A Estação Náutica de Cabeceiras de Basto integra a rede de
Estações Náuticas de Portugal e constitui-se um parceiro da
Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar.
Cabeceiras de Basto através de uma rede protocolada de
parceiros apresenta uma proposta de valor única e diferenciadora, assente numa oferta turística de qualidade, que integra os recursos náuticos e toda a oferta complementar
da fileira turística, estruturada num conjunto de emoções e
experiências distintivas e suportada por uma diversidade de
produtos turísticos.

Objetivos da Estação Náutica
de Cabeceiras de Basto
• Contribuir para a valorização do território
e permitir um maior e melhor uso por parte da comunidade local e da comunidade
visitante;
• Colaborar na estruturação da oferta turística com base nos recursos, atrativos e ativos
existentes no Território;
• Potenciar uma oferta turística integrada
tendo por base a criação de experiências
e produtos de: turismo cultural, turismo de
natureza, turismo aventura, turismo desportivo, turismo náutico/ fluvial e gastronomia
e vinhos;
• Potenciar o crescimento na estadia média
e no gasto do visitante e turista;

• Promover o surgimento de novos negócios reforçando a atividade económica e a
criação de emprego;
• Melhorar a qualidade de vida das comunidades locais, contribuindo para compor
o rendimento;
• Criar uma rede de parceiros que acrescentando valor sejam capazes de proporcionar
emoções e experiências autênticas e diferenciadas;
• Aumentar a participação da comunidade
e o número de visitantes nas atividades associadas à náutica desportiva e de recreio;
• Contribuir para um maior nível de satisfação do visitante com a experiência turística;
• Desenvolver o sentido de “pertença” e
estimular o orgulho da Comunidade Local para com o seu Território contribuindo
para a sua promoção e divulgação.

Emoções e
Experiências Turísticas
“CABECEIRAS RIOS
E DESPORTO”

“CABECEIRAS NATUREZA
E ÁGUA”

Uma outra experiência turística que integrará a presença dos rios e as práticas
desportivas a eles associadas, combinando assim, a presença de distintos rios: rio
Tâmega, o rio Peio, Ouro e Ribeira de
Cavez, com a as práticas da pesca desportiva, o rafting, o canyoning e o kayak.
Associada a todas estas práticas desportivas, de recreio e lazer de náutica e fluviais
encontrar-se-ão ofertas complementares
de alojamento, restauração, compras e artesanato, eventos, festas e romarias, etc.

Uma nova experiência que integrará a oferta da natureza e da água: com a Serra da
Cabreira, a paisagem, a fauna e a flora, os
trilhos, os percursos pedestres e de BTT,
combinado com as águas dos rios presentes no Território e fruir das suas margens,
do seu património: os moinhos (Moinhos
do Rei), a agricultura e a pastorícia, a ruralidade dos lugares e dos espaços. Associada a toda esta fruição encontra-se uma
crescente componente ambiental e de sustentabilidade dos recursos materiais e imateriais numa oferta de complementaridade: glamping, passeios a cavalo, caminhadas e eventos associados à preservação
da identidade e da memória local com um
destaque para o contributo do Mosteiro de
S. Miguel de Refojos e da Casa do Tempo
como Centro da UNESCO.

Produtos Turísticos
• Pesca desportiva;
• Canoagem;
• Caiaque;
• Passeios de barco;
• Rafting no rio;
• Escalada e desportos radicais em
ambiente fluvial;
• Trail running;
• Caminhadas e percursos pedestres;

• Passeios a cavalo em ambiente fluvial e
de natureza;
• Passeios de jeep em ambiente de
natureza;
• Stand up paddle;
• Windsurf;
• Wakeboard;
• Bird watching.

Conselho da Estação Náutica
de Cabeceiras de Basto

• Federação Portuguesa de Canoagem
• Comunidade Intermunicipal do Ave
• Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER
• Associação de Municípios do Baixo
Tâmega
• Associação Empresarial de Fafe,
Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto
• Basto Empreende
• Encanto Radical
• Associação Cultural e Recreativa
IN.PACTO
• APCBAS – Associação de Pesca de
Cabeceiras de Basto – Amigos SENSAS
• Associação Regional do Norte de
Pesca Desportiva - ARNPD
• Agrupamento de Escolas de
Cabeceiras de Basto

• Clube de Caça e Pesca de Basto
• Externato São Miguel de Refojos
• Escola Profissional de Fermil de Basto
• Casa de Carcavelos
• Quinta de Fundevila
• Quinta da Devesa
• O Botas
• Projeto Raízes
• Turiermal – Agência de Viagens e Turismo
• Tango – Consultoria Turística e Eventos
• Casa de Encosturas
• Vinhas da Azenha
• Adega dos Leões
• Casa do Valle Sociedade Agrícola, Lda.
• Adega Regional – Nariz do Mundo, Lda.
• Associação Mulheres de Bucos - AMB

ENTIDADE COORDENADORA

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

LOCAL DE ACOLHIMENTO

Posto de Turismo de Cabeceiras de Basto
Praça da República, n.º 203
4860-355 Cabeceiras de Basto
Tel. 253 669 100 ou 253 669 070
Fax 253 669 077
email: pturismo@cabeceirasdebasto.pt

