços Espaços Espaços 
INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET 

Polidesportivo de Abadim

Polidesportivo de Petimão, Alvite 

Espaço internet do Arco de Baúlhe 

Vista geral do Parque do Mosteiro 



Inserida numa belíssima 
paisagem natural, a Praia 
Fluvial de Bucos dispõe de 
condições para usufruir 
de momentos de 
descontracção durante os 
meses quentes de Verão.

Para além dos banhos tão 
apetecíveis nesta altura 
do ano, as pessoas 
podem também desfrutar 
de um espaço de lazer 
aprazível.

Praia Fluvial  Praia Fluvial  Praia Fluvial  Praia Fluvial  

de de de de Bucos

Preservando a história, o património e o espaço natural, a 
Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto e a Junta de 
Freguesia de Pedraça criaram uma área de Lazer em 
Águas Santas, beneficiando uma zona devoluta e 
transformando-a num lugar aprazível e acessível a todos.

A construção implicou a pavimentação em cubos, a 
colocação de mesas e de diversos materiais de apoio, 
assim como o melhoramento dos acessos. Ali, uma 
nascente brota de uma enorme rocha granítica, desde 
tempo imemoriais, uma preciosa água tida como das mais 
salutares no tratamento de várias doenças.
Reza a história que D. Sancho terá visitado esta nascente 
quando se deslocou a Santa Senhorinha de Basto, em 
cumprimento de uma promessa para as melhoras do seu 
filho Afonso. 

Beneficiação da Zona de           Beneficiação da Zona de           Beneficiação da Zona de           Beneficiação da Zona de           
Lazer de Vinha de MourosLazer de Vinha de MourosLazer de Vinha de MourosLazer de Vinha de Mouros

Área de Lazer de Área de Lazer de Área de Lazer de Área de Lazer de 
águas Santaságuas Santaságuas Santaságuas Santas

Em dia de inauguração 

António José Seguro, 
deputado da Assembleia 
da República, 
acompanhado pelo 
presidente da Câmara e 
pelo presidente da Junta 
de Freguesia de Outeiro, 
participou num 
piquenique organizado 
pelos ‘Comedores e 
Bebedores de Outeiro’ 
neste parque de 
merendas. 

Vista geral do Parque Mini golf

Caminhadas no Parque 



… estabelecendo parcerias… estabelecendo parcerias… estabelecendo parcerias… estabelecendo parcerias

Em dia de inauguração do “novo” Quartel dos Bombeiros Cabeceirenses – Outubro 2010



Cooperação com Cooperação com Cooperação com Cooperação com IPSSIPSSIPSSIPSS

Crianças, idosos e pessoas portadoras 
de deficiência estão no centro das 
atenções das novas valências criadas 
pelas Instituições Particulares de 
Solidariedade Social e que mereceram o 
apoio da Câmara Municipal. 

O Município de Cabeceiras de Basto tem 
vindo a reforçar a estreita ligação com as 
associações que promovem o bem-estar e 
contribuem para o desenvolvimento do 
concelho, designadamente as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

Empenhada na criação de respostas sociais 
para apoiar idosos e crianças, a Câmara 
Municipal de Cabeceiras de Basto diligenciou 
junto do Governo para que fossem apoiadas 
várias IPSS na construção de equipamentos 
para acolhimento de crianças, idosos e 
pessoas portadoras de deficiência, através 
do Programa PARES – Programa de 
Alargamento da Rede de Equipamentos 
Sociais.

Os promotores destes projectos sociais que 
viram as suas candidaturas aprovadas são a 
ADIB - Associação Dinamizadora dos 
Interesses de Basto (Centro de Dia e Serviço 
de Apoio Domiciliário), a ARCA - Associação 
Recreativa e Cultural do Arco de Baúlhe 
(Creche e Lar de Idosos), o Centro Social da 
Paróquia de Cavez (Creche, Lar de Idosos e 
Serviço de Apoio Domiciliário) e a Fundação 
A.J. Gomes de Cunha (Lar Residencial).

Até ao momento, estes projectos foram já 
apoiados financeiramente pela Câmara 
Municipal em 387.500 euros.

Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário - ADIB

Creche, Lar de Idosos e Serviço de Apoio Domiciliário  - Centro Social da Paróquia de Cavez Creche e Lar de Idosos - ARCA 

Lar Residencial - Fundação A.J. Gomes de Cunha



Cooperação com o ASSOCIATIVISMOCooperação com o ASSOCIATIVISMOCooperação com o ASSOCIATIVISMOCooperação com o ASSOCIATIVISMO

Consideradas ‘molas impulsionadoras do desenvolvimento 
local’, as associações têm-se revelado parceiros activos na 
política socio-cultural e recreativa do Município de 
Cabeceiras de Basto. Dezenas de associações e 
colectividades têm, por isso, beneficiado de apoios 
logísticos e/ou financeiros capazes de permitir a 
promoção de diversas actividades dirigidas a diferentes 
camadas da população e conducentes ao bem-estar social. 
Uma cooperação que fortalece o movimento associativo 
concelhio, cada vez mais dinâmico e participativo. 

Os Bombeiros têm 
colaborado com a 
autarquia no que 
concerne ao 
abastecimento 
público de água, à 
execução de 
limpezas diversas e 
outras acções no 
âmbito da 
Protecção Civil 
Municipal.

Bombeiros Voluntários
De Cabeceiras de Basto

Entrega de Apoios 
Financeiros

O Município de Cabeceiras de Basto 
apoia anualmente o movimento 
associativo na organização de 
actividades lúdicas, culturais, sociais, 
recreativas e desportivas que muito 
têm contribuído para a promoção do 
desenvolvimento local, projectando 
simultaneamente o concelho 
Cabeceirense além fronteiras.
Estes apoios são concedidos às 
diversas instituições mediante a 
apresentação dos seus planos de 
actividades, orçamentos e relatórios. 

Entre os anos de 1994 e 2010, a 
Câmara Municipal já atribuiu às 
associações mais de 3 milhões de 
euros.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Cabeceirenses inaugurou em 
Outubro de 2010 as novas instalações do seu quartel.
Com esta concretização assiste-se a uma melhoria funcional e qualitativa das actuais 
instalações, que estão aptas para servir, com maior eficiência e eficácia, a Protecção Civil e 
a população.
Orçada em mais de 700 mil euros, a obra foi comparticipada por fundos comunitários e 
contou com o empenho dos bombeiros, das juntas de freguesia, dos conselhos directivos 
de baldios, dos empresários, dos comerciantes, dos sócios da associação, da população 
em geral e também da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto que concedeu um apoio 
financeiro de 55 mil euros para esta importante realização.

Conferência com o Bastonário da Ordem dos 
Advogados promovido pela CEDHRUS Provas desportivas no 25 de Abril promovidas pela ADIB

Prova automóvel promovida pela Arco Rotações

Actuação dos “Zés Pereiras de Basto”

Prova de ciclismo promovida pelos Roladores de Basto

No dia da inauguração, Ministro da Administração Interna, Dr. Rui Pereira, 
visitando as instalações acompanhado do Presidente da Câmara, do Governador 
Civil e dos Presidentes da Direcção e Assembleia Geral dos Bombeiros



Celebração do 10º 
aniversário em Cabeceiras 
de Basto - 2008

Recepção ao Presidente da 
Câmara da Boa Vista, Joaquim 
Pinto de Almeida, nos Paços 
do Concelho - 2010

GEMINAÇÕES

As Geminações são um instrumento indispensável para facilitar a aproximação 
entre os povos e cidadãos de diferentes comunidades e países. Em Agosto de 1997, 
o Município de Cabeceiras de Basto geminou-se com Neuville-Sur-Saône, localidade 
francesa da Região de Lyon, em França. Reforçar os laços de amizade e cooperação, 
fomentar o intercâmbio sócio-cultural e educativo e estreitar as relações de 
Portugal com a França, onde as nossas comunidades de emigrantes têm um peso 
de vulto, são os objectivos desta geminação.

Em Março de 2009 Cabeceiras de Basto geminou-se com o Município da Boa Vista, 
em Cabo Verde, como forma de consolidar a amizade e a solidariedade entre os 
povos cimentadas por séculos de História, Língua e Cultura comuns. 

Cooperação com as Juntas de FreguesiaCooperação com as Juntas de FreguesiaCooperação com as Juntas de FreguesiaCooperação com as Juntas de Freguesia

Ampliação de 
CemitériosCemitériosCemitériosCemitérios

Fruto das parcerias estabelecidas 
ao longo dos anos com as Juntas 
de Freguesia, vários têm sido os 
cemitérios alvo de beneficiações e 
ampliações, nomeadamente, 
Abadim, Petimão (Alvite), Cavez, 
Faia, Pedraça, 
Cunhas (Vilar de Cunhas), Vilela e 
Riodouro. 
As obras levadas a cabo pelas 
Juntas de Freguesia, com o apoio 
da Câmara Municipal, contribuíram 
não só para melhorar os espaços, 
como também para dar respostas 
às necessidades das populações. 

Cabeceiras de Basto l Neuville-Sur-
Saône (França)

Cabeceiras de Basto l Boa Vista 
(Cabo Verde)

Abadim Cavez

Faia Petimão, Alvite

Pedraça

Riodouro Vilela, Riodouro



Fruto de uma parceria estabelecida entre a Câmara
Municipal e a Junta de Freguesia de Vila Nune, o
Polidesportivo e zona envolvente, situados no centro da
freguesia, foram alvo de uma intervenção que beneficiou as
condições de fruição daquele espaço por parte da
população.
Para além da construção de bancadas no Polidesportivo e
do ajardinamento da zona envolvente foi também
recuperado o tanque público ali existente.

Arranjo Urbanístico do Arranjo Urbanístico do Arranjo Urbanístico do Arranjo Urbanístico do 
Polidesportivo de Vila NunePolidesportivo de Vila NunePolidesportivo de Vila NunePolidesportivo de Vila Nune

A inauguração deste 
renovado espaço 
contou com a presença 
dos presidentes da 
Câmara e da 
Assembleia Municipal e 
ainda do presidente da 
Junta de Freguesia

CasaCasaCasaCasa MortuáriaMortuáriaMortuáriaMortuária
do Arco de Baúlhedo Arco de Baúlhedo Arco de Baúlhedo Arco de Baúlhe

A freguesia do Arco de Baúlhe dispõe agora de uma Casa Mortuária, construída junto ao Cruzeiro, na 
Rua de S. Martinho. Trata-se de uma obra que resulta de uma pretensão antiga da população local, cuja 
construção incluiu também sanitários e o ajardinamento do espaço envolvente. 
Este edifício construído pela Junta de Freguesia do Arco de Baúlhe contou com o apoio financeiro da 
Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto. 

Capela Mortuária de CunhasCapela Mortuária de CunhasCapela Mortuária de CunhasCapela Mortuária de Cunhas
A Junta de Freguesia de Vilar de Cunhas, com um apoio financeiro da Câmara Municipal
construiu uma Capela Mortuária no Lugar de Cunhas.

Em resultado de uma estreita colaboração entre a Câmara e a Junta de Freguesia de 
Cabeceiras de Basto, procedeu-se à repavimentação do Caminho das Carvalhas em calçada à 
portuguesa. Os Lugares da Igreja e Vale Fontão desta freguesia viram, assim, a sua ligação 
melhorada.

Caminho das CarvalhasCaminho das CarvalhasCaminho das CarvalhasCaminho das Carvalhas
Cabeceiras de basto (S. Nicolau) 



Cooperação com os baldiosCooperação com os baldiosCooperação com os baldiosCooperação com os baldios

Para as diferentes áreas de intervenção, 
entre 2006 e 2010, a Câmara Municipal 
transferiu o montante de 331 mil euros para 
as juntas de freguesia.

A cooperação com as freguesias tem 
permitido às juntas desenvolver, nos seus 
territórios, trabalhos de beneficiação dos 
espaços públicos, dos equipamentos, das 
infra-estruturas básicas e também da rede 
viária. Esta cooperação concretiza-se através 
da transferência de verbas financeiras de 
acordo com os trabalhos executados ou a 
executar. 

Pavimentação do caminho 
de Cerdedo, no lugar de 
Arosa, Cavez

Pavimentação do caminho 
de Fontão, Refojos de 
Basto

Rompimento e 
pavimentação da estrada 
de Moimenta, Cavez a 
Vilela, Riodouro

A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto vê os baldios como 
um potencial de crescimento e uma mais-valia para o 
desenvolvimento local, podendo tornar-se numa alavanca efectiva 
para a projecção do território. 

A estreita cooperação entre o Município e os Conselhos 
Directivos de Baldios tem permitido a execução e requalificação 
de estradas, como forma de valorizar as aldeias e as zonas de 
montanha.

Alargamento de caminho no lugar da       
Aldeia – Terreiros, Painzela

Saneamento no lugar da Trofa, Cavez

Pavimentação no caminho das Vessadas, 
Bucos

Pavimentação do caminho do Viso à 
Carrapata, Pedraça

Alargamento do caminho da Bandeira, Passos

Rompimento e pavimentação de nova estrada
Seixo – Casa Nova – Igreja, Faia

Acessos melhoradosAcessos melhoradosAcessos melhoradosAcessos melhorados



… pensando nas pessoas… pensando nas pessoas… pensando nas pessoas… pensando nas pessoas



Com mais de 100 voluntários inscritos, o Banco 
Local de Voluntariado (BLV) visa incentivar e 
promover o trabalho voluntário no concelho, 
integrando os munícipes que queiram prestar 
serviço voluntário nas diversas instituições ou 
entidades concelhias.
Entre os objectivos do BLV estão a promoção do 
encontro entre a oferta e a procura de voluntariado, 
a formação de voluntários e agentes institucionais 
no âmbito da prática do voluntariado e a divulgação 
de programas e oportunidades nesta área.
Até ao final de 2010, o Banco Local de Voluntariado, 
implementado pelo Município de Cabeceiras de 
Basto, apoiou mais de seis centenas de famílias com 
géneros alimentares, vestuário e calçado.

POSTO MÓVELPOSTO MÓVELPOSTO MÓVELPOSTO MÓVEL DE DE DE DE 
ATENDIMENTO AO CIDADÃOATENDIMENTO AO CIDADÃOATENDIMENTO AO CIDADÃOATENDIMENTO AO CIDADÃO

Implementado pela Câmara Municipal 
de Cabeceiras de Basto, o Posto Móvel 
de Atendimento ao Cidadão é uma 
iniciativa pioneira nos cuidados de 
saúde de proximidade, trazendo 
inúmeras mais-valias aos habitantes 
das freguesias mais afastadas do 
centro da vila.
Recentemente, o projecto desta 
unidade móvel foi galardoado com o 
‘Prémio Autarquias’ no âmbito dos 
Prémios Hospital do Futuro 
2009/2010.
Com o objectivo de prevenir as doenças 
e promover o bem-estar, o veículo que 
inicialmente estava capacitado para 
prestar cuidados de saúde passou a 
disponibilizar o serviço de telemedicina.
Neste veículo são também 
disponibilizados um conjunto de serviços 
administrativos que aproximam os 
Munícipes da Câmara Municipal.
O Posto Móvel é um serviço da 
responsabilidade da Régie Cooperativa 
Basto Vida.

ESPAÇOS ESPAÇOS ESPAÇOS ESPAÇOS DEDEDEDE
CONVÍVIOCONVÍVIOCONVÍVIOCONVÍVIO E E E E LAZERLAZERLAZERLAZER
Combater o isolamento e promover a qualidade de vida 
da população idosa, prevenir a solidão e fomentar as 
relações interpessoais e intergeracionais da população 
cabeceirense são as razões que deram origem à 
criação dos onze Espaços de Convívio e Lazer (ECL) 
impulsionados pela Câmara Municipal de Cabeceiras e 
Basto, com o apoio das Juntas de Freguesia.
Para além dos momentos de conversa e partilha de 
experiência entre os utentes são, também, realizadas 
diversas actividades paralelas, como é o caso da 
ginástica, hidroginástica, animação musical e prestação 
de cuidados primários de saúde.
Actualmente estão em funcionamento os Espaços de 
Convívio e Lazer de Arco de Baúlhe, Eiró (Riodouro), Faia, 
Moimenta (Cavez), Outeiro, Painzela, Passos, Pedraça, 
Refojos de Basto e Vila Nune.
Este serviço é desenvolvido pela Régie Cooperativa 
Basto Vida.

CPCJCPCJCPCJCPCJ
A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de 
Cabeceiras de Basto tem vindo a desenvolver, ao longo dos 
anos, um importante trabalho na promoção dos direitos da 
criança e do jovem, prevenindo ou pondo termo a situações 
de perigo.
Com o objectivo de garantir o bem-estar e o 
desenvolvimento integral das crianças e jovens, a CPCJ é 
composta por uma equipa multidisciplinar que integra 
sociólogos, médicos, educadores sociais, psicólogos, 
educólogos e assistentes sociais de diversas entidades e 
instituições locais.
A CPCJ encontra-se em funcionamento no Edifício dos 
Serviços de Acção Social do Município.

BANCO LOCAL DE

VOLUNTARIADOVOLUNTARIADOVOLUNTARIADOVOLUNTARIADO

Assinatura de contrato de adesão de voluntários

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
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Loja Social
A Loja Social, criada no âmbito da implementação do 
Banco Local de Voluntariado e gerida pela Régie 
Cooperativa Basto Vida, tem como principal objectivo 
ajudar as famílias mais carenciadas, sinalizadas pelas 
várias entidades responsáveis.

Na Loja Social podem ser encontrados diversos 
artigos, vestuário ao calçado mas também brinquedos 
para as crianças, doados por particulares e empresas 
ao Banco Local de Voluntariado. Desde a sua abertura, 
em Julho 2009, já foram apoiadas centenas de 
famílias.

Gabinete de
Apoio à Família
Criado em Maio de 2010, o Gabinete de Apoio à Família tem como principais objectivos apoiar 
as famílias mais vulneráveis, dar respostas integradas e encaminhar os munícipes para áreas 
de atendimento social.
Paralelamente, o Gabinete de Apoio à Família disponibiliza diversos serviços, entre eles apoio 
jurídico, atendimento a jovens, apoio a dependentes de álcool e de drogas, apoio a vítimas de 
violência doméstica, mediação familiar e ainda um Centro de Orientação Vocacional e 
Profissional.
Esta valência está sob a responsabilidade da Régie Cooperativa Basto Vida.

Habitação 
Social

Até Setembro de 
2010, o BLV 
implementado pelo 
Município de 
Cabeceiras de 
Basto, apoiou um 
total de 607 
famílias, 450 das 
quais com géneros 
alimentares e 157 
com vestuário e 
calçado.

Em terrenos adquiridos pelo Município 
Cabeceirense, foram construídos 21 
fogos, a custos controlados, na vila de 
Arco de Baúlhe. Um investimento de 
cerca de um milhão de euros, 
decorrente de um acordo de 
colaboração celebrado entre esta 
Autarquia e o Instituto Nacional de 
Habitação (INH). 
O bloco habitacional, destinado a 
arrendamento social, localiza-se no 
espaço sobranceiro à Central de 
Camionagem do Arco de Baúlhe. 
A concretização deste projecto permitiu 
o realojamento de famílias que viveram 
no Complexo pré-fabricado do Carvalhal, 
naquela vila, mas também o 
realojamento de outras famílias de 
parcos recursos económicos.

Loja Social de Cabeceiras de Basto - em dia de inauguração

Vista geral do complexo habitacional

Presidente da Câmara entrega casas

Habitação social inaugurada pelo presidente da CCDR-N, Dr. 
Carlos Lage, e pelo presidente da Câmara, Eng.º Joaquim Barreto 
(16-12-2006)



01 … a pensar nas pessoas

Universidade

Sénior

As Universidades Sénior assumem-se como 
espaços sócio-educativos que visam a dinamização 
de actividades sociais, culturais, educacionais e de 
convívio.
A Câmara Municipal, ciente da importância desta 
resposta, enquanto espaço de inserção e 
participação social, estabeleceu um protocolo com 
a Akribeia – Associação para o Desenvolvimento, 
em Fevereiro de 2008, para a criação de uma 
Universidade Sénior. Assim nasceu a UNISA –
Universidade Sénior de Cabeceiras de Basto que 
ao longo dos três anos de existência participou e 
organizou diversas iniciativas. Destacamos a 
organização de um Encontro Nacional de Tunas e a 
representação da peça teatral “Romeu e Julieta”.
A partir de Outubro de 2010 esta Universidade, 
agora abreviadamente designada USCaB, está 
integrada na empresa municipal Emunibasto. Das 
actividades desenvolvidas destacamos a 
informática, a literatura, a sociologia, a história 
local, a dança, a actividade física e natação, as 
visitas de estudo e passeios temáticos, os 
convívios e a participação em iniciativas sócio-
culturais. 
A Universidade Sénior de Cabeceiras de Basto 
está aberta a novas inscrições.

AcçãoAcçãoAcçãoAcção DEDEDEDE FormaçãoFormaçãoFormaçãoFormação

Extra EscolarExtra EscolarExtra EscolarExtra Escolar
Promovida e financiada por diversas entidades, a Educação Extra-Escolar 
envolveu, nos últimos cinco anos, no concelho de Cabeceiras de Basto, 
mais de 1780 pessoas.
Desde 2006, as áreas privilegiadas na aprendizagem foram os bordados, 
a culinária, a tecelagem da lã, a iniciação à informática, as artes 
decorativas, a pintura em tela, a tapeçaria de Arraiolos, a organização 
doméstica e os cavaquinhos.
Entre os promotores/financiadores estão a Direcção Regional de 
Educação do Norte, a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, a 
Emunibasto, as Juntas de Freguesia, a Fundação A. J. Gomes da Cunha, os 
Bombeiros Voluntários Cabeceirenses, os Conselhos Directivos de Baldios 
e a Associação Cultural e Recreativa de Moimenta.

Basto JovemBasto JovemBasto JovemBasto Jovem
Financiado pelo Programa Escolhas, o Projecto Basto Jovem tem 
como objectivo as áreas de intervenção para a inclusão escolar, 
educação não formal, certificação de competências, formação 
profissional a empregabilidade, bem como a inclusão relacional.
O projecto abrange crianças e jovens dos 6 aos 24 anos de idade 
envolvendo pais, professores, empresários locais e familiares de 
crianças e jovens.
O Projecto Basto Jovem é promovido pela Câmara Municipal de 
Cabeceiras de Basto e gerido pela Emunibasto, contando com a 
colaboração do Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto, 
da Fundação A.J. Gomes da Cunha, da Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens de Cabeceiras de Basto, da ADIB - Associação 
Dinamizadora dos Interesses de Basto e da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários Cabeceirenses.

Representando a peça Romeu e Julieta (Junho 2010)

Em actividades lectivas

Participantes no Encontro Nacional de Tunas (Março 2010) 
recebidos nos Paços do Concelho CID – Centro de Inclusão Digital Biblioteca Itinerante Ateliês diversos

Actividades no Espaço Jovem

Tecelagem

Arraiolos

Pintura

Bordados



… promovendo a actividade económica… promovendo a actividade económica… promovendo a actividade económica… promovendo a actividade económica



PARQUES PARQUES PARQUES PARQUES 
EMPRESARIAISEMPRESARIAISEMPRESARIAISEMPRESARIAIS

O Município de Cabeceiras de Basto tem em fase de construção 
quatro Parques Empresariais, infra-estruturas necessárias ao 
desenvolvimento económico do concelho.
Estamos a falar dos Parques Empresariais de Cabeceiras de 
Basto
(S. Nicolau), Ranha (Abadim), Arco de Baúlhe e Vila Nune.
Na zona industrial de Cabeceiras de Basto foi aprovada a venda 
de 11 lotes, com descontos de 25 por cento no preço de 
adjudicação para os jovens com idades entre os 18 e os 35 anos.
No Parque Empresarial da Ranha (Abadim) foi aprovada a venda 
de 19 lotes, enquanto no Arco de Baúlhe foi já realizado o estudo 
prévio para um parque de 50 lotes. Em Vila Nune foram vendidos 
17 lotes estando os investidores em fase de instalação.
De salientar que o investimento nos Parques Empresariais 
representa para o concelho Cabeceirense uma aposta na criação 
de postos de trabalho.

Cabeceiras de Basto (S. Nicolau)

Vila Nune

Arco de Baúlhe

Ranha (Abadim)



Inaugurada em 2009, a Casa dos Produtos 
Tradicionais promove a venda de produtos locais, 
com destaque para o mel, a broa, o vinho verde 
da região, o artesanato em lã, linho, tamancaria e 
madeira, assim como, o fumeiro, as ervas 
aromáticas, as carnes de raças autóctones 
nomeadamente, o Cabrito e o Anho das Terras 
Altas do Minho, os doces de Basto, as compotas, 
os licores caseiros, os produtos hortícolas, entre 
outros artigos.

Localizada na Rua General Humberto Delgado, 
zona central da vila Cabeceirense, a Casa dos 
Produtos Tradicionais está aberta ao público 
todos os dias.

Casa dos 
ProdutosProdutosProdutosProdutos
TradicionaisTradicionaisTradicionaisTradicionais

AlojamentoAlojamentoAlojamentoAlojamento
TUTUTUTURÍSTICORÍSTICORÍSTICORÍSTICO

Complexo Florestal da Veiga – Unidade Turística 
de Montanha e Unidade de Acolhimento

O Município de Cabeceiras de Basto adquiriu e restaurou alguns edifícios para 
servirem de alojamento turístico, dando assim resposta aos visitantes que queiram 
pernoitar no concelho, desfrutando das maravilhosas paisagens serranas existentes. 
O Complexo Florestal da Veiga – Unidade Turística de Montanha oferece instalações 
de grande qualidade para grupos, enquanto a Casa Florestal do Torneiro, em Gondiães, 
a Casa Florestal de Madeiros, em Cavez, e a Casa da Urtigueira, em Riodouro, são 
ideais para famílias.
A entidade responsável pela gestão destas unidades é a Emunibasto.

Casa da Urtigueira



Posto de Fomento Cinegético e Centro de Vida Selvagem

O Posto de Fomento Cinegético, criado em 1970 
e localizado em plena Serra da Cabreira na 
freguesia de Abadim, encontra-se sob gestão da 
Câmara Municipal desde 2009. Trata-se de um 
espaço destinado à reprodução de perdizes e 
coelhos que se destina ao repovoamento nas 
zonas de caça. 
Perspectiva-se, a breve prazo, a dinamização de 
novos projectos em torno da criação de codorniz 
e do corso, procurando aliar a inovação e a 
investigação em prol do aumento de caça, do 
repovoamento do território e da valorização do 
uso múltiplo da floresta.

Posto de Posto de Posto de Posto de 
Fomento CinegéticoFomento CinegéticoFomento CinegéticoFomento Cinegético

O Fundo de Desenvolvimento Empresarial Basto Investe (Finicia) é um produto de crédito destinado a 
apoiar projectos de investimento desenvolvidos por micro e pequenas empresas no concelho de 
Cabeceiras de Basto.
Robustecer o tecido empresarial, estimular o investimento das micro e pequenas empresas e 
melhorar os produtos e/ou serviços prestados na modernização das instalações e equipamentos 
são os objectivos do Basto Investe, que garante um montante máximo de financiamento de 45 mil 
euros. Para investimentos a realizar por empresas já constituídas o montante de financiamento 
pode atingir os 100%, enquanto que para empresas a constituir o investimento pode ser financiado 
até 85%.
De referir que o Município de Cabeceiras de Basto integra este Fundo com 20% do capital e o BES 
com os restantes 80%. São parceiros do Basto Investe o IAPMEI, a ADRAVE e a NORGARANTE.
A Câmara Municipal disponibiliza aos empresários e empreendedores apoio e acompanhamento na 
elaboração das candidaturas.

Basto InvesteBasto InvesteBasto InvesteBasto Investe

Assinatura do protocolo de criação do fundo Basto Investe

Vista aérea do Posto de Fomento Cinegético



… melhorando os espaços públicos… melhorando os espaços públicos… melhorando os espaços públicos… melhorando os espaços públicos



O projecto de requalificação e prolongamento da Rua Dr. Agostinho Moutinho insere-se na
política de crescimento urbanístico da vila de Cabeceiras de Basto, ao mesmo tempo que
pretende resolver constrangimentos de trânsito e estacionamento de veículos.

A intervenção prevê a criação de parque e baías de estacionamento com mais de
cinquenta lugares, o reperfilamento do passeio nas traseiras das construções da

Rua Dr.Rua Dr.Rua Dr.Rua Dr. Agostinho MoutinhoAgostinho MoutinhoAgostinho MoutinhoAgostinho Moutinho

Alameda Camilo Castelo BrancoCamilo Castelo BrancoCamilo Castelo BrancoCamilo Castelo Branco

zona Sul da Praça da República e um novo 
ordenamento da circulação automóvel que vai 
facilitar a fluidez do tráfego e a mobilidade dos 
peões, aumentando desta forma a segurança 
rodoviária. 

Fruto da expansão e da criação de novos equipamentos ao serviço da educação, desporto e lazer, foi criada 
uma nova zona de interesse – a Alameda Camilo Castelo Branco, onde se encontra sediado o Pavilhão 
Gimnodesportivo de Refojos, a Piscina Municipal e o Centro Escolar Padre Dr. Joaquim Santos.
Dotada de quase duas centenas de lugares de estacionamento, a Alameda vem estabelecer uma ligação 
entre os diferentes equipamentos municipais, valorizados pela Central de Camionagem edificada no mesmo 
local.

A aldeia de Busteliberne, freguesia de Cabeceiras de Basto 
(S. Nicolau) foi alvo de uma requalificação que veio valorizar o 
património edificado e impulsionar o turismo naquela região. 
Para além das obras de beneficiação dos espaços públicos, 
nomeadamente a intervenção efectuada no largo da Capela e nos 
arruamentos, foi ainda recuperada a antiga escola primária da 
localidade que, uma vez encerrada, foi adaptada para Centro de 
Convívio e Interpretativo da aldeia de Busteliberne.

A nova infra-estrutura de apoio ao turismo e aos habitantes da 
aldeia promove o turismo de montanha e o desenvolvimento rural 
integrado e sustentado assente na criação de estruturas capazes 
de proporcionar melhores condições de vida às populações. 

O investimento, que ultrapassou os 175 mil euros, resultou de uma 
parceria público-privada entre a Câmara Municipal de Cabeceiras de 
Basto e os habitantes da localidade, beneficiando também de fundos 
comunitários. Um dos objectivos foi combater a desertificação das 
aldeias mais distantes da sede da vila.

Beneficiação de Espaços            Beneficiação de Espaços            Beneficiação de Espaços            Beneficiação de Espaços            

Públicos emPúblicos emPúblicos emPúblicos em BusteliberneBusteliberneBusteliberneBusteliberne

Cabeceiras de Basto Cabeceiras de Basto Cabeceiras de Basto Cabeceiras de Basto (S. Nicolau)(S. Nicolau)(S. Nicolau)(S. Nicolau)

Requalificação da
Praça da RepúblicaPraça da RepúblicaPraça da RepúblicaPraça da República

O Secretário de Estado das Obras Públicas e 
das Comunicações, Dr. Paulo Campos, 
procedeu em Setembro de 2005, à 
inauguração das obras de beneficiação do 
Edifício dos Paços do Concelho e às obras de 
requalificação da Praça da República, zona 
histórica desta vila. 
A remodelação e revitalização deste 
importante centro cívico, representa um 
investimento de cerca de 1,2 milhões de 
euros, tendo sido desenvolvido no âmbito do 
projecto do URBCOM que beneficiou a 
modernização urbanística de Cabeceiras de 
Basto.  
A Câmara Municipal tem vindo a realizar  
trabalhos de requalificação urbana em 
diferentes ruas do concelho, intervindo ao 
nível dos passeios, das ruas e dos espaços 
públicos, tornando-os mais aprazíveis e 
atractivos, não só, para o público em geral, 
mas também com o objectivo de dinamizar o 
comércio tradicional local. 



Arranjo Urbanístico Arranjo Urbanístico Arranjo Urbanístico Arranjo Urbanístico 

Do Adro da Igreja Do Adro da Igreja Do Adro da Igreja Do Adro da Igreja 
de Passosde Passosde Passosde Passos

Num investimento que ultrapassou os 15 mil 
euros, a Câmara Municipal de Cabeceiras de 
Basto procedeu ao arranjo urbanístico da 
zona envolvente da Igreja de Passos, uma 
pretensão antiga dos habitantes daquela 
localidade.

As obras incidiram na beneficiação do adro 
da Igreja Paroquial, através da pavimentação 
em lajeado e em cubos de granito daquele 
espaço envolvente, assim como, na 
colocação de mobiliário urbano, 
gradeamento e iluminação, dando corpo a 
um projecto que implicou recurso a 
máquinas e mão-de-obra especializada.

Arranjo Urbanístico doArranjo Urbanístico doArranjo Urbanístico doArranjo Urbanístico do

do do do do CarvalhalCarvalhalCarvalhalCarvalhal Arco de BaúlheArco de BaúlheArco de BaúlheArco de Baúlhe

Na sequência do realojamento dos moradores no complexo de 
habitação social e da consequente demolição das casas pré-
fabricadas, que existiam no Lugar do Carvalhal, a Câmara 
Municipal avançou de imediato com a requalificação daquele 
espaço, entretanto designado Alameda do Carvalhal.

A obra, inaugurada em 2009, integra uma área destinada a 
jogos tradicionais, um parque infantil, um parque geriátrico, 
um parque de merendas, parques de estacionamento e outros 
espaços verdes de lazer e de estar.

De salientar que esta iniciativa da Câmara Municipal de 
Cabeceiras de Basto insere-se na estratégia adoptada de 
intervir nos espaços públicos, requalificando-os, 
valorizando-os e colocando-os ao dispor dos cidadãos.

Estrada
Tojeirinhas
Caneiro

O arruamento das Tojeirinhas ao Caneiro, em Arco de 
Baúlhe, assume-se como uma empreitada estruturante 
para aquela freguesia e vila.
Com efeito, a obra promove a expansão urbanística, ao 
mesmo tempo que se apresenta como uma alternativa à 
EN 206. 
De salientar que o novo arruamento ficará concluído em 
2011 e inclui a execução de infra-estruturas básicas, 
muros de suporte, passeios e pavimentação das zonas 
de estacionamento e da faixa de rodagem 



Arranjo UrbanísticoArranjo UrbanísticoArranjo UrbanísticoArranjo Urbanístico
da área envolvente da área envolvente da área envolvente da área envolvente 
ao Cemitério ao Cemitério ao Cemitério ao Cemitério 
de Refojosde Refojosde Refojosde Refojos

Outrora em terra batida, o adro da 
Igreja Paroquial de Outeiro foi 
beneficiado. A intervenção urbanística 
realizada, transformou o local. Foram 
feitas obras ao nível da pavimentação 
em cubos, colocação de mobiliário 
urbano e ajardinamento do espaço, 
dotando a área envolvente àquele local 
de culto, de maior beleza e conforto 
para romeiros e visitantes. 

A freguesia de Cabeceiras de Basto (S. Nicolau), dispõe desde Novembro de 2010 de mais 
uma infra-estrutura de grande importância para a população local. Trata-se do Parque de 
Estacionamento construído junto à Igreja Paroquial de S. Nicolau que incluiu também o 
arranjo urbanístico da zona envolvente que, além do aparcamento disponível para mais de 
três dezenas de viaturas, foi alvo de ajardinamento, pavimentação, escoamento de águas 
pluviais e electrificação recorrendo a materiais devidamente enquadrados com a envolvente 
rural que caracteriza esta localidade.

Construção de Parque de Estacionamento Construção de Parque de Estacionamento Construção de Parque de Estacionamento Construção de Parque de Estacionamento 
Cabeceiras de Basto (S. Nicolau)Cabeceiras de Basto (S. Nicolau)Cabeceiras de Basto (S. Nicolau)Cabeceiras de Basto (S. Nicolau)

Beneficiação do                         Beneficiação do                         Beneficiação do                         Beneficiação do                         

Adro da Adro da Adro da Adro da IgrejaIgrejaIgrejaIgreja de de de de OuteiroOuteiroOuteiroOuteiro

A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto 
procedeu à execução do arranjo urbanístico da 
envolvente ao Cemitério Municipal de Refojos. 
Trata-se de uma obra que incidiu na realização de 
movimentos de terras, construção de muros de 
pedra, pavimentos, ajardinamento, colocação de 
mobiliário urbano, rede de águas pluviais, 
tubagens e acessórios. No interior do Cemitério 
de Refojos foi igualmente construído um edifício e 
apoio àquela necrópole, onde estão incluídas 
instalações sanitárias. 
Estas duas obras enquadram-se na política 
definida pelo executivo de qualificar os espaços 
urbanos, tornando-os funcionais e dotando-os de 
condições de apoio às necessidades da população. 
De referir que estes arranjos representam uma 
nova etapa naquela zona localizada no perímetro 
da vila, outrora desaproveitada e por vezes 
sinistra, que  foi igualmente alvo de uma 
reformulação ao nível dos arruamentos 
envolventes, vendo melhorados os acessos, 
definidos locais de estacionamento, zonas 
pedonais e de estar, e desta forma garantindo 
mais qualidade no acesso aos serviços colectivos 
territoriais. 



Toponímia de bom gosto

Há algum tempo atrás iniciámos a 
atribuição de topónimos nas vilas de 
Cabeceiras de Basto, Arco de Baúlhe e 
Cavez. No perímetro urbano de 
Cabeceiras de Basto, freguesia de 
Refojos de Basto, a atribuição de 
nomes aos arruamentos está 
praticamente concluída. A identificação 
está a ser feita com recurso a placas 
de muito bom gosto. Está também 
concluída a atribuição de números de 
polícia, cabendo agora aos 
proprietários requerer o seu número 
de porta.
No Arco de Baúlhe e em Cavez 
estamos a preparar a identificação das 
ruas e praças e a atribuição dos 
números de porta. Em 2012 
esperamos ter todo o processo 
concluído. 

Paragens urbanas

A instalação de novos sinais de 
paragens de autocarros, com a 
indicação das carreiras e dos horários, 
melhorou a informação aos utentes e 
demonstra modernidade. Na vila de 
Cabeceiras de Basto foram criadas 
novas paragens. 
O crescimento da vila exigiu esta 
medida que permite aos passageiros 
entrar e sair dos autocarros mais 
perto da sua origem ou destino. Assim, 
há hoje novas paragens na Rua Dr. 
Agostinho Moutinho, na Av. Sá 
Carneiro, no Campo do Seco, na Av. 
Cardeal D. António Ribeiro, junto ao 
Tribunal e na Rotunda do Pinheiro.

Reformulação
Da RotundaRotundaRotundaRotunda da EuropaEuropaEuropaEuropa

Em Maio de 2007, a Câmara 
Municipal de Cabeceiras de 
Basto, promoveu um conjunto de 
actividades lúdico-formativas, 
culturais e políticas, tendo em 
vista assinalar os 50 anos da 
União Europeia. Foi igualmente 
lançada a 1ª pedra do futuro 
monumento à Europa, a 
implantar numa das principais 
rotundas da vila de Cabeceiras de 
Basto, onde todos os países da 
União Europeia estão 
representados através das suas 
bandeiras. 
Centenas de crianças e jovens 
marcaram presença, enaltecendo 
a importância da integração de 
Portugal nesta Comunidade de 
Países Europeus, no 
desenvolvimento do país no seu 
todo e neste caso em particular 
do concelho.

Requalificação Da RuaRuaRuaRua do ArcoArcoArcoArco

Com esta intervenção 
o espaço ficou mais 
atractivo, beneficiando 
moradores e 
comerciantes da vila 
do Arco de Baúlhe.

A Rua do Arco de Baúlhe, foi requalificada. Para o efeito foram
realizadas obras ao nível da pavimentação da rua, das águas
pluviais, da iluminação pública, entre outras, embelezando e
dignificando aquela antiga e histórica artéria do Arco de Baúlhe.

Sinais direccionais modernos

A instalação de moderna sinalização direccional em Cabeceiras 
de Basto, Arco de Baúlhe e Cavez tornou as nossas vilas mais 
bonitas e permitiu a todos aqueles que nos visitam tomarem o 
rumo certo de acordo com a sua vontade e necessidade sem 
enganos e perdas de tempo.

A Rotunda da Europa foi inaugurada em 9 de Maio de 2009, aquando 
da celebração do cinquentenário da criação da União Europeia pelo 
ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, Dr. Jaime 
Silva.



Arranjo Urbanístico da 
Capela da Sr.ª do Amparo

A envolvente da Capela da Senhora do Amparo, 
na Faia, foi alvo de uma intervenção  urbanística 
levada a cabo em 2009. 

Esta obra implicou a construção  de muros, 
pavimentação do adro e logradouro, construção e 
pavimentação de passeios, instalação de 
iluminação pública, parque infantil e mobiliário 
urbano.
Tratou-se de uma requalificação que veio conferir 
melhores condições de acessibilidade e fruição da 
população, dando maior dignidade a este espaço 
público, também de culto e devoção. Arranjo Urbanístico da 

Área Envolvente ao

Em 2009, a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto
procedeu à inauguração do arranjo urbanístico da zona
envolvente ao polidesportivo da Cumieira, na freguesia de
Cabeceiras de Basto (S. Nicolau). Uma obra que vem concluir
um projecto mais vasto defenido para aquela zona ribeirinha e
central da freguesia, construído de forma faseada e que, uma
vez concluído beneficia aquele espaço com condições propícias
ao lazer, ao desporto e sobretudo, à fruição dos tempos livres
de forma salutar e em contacto com a natureza. Um
investimento quantificado na totalidade em 90 mil euros.

Arranjo Urbanístico do
Largo do                     Largo do                     Largo do                     Largo do                     
Penedo da PalhaPenedo da PalhaPenedo da PalhaPenedo da Palha

Local de devoção popular, o 
Penedo da Palha, na freguesia 
de Outeiro, foi alvo de uma 
intervenção urbanística 
levada a cabo pelas brigadas 
municipais. A área envolvente 
foi pavimentada e ali foram 
colocados bancos, papeleiras, 
um ponto de água e 
delimitadores da via pública, 
salvaguardando a segurança 
das pessoas que ali se 
desloquem e embelezando 
este espaço da freguesia. 

Faia

Outeiro

Polidesportivo                                 Polidesportivo                                 Polidesportivo                                 Polidesportivo                                 
da  da  da  da  CumieiraCumieiraCumieiraCumieira

Cabeceiras de Basto Cabeceiras de Basto Cabeceiras de Basto Cabeceiras de Basto 

A Câmara Municipal deliberou colocar à venda dez lotes para habitação do
Loteamento das Cerdeirinhas. Com o objectivo de atrair e fixar pessoas,
especialmente jovens, a Câmara Municipal definiu condições de venda especiais, com
redução de 25% no preço de adjudicação para jovens com idades compreendidas
entre os 18 e os 35 anos.

L oteamento

Das Cerdeirinhas Refojos



… fomentando maior qualidade de vida… fomentando maior qualidade de vida… fomentando maior qualidade de vida… fomentando maior qualidade de vida

Execução de infraestruturas de abastecimento de água em Alto do Branco, Vila Nune



Variante
EN’S 205 E 210

Ecocentro

A funcionar desde Junho de 2010 na freguesia de Vila 
Nune, o Ecocentro de Cabeceiras de Basto serve, para 
além do concelho-sede, os municípios de Celorico e 
Mondim de Basto.

A gestão deste equipamento é assegurada pela 
Resinorte – Valorização e Tratamento de Resíduos 
Sólidos S.A., na qual a Câmara Municipal de Cabeceiras 
de Basto tem participação.

Como centros de recepção de resíduos valorizáveis, as 
estações de transferência estão localizadas 
estrategicamente onde os resíduos sólidos provenientes 
da recolha municipal são transferidos para viaturas de 
maior capacidade.

Em média, em 2009, foram recolhidos pelos serviços do 
município 376 toneladas de resíduos sólidos urbanos por 
mês, o equivalente a 12.336 kg diários, o que 
corresponde a uma produção total per capita de 
0,7kg/dia/habitante.

A variante às Estradas Nacionais (EN’s) 205 e 210 representa um investimento de 22,2 
milhões de euros, uma empreitada cujo principal objectivo foi melhorar a ligação entre o 
Nó de Basto da A7 e a sede do concelho.

Com uma extensão de quatro quilómetros, a nova via vem atenuar os problemas de 
circulação e estacionamento automóvel no centro da vila de Arco de Baúlhe, assim como 
a actividade comercial e de moradores naquela localidade. 

Também as empresas localizadas nas zonas industriais de Lameiros e de Olela, que 
apresentam uma forte dinâmica empresarial, têm beneficiado desta via estruturante 
para o concelho.

Secretário de Estado Adjunto das Obras Públicas e Comunicações, Dr. Paulo 
Campos, presidiu à inauguração da Variante em 24 de Maio de 2009



SegurançaSegurançaSegurançaSegurança
RodoviáriaRodoviáriaRodoviáriaRodoviária

Variante Sul

Entendeu-se como verdadeiramente estruturante a construção 
de uma Estrada de ligação entre o lugar de Lamas, na freguesia 
de Alvite, e a Rua D. Nuno Álvares Pereira, no lugar da Sobreira, 
na Vila de Cabeceiras de Basto. Efectivamente, esta nova via 
rodoviária, designada Variante Sul, cuja construção teve início em 
2009, vem desafogar a circulação automóvel na estrada nacional 
205, Rua Monsenhor António Tanque, ao mesmo tempo que 
permite a criação de novas zonas de expansão urbana. As obras 
de rompimento e instalação de infra-estruturas estão concluídas 
e brevemente terá lugar a sua pavimentação.

Variante Lameiros – Barbeito – Capitães de Abril

Mas, se aquela era uma via estruturante, a ligação rápida, da 
Variante do Nó da Auto-Estrada a Lameiros, entre a Rotunda de 
Lameiros e Barbeito (ligação à Variante Sul) e ainda a ligação 
desta à Avenida Capitães de Abril revelava-se absolutamente 
necessária, no âmbito da melhoria das acessibilidades da sede do 
concelho à rede nacional de Estradas e Auto-Estradas. Foi por 
isso que iniciámos as negociações de aquisição de terrenos e 
vamos brevemente avançar com as obras de rompimento desta 
nova ligação que terá perfil de Itinerário Principal com três vias de 
trânsito em parte do seu traçado. Quando concluídas estas novas 
estradas, Cabeceiras de Basto estará mais perto dos principais 
centros urbanos do país, da Espanha, da Europa.

Se a nível nacional cabe à Autoridade Nacional de
Segurança Rodoviária o planeamento e a
coordenação das políticas de segurança rodoviária,
às Câmaras Municipais incumbe a responsabilidade
de promover também esta mesma segurança nas
vias municipais. E essa tem sido uma aposta
permanente da Câmara Municipal de Cabeceiras de
Basto, através da melhoria das características e
condições das estradas e caminhos, seja ao nível das
pavimentações, da sinalização e da sua conservação,
mas também da instalação de elementos de
protecção e segurança. São disso exemplo a
eliminação de pontos negros, a instalação de rails,
lombas redutoras de velocidade e espelhos
parabólicos, a pintura de passadeiras, a sinalização
de paragens de transporte público, entre outras.

Execução de infra-estruturas na 
Variante Sul, Lamas - Sobreira

Rompimento da Variante 
Sul, Lamas - Sobreira

A aposta do Município na 
melhoria das 
acessibilidades tem 
impulsionado o aumento 
da segurança e da 
qualidade de vida das 
pessoas. Paralelamente, as 
novas vias promovem o 
desenvolvimento do 
Concelho de Cabeceiras de 
Basto, facilitando a 
circulação do trânsito.

Execução de Rede de Drenagem 
de Esgotos na Variante Sul, 

Lamas – Sobreira 

Instalação de guardas de segurança

Pintura de passadeiras



Pavimentação em alcatrão do caminho entre Meijoadela-Uz Pavimentação em 
alcatrão do caminho do 
Cestelo para o Padreiro, 
Basto (Santa 
Senhorinha)

Pavimentação em 
alcatrão de caminho em 
Gondiães

Repavimentação em alcatrão do caminho do Bairro da Ranha, Painzela

Pavimentações, 
Beneficiações 
e Repavimentações

ESTRADAS
Quase 500, é o número de quilómetros pavimentados pela Câmara Municipal
desde 1994. Beneficiações, pavimentações, repavimentações e também
rompimentos de novas estradas têm sido efectuados com o intuito de melhorar
os acessos no e ao concelho, permitindo, desta forma, aumentar a mobilidade e
aproximar as pessoas seja entre lugares, seja entre freguesias e destas à sede
do concelho.
As ligações aos concelhos vizinhos mereceram também atenção por parte do
Executivo e Cabeceiras de Basto é, actualmente, um concelho dotado de uma
boa rede viária que serve os núcleos urbanos e rurais.



Pavimentação em calçada de alargamentos no centro da Uz, Vilar de CunhasRepavimentação em calçada de 
caminho em Água Redonda, Refojos

A melhoria das condições de circulação, quer de pessoas quer 
de veículos, são hoje uma realidade incontornável em todas as 
freguesias do concelho Cabeceirense. 

Alargamento do caminho de Fundevila, Passos

Pavimentação em alcatrão de alargamento no 
caminho de Sámede, Petimão, Alvite

Pavimentações, 
Beneficiações 
e Repavimentações

ESTRADAS

QUILÓMETROS PAVIMENTADOS (tapete, alcatrão, calçada e cubos)

Pavimentação em alcatrão de estrada de ligação de Vila Boa à Veiga, Bucos

Pavimentação em alcatrão de estrada de ligação 
Fojos, Outeiro a Celeirô do Monte, Cabeceiras de 

Basto (S. Nicolau)

Pavimentação em alcatrão de estrada de ligação de 
Moinhos de Rei, Abadim à Veiga, Bucos

493,5 km 
Total de

Kilómetros
pavimentado

s

Total de 
quilómetros 
pavimentados



Tendo em vista a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, a 
Câmara Municipal executou, ao longo dos últimos anos, trabalhos 
de ampliação e remodelação das condutas da rede de 
abastecimento público, assegurando às populações mais e 
melhor água.
Com o objectivo de levar a água a todos os habitantes do 
concelho, o Município continua a investir no reforço e limpeza de 
captações e prospecção de novas nascentes, assim como na 
beneficiação e ampliação de condutas para satisfazer as 
necessidades sentidas pela população.
Também a instalação de doseadores automáticos de 
desinfectante e de mecanismos de controlo de quantidades de 
água captadas e fornecidas ao sistema têm contribuído para a 
prestação de um serviço de qualidade aos munícipes.

Abastecimento
de Água

Ligação domiciliária

Limpeza de reservatórioConstrução de conduta de abastecimento de água em Bucos



Limpeza de captação de água, Vilela, Riodouro

Construção de anexo no reservatório de Cavez

Abastecimento de Água
Extensão da Rede Construída

Colocação de reservatórios

Ligação domiciliária

Colocação de reservatório

163,4 km Total de condutas de
água construídas

Energia renovável (painéis solares) alimenta mecanismos 
necessários ao funcionamento de diversos depósitos

O Sistema Municipal de 
Abastecimento Público de Água 
serve um total de 6.379 
domicílios/consumidores 

Nos últimos anos, a Câmara 
Municipal de Cabeceiras de 
Basto assumiu a gestão
do Serviço de Abastecimento 
Publico de Água nas freguesias 
de Bucos, Riodouro e Vilar 
de Cunhas, que até essa altura 
era assegurado pelas juntas 
de freguesia. 



Drenagem de esgotos entre o Alto do Branco e o Parque Empresarial de Vila Nune

Ampliação da rede de esgotos no lugar da Devesa, Basto (Santa Senhorinha)

Drenagem e
Tratamento de 

ESGOTOS
À semelhança do investimento feito ao nível do abastecimento de água, a melhoria 
da qualidade de vida e da qualidade ambiental tem justificado uma permanente 
aposta na construção, ampliação e beneficiação das redes de saneamento e na 
instalação e manutenção de estações de tratamento de águas residuais.
Têm merecido especial atenção as zonas de maior aglomeração populacional e 
onde os sistemas tradicionais já não respondem com a qualidade ambiental que se 
exige.

Instalação de ETAR´S compactas

Foram instaladas, nos últimos anos, ETAR’s nos Lugares de Moimenta (Cavez), 
Carrazedo e Chacim (Refojos).



Entre 2006 e 2010, as maiores 
intervenções situaram-se nos Lugares 
da Trofa e Moimenta, freguesia de Cavez, 
no Lugar da Portela, freguesia de Alvite, 
na zona entre o Pinheiro, Carrazedo e 
Lamas (EN205) e nos Lugares 
de Chacim, Sobreira, Santa Comba, 
Outeirinho e Soalheira, freguesia 
de Refojos, no Lugar do Viso, freguesia 
de Pedraça, na Ranha, freguesia 
de Painzela, em Vale Mosteiras, freguesia 
de Vila Nune e na freguesia de Cabeceiras 
de Basto (S. Nicolau).

Execução de ramal domiciliário de esgotos no lugar de Esqueiro, Outeiro

Extensão da
Rede Construída

Drenagem e
Tratamento de 

ESGOTOS

Ampliação da rede de saneamento – Pereiras - Refojos

Saneamento, Moimenta - Cavez

59,1 km 
Total de rede de
esgotos e águas

pluviais construída

A rede de saneamento beneficia 
2.359 habitações/estabelecimentos 
no concelho de Cabeceiras de Basto 



Execução de rede de drenagem de águas pluviais 
no arruamento central do Cemitério de Refojos

Execução de rede de 
drenagem de águas pluviais 
no caminho entre os lugares 
de Bouça e Vilar, Faia

Drenagem de      

Águas Pluviais
A execução e limpeza de 
valetas, a limpeza de taludes,  
a execução e limpeza de 
aquedutos e a construção de 
colectores têm sido 
intervenções justificadas pela 
necessidade de proceder ao 
correcto encaminhamento 
das águas pluviais tendo em 
vista a protecção das 
habitações, das propriedades 
e das estradas.

Desvio de águas pluviais junto ao edifício de Habitação Social -
Rua do Souto, Arco de Baúlhe



… defendendo o património imaterial… defendendo o património imaterial… defendendo o património imaterial… defendendo o património imaterial



Cantares dos Reis e das JaneirasCantares dos Reis e das JaneirasCantares dos Reis e das JaneirasCantares dos Reis e das Janeiras

Trazendo à memória os usos e costumes do concelho de Cabeceiras de Basto, as crianças 
dos estabelecimentos de ensino do concelho têm protagonizado o Encontro de Reis das 
Escolas, uma festa muito animada que tem marcado os últimos meses de Janeiro. 
A iniciativa soma já 11 edições de sucesso, que têm cativado os mais novos a reviver a 
tradição e estimular a defesa do património cultural concelhio Cabeceirense.
No Encontro de Reis das Escolas participaram dezenas de crianças dos Jardins-de-Infância e 
Escolas do Ensino Básico do concelho. Todos os grupos receberam prémios.
Anualmente é também reavivado o Concurso/Encontro de Cantares das Janeiras, que vai já 
para a XV edição.
Promover o convívio intergeracional é um dos objectivos do evento que mantém as suas 
formas mais genuínas e autênticas na antiguidade dos cantares, na riqueza e na adequação 
dos instrumentos musicais e dos trajes.
O evento atrai, ano após ano, dezenas de associações e colectividades participantes e um 
numeroso público que não perde a oportunidade para passar uma tarde bem animada ao 
som dos cavaquinhos, violas, bombos e ferrinhos.
Os melhores classificados foram distinguidos, assim como os restantes participantes, que 
levaram para casa prémios de presença.

Festa da Orelheira e do FumeiroFesta da Orelheira e do FumeiroFesta da Orelheira e do FumeiroFesta da Orelheira e do Fumeiro

A Festa da Orelheira e do Fumeiro, que acompanha a época de carnaval, pois realiza-se todos os 
anos no fim-de-semana do Entrudo,  é um dos ex-líbris do concelho Cabeceirense.
Até ao momento, o certame soma já 14 edições onde se tem apostado na preservação dos 
produtos genuínos desta terra, permitindo assim a implementação de uma estratégia de apoio à 
agricultura tradicional e, simultaneamente, à dinamização sócio-económica concelhia.
Às dezenas de expositores/produtores inscritos, todos os anos, na Festa da Orelheira e do 
Fumeiro acrescem os milhares de quilogramas de produtos vendidos, com destaque para a 
orelheira, as alheiras, as chouriças de sangue, os salpicões e o presunto confeccionados à base 
de porco bísaro, raça autóctone de grande qualidade. Paralelamente, é fomentada a venda de 
produtos típicos como o mel, o vinho e os doces tradicionais.



Festa da Primavera Festa da Primavera Festa da Primavera Festa da Primavera 

Música, ateliês de artes plásticas, dança, 
actividades experimentais e de estratégia, 
concurso de fotografia, caminhadas urbanas, artes 
circenses, teatro, oficina da escrita, contadores de 
histórias, música tradicional, jogos de cultura geral, 
exposições e animação musical com concertinas e 
cantigas foram os destaques da Festa da 
Primavera que decorreu pela primeira vez em Abril 
de 2010.
Levar a população a apreciar e a utilizar a Praça 
da República e o Parque do Mosteiro, através da 
cultura, do entretenimento e do desporto foram os 
objectivos da semana dedicada à Primavera que 
envolveu, simultaneamente, crianças, jovens, 
menos jovens e adultos, gerando dinâmicas 
socio-culturais e pedagógicas em pleno centro da 
vila cabeceirense.
A promoção dos encontros intergeracionais entre 
a população concelhia esteve também na origem 
da Festa da Primavera.

Semana da Floresta, do Cabrito e do AnhoSemana da Floresta, do Cabrito e do AnhoSemana da Floresta, do Cabrito e do AnhoSemana da Floresta, do Cabrito e do Anho

A Semana da Floresta do Cabrito e do Anho, que decorre anualmente no início da Primavera, visa a 
promoção da floresta e do seu uso múltiplo, bem como das raças autóctones de caprinos e ovinos, 
nomeadamente o Cabrito das Terras Altas do Minho, um produto certificado.

Um conjunto de actividades especialmente direccionadas à comunidade escolar, como a plantação de 
árvores, visitas a espaços florestais e ateliês diversos são organizados com o objectivo de sensibilizar, 
educar e formar para a importância e para a necessidade de valorizarmos e defendermos a floresta.

Fruto de um protocolo celebrado entre a Câmara Municipal, a Emunibasto, os Bombeiros, os Baldios de 
Refojos e Vila Nune e os Agrupamentos de Escolas foram criados dois Parques Verdes,  em Chacim e 
Vila Nune, verdadeiros espaços pedagógicos que as escolas podem utilizar para a experimentação e 
formação ambiental.

Esta iniciativa serve também para a promoção gastronómica do cabrito e do anho, que tem contado 
com a participação dos restaurantes.

Comemorações do 25 de AbrilComemorações do 25 de AbrilComemorações do 25 de AbrilComemorações do 25 de Abril

O Município de Cabeceiras de Basto tem vindo a celebrar o 25 de Abril, promovendo actividades 
desportivas, lúdicas e culturais, envolvendo a população local num programa alargado, que tem 
merecido a participação de inúmeras pessoas.
Em 2010, a Assembleia Municipal promoveu uma sessão solene para lembrar e enaltecer os 
valores e os princípios que a Revolução do 25 de Abril de 1974, trouxe ao povo português.
Paralelamente, decorreu o 10.º Encontro de Cantigas da Liberdade, realizado no Pavilhão 
Desportivo da vila de Cavez, uma iniciativa onde participaram 22 grupos em representação de 
outras tantas colectividades.

Plantação de árvores

Actividades na Praça da República



Feira do CavaloFeira do CavaloFeira do CavaloFeira do Cavalo

A Feira do Cavalo realizou-se pela primeira vez em Maio de 2010, uma iniciativa que 
decorreu no Centro Hípico de Vinha de Mouros, em Cabeceiras de Basto.
No Hipódromo Municipal, um espaço de excelência para corridas a cavalo, em pleno 
coração da Serra da Cabreira, decorreram vários eventos desportivos ligados à 
modalidade. 
Ao longo do certame, a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto pretendeu fomentar 
todo o tipo de actividades equestres como competições, feiras do cavalo e rotas de 
turismo equestre que têm como finalidade o desenvolvimento económico do nosso 
concelho.

Lavoura TradicionalLavoura TradicionalLavoura TradicionalLavoura Tradicional

O Dia do Trabalhador, assinalado a 1 de Maio, é comemorado em Cabeceiras de Basto com a Festa 
da Lavoura Tradicional, uma actividade que preserva e reforça a identidade local, mantendo a 
originalidade e a singularidade das realidades geográficas e as características materiais e imateriais 
do nosso território.
Na última edição, a Câmara Municipal, a Emunibasto e as associações culturais e recreativas 
recriaram os trabalhos agrícolas dos nossos antepassados e as suas refeições, assim como as 
formas mais autênticas na antiguidade dos cantares, na riqueza e na adequação dos instrumentos 
musicais e dos trajes.
Pelo romper da manhã, os trabalhadores servem-se do tradicional ‘mata-bicho’ (broa e aguardente), 
seguindo-se, ao pequeno-almoço, o vinho, tremoços e figos secos e, ao almoço, bacalhau, barriga de 
porco, vinho, água e broa.

Festa da Saúde e da SolidariedadeFesta da Saúde e da SolidariedadeFesta da Saúde e da SolidariedadeFesta da Saúde e da Solidariedade

Organizada pela Basto Solidário com o apoio da Câmara Municipal e da Emunibasto, a Festa da 
Saúde e da Solidariedade promove o trabalho social e os cuidados primários de saúde, apostando 
na prevenção primária, na monitorização e acompanhamento, planeamento e conhecimento. 
O certame reúne anualmente, no mês de Maio, entidades, empresas e serviços ligados ao sector da 
saúde, colocando em destaque o convívio intergeracional, onde os idosos ocupam um lugar de 
relevo.
Em 2010, o evento promoveu a realização de rastreios, sendo a população aconselhada e 
sensibilizada para a importância da actividade física e dos hábitos de vida saudáveis. 
O certame tem assumido um papel relevante na promoção da saúde no nosso concelho.
No futuro, a organização estará a cargo da Régie Cooperativa Basto Vida.

Uma iniciativa muito participada

Rastreios Actividade física no Parque Geriátrico Visita à feira do Deputado 
António José Seguro

Prova de atrelagem Desfile de charretes



Aproveitando esta época do ano, em que são muitos os emigrantes que regressam à 
sua terra Natal, o Município de Cabeceiras de Basto tem vindo a organizar, em Agosto, 
de cada ano, a Festa das Comunidades e dos Produtos Locais.
Pretende-se com esta iniciativa promover o encontro e reencontro dos Cabeceirenses, 
aproveitando esta oportunidade para divulgar e promover, junto daqueles que um dia 
partiram para outros destinos, a realidade de Cabeceiras de Basto, ou seja o processo 
de desenvolvimento local.
Ao mesmo tempo é feita a promoção dos produtos locais através da exposição e 
venda, da gastronomia e dos concurso de mel, broa e galináceos.
Um vasto programa de animação completa o programa deste evento com a realização 
das tradicionais tocatas de concertinas, cavaquinhos, cantares ao desafio, 
garraiada/vacada e a corrida de toiros.

Festa do Valor Humano: Oportunidades Inovadoras Festa do Valor Humano: Oportunidades Inovadoras Festa do Valor Humano: Oportunidades Inovadoras Festa do Valor Humano: Oportunidades Inovadoras 

A iniciativa Valor Humano – Oportunidades Inovadoras é um evento que se vem realizando em 
Junho de cada ano e que se divide em duas áreas temáticas.
A primeira temática dedicada à educação, cultura, ciência e formação apresenta ao público, 
através de uma exposição, o trabalho e actividades desenvolvidas ao longo do ano lectivo pelas 
escolas, centros de formação profissional e ensino extra-escolar. 
Em simultâneo, foram dinamizados vários workshops desenvolvidos por alunos e professores das 
actividades de enriquecimento curricular, nas áreas das artes plásticas, música e inglês, 
envolvendo as crianças das escolas.
A Festa do Valor Humano integra também a Feira do Livro, encontros com escritores, entre 
outras iniciativas.
A segunda temática, voltada para o emprego, divulga as diferentes ofertas e oportunidades para 
jovens e adultos. A esta acção associam-se, anualmente, o Centro de Emprego de Basto, o 
Exército Português, o Instituto Português da Juventude, a Adrave, entre outras entidades e 
instituições concelhias e regionais.

Vários organismos e entidades participaram neste evento

O largo do Souto na vila de Cavez serve, todos os anos, de cenário para a realização do 
Festival Folclórico de Basto. Organizado pela Câmara Municipal de Cabeceiras de 
Basto e pelo Rancho Folclórico S. João Baptista de Cavez, com o apoio da Emunibasto, 
da Junta de Freguesia de Cavez e do Grupo Desportivo de Cavez, o certame tem como 
objectivo promover os valores culturais, as tradições etnográficas e a música popular 
portuguesa, ao mesmo tempo que aproveita a presença de muitos emigrantes de 
férias para lhes proporcionar o contacto com as suas raízes.

Festival Folclórico de BastoFestival Folclórico de BastoFestival Folclórico de BastoFestival Folclórico de Basto

.

Festa das Comunidades e dos Produtos LocaisFesta das Comunidades e dos Produtos LocaisFesta das Comunidades e dos Produtos LocaisFesta das Comunidades e dos Produtos Locais



“Perfume de”

Feira e Festas de S. MiguelFeira e Festas de S. MiguelFeira e Festas de S. MiguelFeira e Festas de S. Miguel

A feira de S. Miguel é um acontecimento que data da Idade Média. Foi criada, antes do reinado de 
D. Dinis, mas foi este rei que lhe atribuiu importância. 
A Feira de S. Miguel que decorre, todos os anos, de 20 a 30 de Setembro, a que se associam as 
Festas do Concelho, promove um conjunto de iniciativas lúdicas, entre as quais as corridas de 
cavalos, a grande feira anual do gado bovino e  concurso pecuário, as chegas de bois, a desfolhada e 
o cortejo etnográfico.
Um vasto programa de animação musical acompanha as festas com o típico folclore, a música 
tradicional portuguesa, mas também cantores e bandas de renome nacional.
O dia 29 de Setembro - feriado municipal - é dedicado às solenidades religiosas com a missa solene e 
a grandiosa procissão que trás à rua o venerado S. Miguel Arcanjo.

AgroAgroAgroAgro----BastoBastoBastoBasto

A Agro-Basto, que arrancou em 1976, decorre em paralelo com as 
Festas de S. Miguel. 
Este certame tem como objectivo a promoção dos produtos, serviços 
e actividades ligadas ao mundo rural, designadamente as de interesse 
para a actividade agrícola, agro-florestal e pecuária.
Destaca-se a presença do artesanato, das carnes barrosã, maronesa, 
cabrito das Terras Altas do Minho, do vinho, mel, fumeiros, doçaria 
local e ainda das alfaias e equipamentos agrícolas.

Sorteio de S. Miguel

A partir de 2003, 
a autarquia encontrou no Sorteio de S. 
Miguel um bom instrumento de 
financiamento das festas do concelho.
O sorteio foi muito bem aceite pela 
população, que assim, para além de 
contribuir monetariamente para as 
festas, tem sempre a possibilidade de 
se habilitar aos prémios. 
O 1º prémio deste sorteio é um 
automóvel, sendo os restantes alfaias 
agrícolas, electrodomésticos, material 
informático, entre outros.
De referir que os prémios são 
atribuídos aos números vendidos, o que 
significa que os mesmos são sempre 
entregues.

Concurso pecuário Procissão de S. MiguelCorrida de cavalos Cortejo etnográfico Actuação de bandas filarmónicasDesfolhada tradicional

Encontro de bombosEntrega do primeiro prémio Inauguração 

As Festas do ConcelhoAs Festas do ConcelhoAs Festas do ConcelhoAs Festas do Concelho



Passagem de Ano 

Para dar as boas-vindas ao novo ano, a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, 
em parceria com a Emunibasto organiza a Passagem de Ano, uma festa que começa 
na noite do dia 31 de Dezembro e avança noite dentro até ao dia 1 de Janeiro.
A pensar nos menos protegidos e nos mais sós, a iniciativa oferece uma noite de 
grande animação, recheada com os sabores tradicionais da época, à qual não falta 
a dança e a folia.

Encontro de Quadras Encontro de Quadras Encontro de Quadras Encontro de Quadras 
de S. Martinho e Magustode S. Martinho e Magustode S. Martinho e Magustode S. Martinho e Magusto

No mês dedicado à castanha, o Pavilhão Desportivo do Arco 
de Baúlhe acolhe o Encontro de Quadras de S. Martinho 
e Magusto, uma iniciativa que junta dezenas de grupos e centenas 
de espectadores.
Porque as quadras de S. Martinho são uma importante tradição no 
concelho de Cabeceiras de Basto, o encontro proporcionou, em 
2010, a continuidade e renovação dos nossos usos e costumes. 
À festa juntam-se, anualmente, as vozes dos vários grupos e 
associações do concelho que interagem com o vasto público, em 
momentos de salutar convívio. 
Como é tradição, ao evento não falta a castanha assada e o vinho 
da região, mas também outras iguarias da nossa gastronomia.

Passeio ConcelhioPasseio ConcelhioPasseio ConcelhioPasseio Concelhio

Todos os anos, no Outono, milhares de pessoas participam no tradicional Passeio Concelhio, uma 
iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, com o apoio da Emunibasto e 
das juntas de freguesia.
Um almoço ou jantar convívio com muita música e dança são os ingredientes que se misturam 
neste passeio, que promove o convívio de vizinhos e amigos, eleitos e eleitores, num espaço de 
diversão acolhedor e aprazível.

Convívio ‘Mais Vida’Convívio ‘Mais Vida’Convívio ‘Mais Vida’Convívio ‘Mais Vida’

Destinado aos maiores de 60 anos, o Convívio 
Social ‘Mais Vida’ (Festa do Idoso) tem-se 
realizado anualmente em Julho e juntou, nos 
últimos anos no Complexo Florestal da Veiga, 
centenas de idosos do concelho, 
proporcionando um dia de confraternização da 
população sénior de Cabeceiras de Basto.
O programa desta iniciativa integra uma missa 
campal, um almoço-convívio e uma tarde de 
animação com jogos tradicionais e muita 
música. 
O dia dedicado à amizade, ao combate à solidão 
e à solidariedade terminou com um lanche 
oferecido a todos os participantes.

Na Veiga, Bucos

Na Malafaia Na Quinta do Cruzeiro, Caminha

Festa de Natal do Município 

Com o objectivo de minimizar a solidão e promover os 
laços de afecto entre a população Cabeceirense, numa 
época dedicada ao amor e à solidariedade, o Município 
organiza, em parceria com a Basto Vida, a Festa de 
Natal do Concelho, que nos últimos anos tem 
decorrido no Pavilhão Desportivo de Refojos.
Um programa de variedades  - música, teatro, dança, 
palhaços – pensado para todos os públicos tem 
atraído milhares de pessoas.
Nesta época natalícia, a Câmara Municipal, com a 
Basto Vida e a Emunibasto, em colaboração com o 
Banco Local de Voluntariado e a Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens, tem promovido visitas 
domiciliárias a famílias votadas ao isolamento e à 
solidão, distribuindo afectos e bens alimentares, entre 
outros produtos básicos.



ConferênciasConferênciasConferênciasConferências
O Ciclo de Conferências 
‘Políticas de Futuro’, 
promovido pela Câmara 
Municipal entre 2006 e 
2009, trouxe a 
Cabeceiras de Basto 
importantes 
personalidades de 
diversas áreas de 
actividade para debater 
os mais variados temas 
de interesse para a 
nossa comunidade.
Para além das 
conferências realizadas 
no âmbito deste Ciclo, 
ocorreram outras em 
diferentes contextos.

Abril de 2008 - Maria de Jesus Barroso, presidente da Fundação de Direitos Humanos e 
Odete Santos, advogada e política
‘As Mulheres, O Estado Novo e a Revolução’

Abril 2010 - Almeida Santos, ex-presidente da Assembleia da 
República e D. Manuel Martins, Bispo Emérito de Setúbal
‘A Perspectiva política e religiosa dos 100 anos da República’

Julho 2007 - Júlio Machado Vaz, médico
‘A Sexualidade, Conceitos e Preconceitos –
Ontem, Hoje e Amanhã’

Junho 2008 - Juiz Conselheiro Dr. Armando 
Leandro (Presidente da Comissão Nacional de 
Protecção das Crianças e Jovens em Risco)
‘O Direito das Crianças’

Maio 2010 - Sónia Fertuzinhos, deputada da 
Assembleia da República 
‘Cancro - Conhecer para Prevenir’

Julho 2009 - Júlio Pedrosa, ex-ministro da Educação
‘Educação - Família e Escola’

Junho de 2008 - António José Seguro, deputado da Assembleia da República 
‘Educação, Formação, Inovação e Emprego – Oportunidades Inovadoras’

Foram ainda oradores 
convidados de outras 

conferências:

Capoulas Santos
Otelo Saraiva de Carvalho

Ricardo Magalhães 
António Ramalho 

Gil Patrão
Elisa Ferreira

Francisco Assis
Luís Braga da Cruz

Frei Geraldo Coelho Dias 
Pedro Marques

Fernando Medina
Nuno Portas

José Vieira da Silva
entre outros



ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação

De De De De LIVROSLIVROSLIVROSLIVROS

Cabeceiras de Basto tem sido palco do lançamento 
e apresentação de várias publicações, na sua 
maioria de autoria de cidadãos cabeceirenses. 
Contos, crónicas, poesia ou romances integram um 
vasto leque de livros editados com o apoio, logístico 
e/ou financeiro, da Câmara Municipal. 
O seu lançamento ou apresentação revela a 
dinâmica cultural que tem sido desenvolvida nos 
últimos anos, proporcionando aos autores 
condições para a divulgação de trabalhos escritos, 
que são também, testemunhos das vivências desta 
terra e destas gentes. 

“Perfume de Poesia”
do autor Armando Araújo

“A Fárria”
do autor Bento da Cruz

“Contos da Tia Lenita”
da autora Maria Helena Alvim

“Cavez da Terra de Basto”
do autor Duarte Nuno Vasconcelos 

“Os Almeida” 
da autora Estela Vilela Passos

“Assembleia da República – da Constituinte à Actualidade 1975 – 2010
do autor José António Ferreira

“A Menina”
do autor Francisco Mangas



A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto tem investido na publicação de livros que ajudam a
desvendar a história e a identidade desta terra de Basto. Dos Moinhos, ao Mosteiro de S. Miguel de
Refojos, passando pela transição da Monarquia à República, são alguns dos temas editados, assentes
em trabalhos de investigação de reconhecida importância levados a cabo não só por cabeceirenses,
mas também por autores que encontraram em Cabeceiras motivos de interessantes abordagens
culturais, sociais, patrimoniais e artísticas.

As nossas publicações …As nossas publicações …As nossas publicações …As nossas publicações …
ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação

De De De De LIVROSLIVROSLIVROSLIVROS
“As Mortes que Mataram a Monarquia”
do autor Luís Vaz

“Retalhos sem Tempo”
da autora Cecília Carvalho

“Crónicas do meu Retiro”
do autor Francisco Pereira “Benfica”

“Do Alvão ao Ramelau”
do autor José da Costa Oliveira

“Tempo de Memórias”
da autora Fernanda Carneiro

“Cabeceiras de Basto: do Fim da Monarquia ao 28 de Maio de 1926”
do autor Norberto Tiago Ferraz

“Moinhos de Cabeceiras de Basto”
da autora Inês Gonçalves

“Mosteiro S. Miguel de Refojos
um despertar de Memórias”

Investigação de Célia Nunes Pereira

“O Mosteiro de S. Miguel de Refojos”
Jóia do Barroco em Terras de Basto”

do autor Frei Geraldo Dias

“À Procura de um Lugar”
da autora Fátima Marinho



Comemorações 
do Centenário da 

República
À semelhança do que aconteceu em todo o território nacional, o Município 
de Cabeceiras de Basto comemorou o Centenário da República 
Portuguesa com um vasto programa cultural e lúdico que envolveu o 
movimento associativo, as escolas e a população em geral.

O programa que arrancou em Março de 2010 com a plantação da Árvore 
do Centenário culminou, em Outubro, com a conferência intitulada ‘Os 
ideais da República’ com a participação de António Arnaut, ex-ministro da 
Saúde, responsável pela criação do Serviço Nacional de Saúde.

A iniciativa integrou, ainda, uma sessão solene evocativa da efeméride, 
com o Hastear da Bandeira Nacional ao toque do Hino Nacional e 
diferentes momentos musicais protagonizados pela Banda Cabeceirense 
e pela Banda da Região Militar do Norte.

A plantação de árvores nos estabelecimentos de ensino, a exposição ‘5 de 
Outubro de 1910’, uma mostra cedida pela Fundação Mário Soares, a 
‘Corrida da República’ e o lançamento do livro ‘Cabeceiras de Basto: do 
fim da Monarquia ao 28 de Maio de 1926’, uma publicação de autoria do 
Cabeceirense Norberto Tiago Ferraz, foram outras acções concretizadas.

Pelo numeroso público assistente, mais de um milhar de espectadores, e 
pelo grandioso elenco, actores e figurantes, as Comemorações do 
Centenário da República ficaram marcadas pela celebração teatral ‘Assim 
Contamos a nossa História’, protagonizada pelo Centro de Teatro da 
Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto.
Refira-se que esta encenação se baseou na história passada em 
Cabeceiras de Basto nos primeiros anos da Implantação da República, 
onde as lutas entre republicanos e monárquicos se fizeram evidenciar, 
nomeadamente com a morte do administrador.

Hastear da Bandeira Nacional Concerto pela Banda Juvenil Cabeceirense Plantação da árvore da República Jogos tradicionais e entrega de prémios   
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Representação da peça “Assim Contamos a Nossa História”
pelo Centro de Teatro da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto – Outubro 2010



EfeméridesEfeméridesEfeméridesEfemérides

Como forma de comemorar as datas mais 
significativas do calendário, o Município de 
Cabeceiras de Basto tem promovido um 
conjunto de iniciativas que pretendem 
sensibilizar a população para as várias 
causas que essas efemérides promovem.

O Dia do Combatente (9 de Abril), o Dia 
Internacional dos Museus (18 Maio), o Dia 
Mundial da Criança (1 de Junho), o Dia 
Internacional da Juventude (12 de Agosto), 
o Dia Europeu Sem Carros (22 de 
Setembro), o Dia do Idoso (1 de Outubro), o 
Dia Mundial da Alimentação (16 de 
Outubro) e a celebração das Cidades para 
a Vida – Cidades Contra a Pena de Morte 
(30 de Novembro) são algumas datas que 
a autarquia tem celebrado, convidando os 
Cabeceirenses a associar-se às actividades 
propostas.

Dia do Idoso

Dia Mundial da Alimentação

Dia do Combatente Cidades para a Vida - Cidades 
Contra a Pena de Morte

Dia Europeu sem Carros

Dia Mundial da Juventude

Dia Mundial da Criança

Dia Internacional dos Museus

Dia Internacional da Juventude



A Casa Municipal de Cultura de Cabeceiras de 
Basto tem vindo, ao longo dos anos, a acolher 
diversas exposições dos mais variados temas 
e interesses. Peças artesanais e artesanato 
urbano, pintura, desenho, fotografia, 
património e etnografia local, regional e 
nacional foram algumas das temáticas que 
estiveram em destaque na Casa da Cultura.

ExposiçõesExposiçõesExposiçõesExposições

Artesanato Urbano

Fotografia

Património Edificado Rural - Moinhos

Património Edificado Rural Desenho e PinturaEtnografiaPersonalidades – Zeca Afonso

Artesanato



Outros Registos

Cabeceiras de Basto tem sido motivo de visita de ilustres personalidades do  panorama político, militar, 
civil e religioso nacional. 
O objectivo destas visitas tem sido contactar com a realidade concelhia e as suas dinâmicas políticas, 
sociais, económicas, ambientais e culturais e também conhecer os projectos concretizados, ou a 
concretizar. O lançamento de obras e/ou projectos que têm colocado Cabeceiras de Basto na senda do 
desenvolvimento foram também razões que trouxeram distintas individualidades ao nosso concelho. 
Em Agosto de 2009, o Primeiro Ministro de Portugal, José Sócrates, visitou as obras de construção da 
nova Escola Básica de Cabeceiras de Basto (antigo ciclo) e o Centro Escolar Padre Dr. Joaquim Santos, 
verificando in loco a aplicação da política educativa que perspectivou para o país. 

Outubro 2009 – Ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, 
inaugurou o Centro Escolar Padre Dr. Joaquim Santos.

Setembro 2010 – Ministro da Economia, José António Vieira da Silva, 
lançou a 1ª pedra do projecto de Regeneração Urbana 

Maio 2010 – Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e 
Pescas, António Serrano, visitou o Posto de Fomento Cinegético

Maio 2009 – Ministro da Justiça, Alberto Costa, inaugurou o Palácio 
da Justiça 



Junho 2009 - Rui Pereira, ministro 
da Administração Interna 
presidiu à cerimónia de assinatura 
do Contrato Local de Segurança

Agosto 2009 - Chefe do Estado-Maior do Exército, General José Luís Pinto Ramalho
Inaugurou a Pista de Aeronaves, em Abadim

Julho 2008 - Paulo Campos, 
secretário de Estado Adjunto, das 
Obras Públicas e Comunicações 
visitou a obra de construção da 
variante que liga às EENN 205 e 
210, em Arco de Baúlhe.

Março 2009 - João Cravinho, ex-ministro das Obras 
Públicas proferiu a conferência ‘Acessibilidades e 
Desenvolvimento’

Outubro 2010  - António Arnaut, ex-ministro 
da Saúde e ‘pai’ do Serviço Nacional de Saúde
proferiu a conferência ‘Os Ideais da República’

Fevereiro 2006 - D. Jorge Ortiga, 
arcebispo de Braga
visitou os Paços do Concelho

Setembro 2007 - Isabel Pires de 
Lima, ministra da Cultura presidiu à
assinatura do auto de consignação 
para a Recuperação dos Órgãos das 
Igrejas dos Mosteiros de S. Miguel 
de Refojos e S. Gonçalo de Amarante



Homenagens eHomenagens eHomenagens eHomenagens e
CondecoraçõesCondecoraçõesCondecoraçõesCondecorações

A Câmara Municipal de 
Cabeceiras de Basto, nos 
últimos anos, distinguiu 
diversas instituições e 
pessoas que prestaram 
relevantes serviços que 
beneficiaram e promoveram o 
nosso concelho e 
contribuíram para a melhoria 
das condições de vida das 
suas populações. 

Distinguiu ainda pessoas e 
instituições que pelos feitos 
contribuíram para a 
divulgação e projecção do 
bom-nome e da imagem do 
concelho de Cabeceiras de 
Basto.

Dr. José António Vieira da Silva
Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social
Medalha de Ouro de Mérito Público e Cidadão Honorário de Cabeceiras de Basto  
12.03.2009

Major de Cavalaria José Miguel Peralta Pimenta
Medalha de Ouro de Mérito Público – 23.04.2009

Regimento de Engenharia n.º 3 – Unidade do Exército Português, sediado em Espinho
Medalha de Ouro de Mérito Público – 23.04.2009

Tenente-Coronel Jocelino do Nascimento             
Bragança Rodrigues

Medalha de Ouro de Mérito Público – 23.04.2009

Prof. Doutor António Fernando Correia de Campos
Ministro da Saúde
Medalha de Ouro de Mérito Público e Cidadão Honorário de Cabeceiras de Basto  
13.04.2006

ARDCA – Associação Recreativa, Desportiva e Cultural 
de Abadim

Medalha de Mérito Público – Grau Prata – 22.04.2010

Rancho Folclórico S. João Baptista de Cavez
Medalha de Mérito Público – Grau Prata – 19.07.2007 

ADIB – Associação Dinamizadora dos Interesses de Basto
Medalha de Mérito Público – Grau Prata - 22.04.2010

Cavez Clube de Caça e Pesca
Medalha de Mérito Público – Grau Prata – 22.04.2010

Escultor Ant. José B. Martins Pacheco* Medalha de Mérito 
Público – Grau Ouro e atribuição do seu nome a 
arruamento municipal na Quinta do Mosteiro – 08.01.2009

Associação Recreativa, Cultural, Educativa e Desportiva 
São Tiago da Faia
Voto de Louvor, Congratulação e Regozijo – 17.06.2010 
(Campeão Distrital de Futsal – infantis/masculinos)

Ivo Filipe Mendes Fernandes 
Voto de Louvor, Congratulação e Regozijo – 17.06.2010 
(Campeão Nacional Júnior – Motocross)

Dr. Paulo Jorge Oliveira Ribeiro de Campos*
Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e Comunicações
Medalha de Ouro de Mérito Público e Cidadão Honorário de Cabeceiras de Basto – 29.05.2009

Associação Contacto Futsal Clube
Voto de Louvor, Congratulação e Regozijo – 29.05.2008 
(Campeão Distrital da I Divisão de Futsal)

Adriana Ferreira* Voto de Louvor, Congratulação e 
Regozijo – 19.08.2010 (Prémio internacional Carl Nielsen 
da Dinamarca – Flauta)

Pe. José Barroso Pereira
Atribuição do seu nome a arruamento municipal na Vila 
de Cavez – 08.01.2009

Monsenhor António Tanque Campos
Atribuição do seu nome a arruamento municipal –
09.04.2009

Dr. António Teixeira de Carvalho
Atribuição do seu nome à Biblioteca Municipal –13.12.2007

*Cerimónia de entrega a agendar
As datas assinaladas nas legendas referem-se à data da deliberação do executivo municipal

Outras distinções:

Major-General José Alberto Martins Ferreira
Medalha de Ouro de Mérito Público – 23.04.2009
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Informações Úteis
Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto
Serviço de Atendimento Único (SAU)
Gabinete de Apoio ao Emigrante
Posto de Atendimento ao Cidadão (PAC)

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     sau-cmcbasto@mail.telepac.pt
Horário: 2.ª a 6.ª - 09h00-12h30  14h00-17h30

Emunibasto, E.E.M. 
Casa Municipal da Cultura
Praça da República, n.º 299    4860-355 Cabeceiras de Basto
Telf. 253 669 070     Fax 253 669 077
www.emunibasto.pt      emunibasto@mail.telepac.pt
Horário: 2.ª a 6.ª - 09h00-12h30  14h00-18h30

Basto Vida 
Rua João Paulo II, n.º 58    4860-360 Cabeceiras de Basto
Telf. 253 664 541     Fax 253 664 541
basto.vida@gmail.com
Horário: 2.ª a 6.ª – 09h00-12h30 14h00-17h30

Serviços de Acção Social
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
Rua João Paulo II, n.º 58    4860-360 Cabeceiras de Basto
Telf. 253 664 541     Fax 253 664 541
cramos-cmcbasto@mail.telepac.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 
policiam-cmcbasto@mail.telepac.pt 
Horário da Secretaria: 2.ª a 6.ª – 09h00-12h30 14h00-17h30

Casa do Povo de Arco de Baúlhe
Rua 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: todos os dias – 09h00-12h30 14h00-18h30

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: todos os dias – 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 14h00-18h30

Piscina Municipal de Refojos 
Alameda Camilo Castelo Branco, n.º 131   
4860-416 Cabeceiras de Basto
Telf. 253 669 070 ou 253 669 100
Horário: 
2.ª a 6.ª - 15h30-20h30 e 
aos Sábados - 10h00-12h30 15h30-18h00

Piscina Municipal de Arco de Baúlhe
Rua de Arrabalde    4860-061 Arco de Baúlhe
Telf. 253 666 165    Fax 253 669 077
Horário: 2.ª a 6.ª - 15h30-20h30 e aos Sábados – 10h00-13h00 15h30-18h00 

Pavilhão Gimnodesportivo de Refojos
Alameda Camilo Castelo Branco, n.º 304    4860-416 Cabeceiras de Basto
Telf. 253 669 070 ou 253 669 100    Fax 253 669 077

Pavilhão Gimnodesportivo de Arco de Baúlhe
Travessa do Souto    4860- 082 Arco de Baúlhe
Telf. 253 669 100    Fax 253 662 726

Casa da Música
Rua das Pereiras, n.º 1    4860-338 Cabeceiras de Basto
Telf. 253 660 070    Fax 253 669 077
Horário: 2.ª a 6.ª - 09h00-12h30 14h00-17h30

Mercado Municipal
Praça Arcipreste Francisco Xavier de Almeida Barreto, n.º 2
4860-408 Cabeceiras de Basto
Telf. 253 669 070 ou 253 669 100     Fax 253 669 077 ou 253 662 726
Horário: 2.ª 07h00-19h00   l  3.ª a 6.ª 07h30-19h00  l  Sábados 07h30-13h00

Outros Contactos Úteis

Bombeiros Cabeceirenses - 253 662 133
GNR - 253 669 060
Centro de Saúde - 253 669 190
Cruz Vermelha – Cabeceiras  - 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  - 253 768 073
Correios de Cavez  - 253 654 110

Escola EB 2,3 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 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
Banco Espírito Santo - 253 664 251
Banco Internacional do Funchal  - 253 760 060
Banco Português de Negócios (Cabeceiras de Basto) - 253 669 160
Banco Português de Negócios (Arco de Baúlhe) - 253 669 320
Banco Português de Investimento (Arco de Baúlhe) - 253 760 050

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 
Cabeceiras de Basto - 253 663 538
Guimarães - 253 414 663

Museu  das Terras de Basto:
Núcleo Ferroviário de Arco de Baúlhe
Rua da Estação     4860-068 Arco de Baúlhe
Telf. 253 666 350    Fax 253 666 351
Horário: 09h00-12h30  14h00-17h30
Encerra à 2.ª Feira

Núcleo de Arte Sacra 
Mosteiro de S. Miguel de Refojos
Praça da República    4860-355 Cabeceiras de Basto
Telf. 253 669 100 ou 253 669 070
Horário: 2.ª - 09h30-12h30  14h00-17h00
4.ª, 6ª, Sábados, Domingos e Feriados – 14h00 às 17h00
5.ª dia reservado às escolas, com marcação prévia

Casa da Lã
Bucos  4860-122  Cabeceiras de Basto
Telf. 253 657 500
Horário: 2.ª a 6.ª - 09h30-12h30  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
biblioteca.cmcbasto@mail.telepac.pt
Horário: 2.ª a 6.ª - 09h00-12h30 14h00-17h30
Posto de Turismo
Praça da República, n.º 203    4860- 355 Cabeceiras de Basto
Telf. 253 669 100 ou 253 669 070     Fax 253 669 077
Horário: todos os dias – 09h00-12h30 14h00-17h30

Casa dos Produtos Tradicionais
Rua General Humberto Delgado, n.º 147                                          
4860-354 Cabeceiras de Basto
Telf. 253 665 054 ou 253 669 070    Fax 253 669 077
Horário: todos os dias - 09h00-12h30 14h00-17h30

Representação da peça “Assim Contamos a Nossa História”
pelo Centro de Teatro da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto – Outubro 2010


