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Aceitando o desafio da Comunidade Inter-

municipal (CIM) do Ave, integrada na inicia-

tiva Minho Tourism Design Experiences, no 

âmbito do PA1. Marketing, Comunicação e 

Internacionalização, a Câmara Municipal 

construiu a Experiência “Cabeceiras Natu-

reza e Água”. 

Cabeceiras de Basto é um território 

"recheado" de recursos naturais com imenso 

potencial turístico, de como são exemplo as 

Levadas. 

Estas últimas têm, inclusivamente, sido obje-

to de requalificação e promoção por parte 

das entidades responsáveis pelo turismo, 

com o objetivo principal de constituírem um 

ponto de atração aos destinos, sendo a ilha 

da Madeira um brilhante exemplo dessa 

estratégia. 

A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, 

como Entidade Coordenadora da Estação 

Náutica, assumiu, no âmbito da certificação, 

um dos principais objetivos deste projeto 

que diz respeito ao apoio na criação de pro-

dutos/experiências de interesse turístico. 

Com base nessa premissa, muito brevemen-

te, estará disponível, neste concelho, a Expe-

riência "Cabeceiras Natureza e Água". 

Este pioneiro "pacote" turístico, pretende 

levar os turistas a percorrerem e a descobri-

rem a Levada da Víbora, na freguesia de 

Abadim, mergulhando-os na apaixonante 

história deste recurso hídrico. 

Um passeio que vai apelar à imaginação, 

com muitas lendas e histórias de reis para 

serem contadas. 

Para além da descoberta da levada, esta 

Experiência integra também uma ida até ao 

futuro miradouro de Porto D´Olho, na mes-

ma freguesia, deixando o turista vislumbrado 

pela fantástica vista sobre a serra.  

Levada da Víbora integrará um pacote turístico 
chamado “Cabeceiras Natureza e Água”  
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20 mil Embalagens para o Serviço de Take Away  
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Cabeceiras de Basto terá uma Rede de Miradouros  

Cabeceiras de Basto terá, muito brevemente, uma Rede de Mira-
douros. 

O Município já avançou, inclusivamente, com uma Candidatura 
da Proposta de Construção de Estruturas de Apoio a Miradouros, 
localizados em vários pontos do concelho. 

Serão 11 os pontos altos, brevemente abrangidos por esta inter-
venção, que até então estavam “perdidos” em pequenos recantos 
de Cabeceiras de Basto. 

Este projeto tem como resultado final a dinamização local e a 
promoção da imagem do concelho, mantendo intacto, no entan-

to, o património e a presença histórico-cultural das aldeias que 
circundam as zonas a intervir. 

Esta obra de interesse turístico será executada tendo em conta a 
segurança dos visitantes e o possível vandalismo, resultando 
numa proposta de aplicação de materiais resistentes e de forte 
presença. 

A intervenção também avançará tendo em conta os princípios da 
sustentabilidade, dando resolução a questões como a permeabili-
dade dos solos e o cumprimento das regras impostas pelos instru-
mentos de gestão territorial. 

Depois de construída, esta Rede de Miradouros irá permitir, atra-
vés das suas vistas desafogadas, a contemplação de amplas paisa-
gens, debruçadas sobre os vales verdejantes de Cabeceiras de 
Basto. 

Os pontos altos convertidos, futuramente, em miradouros são: 
Miradouro de Porto D´Olho, na freguesia de Abadim; Miradouro 
do Alto do Miradoiro, na freguesia de Bucos; Miradouro do 
Calhau da Curvaceira, na freguesia de Gondiães; Miradouro de 
Santa Bárbara, na freguesia de Pedraça; Miradouro das Cerdeiri-
nhas, na freguesia de Refojos; Miradouro dos Esporões, na fre-
guesia de Riodouro; Miradouro de Filiposo, na freguesia de Rio-
douro; Miradouro de Magusteiro, na freguesia de Riodouro; Mira-
douro de Meijoadela, na freguesia de Riodouro; Miradouro do 
Nariz do Mundo, na freguesia de Riodouro; Miradouro de Cam-
bezes, na freguesia de Riodouro.  
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No dia 4 de Março, a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto 
entregou, aos restaurantes do concelho, 20 mil embalagens para o 
acondicionamento das refeições do serviço de Take Away. 

Esta iniciativa surgiu no âmbito do Programa Municipal de Apoio 
à Fileira Turística, na Medida 3.2 – Programa de apoio à restaura-
ção, do Eixo 3 – Medidas e ações de apoio à fileira turística e 
outros serviços e insere-se na Ação 3.2.5, que visa adquirir e for-
necer aos restaurantes as “embalagens” para o serviço de Take 
Away. 

Esta ação pretende incentivar ao consumo, dando um impulso 
credível na economia deste setor, tão afetado pelas restrições e 
pelo novo confinamento, suportando a Câmara Municipal de 
Cabeceiras de Basto os custos associados às embalagens utilizadas 
para acondicionar as refeições. 

O concelho de Cabeceiras de Basto é “dono” de uma gastrono-
mia repleta de sabores sublimes, onde não faltam as carnes certifi-
cadas, o vinho verde, o mel e a doçaria variada. As ementas dos 
“nossos” restaurantes apresentam-se com aquilo que de mais 
saboroso por Cabeceiras de Basto se degusta. 

No entanto, as medidas restritivas no âmbito do combate à Covid

-19 levaram os proprietários dos restaurantes a fecharem as por-
tas dos seus estabelecimentos e a adaptarem-se à nova realidade, 
de modo a dar continuidade ao seu negócio com o serviço de 
Take Away. 

Com a contínua impossibilidade de abrirem as suas portas e rece-
berem os seus clientes no estabelecimento, os restaurantes do 
concelho continuam a fomentar estratégias que ajudem a ultrapas-
sar a crise financeira decorrente das restrições vigentes e, ciente 
disso, a Câmara Municipal dará continuidade a esta ação, ofere-
cendo, a todos estabelecimentos que requeiram o mesmo, as 
embalagens para o 
serviço de Take 
Away . 

 



“Montra Mágica” com prémios para as melhores montras de Cabeceiras de Basto  

A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto atribuiu prémios às melho-

res montras de Natal do concelho, no âmbito do concurso “A Montra 

Mágica”. 

Foram apurados os vencedores e o primeiro prémio, no valor de 1.000 

euros, foi para “Flores S. Miguel- Flores e Decoração”. Em segundo 

lugar, classificou-se a montra do estabelecimento “Água na Boca”, com 

o prémio de 800 euros, e, em terceiro lugar ficou a montra do “Café/

Restaurante Cabeceirense”, que arrecadou o prémio de 700 euros. 

O Júri, que avaliou presencialmente cada uma das montras, teve em 

conta na atribuição da pontuação a originalidade/criatividade, a ilumina-

ção, a adequação ao tema e a harmonia/estética do conjunto das montras concorrentes. 

Para além deste concurso, o público pôde também participar e eleger a sua montra preferida. Decorreu, entre os dias 22 e 25 de 

Dezembro,  o Prémio VisitCabeceiras, no qual os seguidores puderam "gostar" da sua montra preferida, cuja fotografia esteve d ispo-

nível na página do Facebook ‘VisitCabeceiras’. Contados os "likes", foram apuradas as duas montras vencedoras, classificando-as para 

o 4º e 5º lugar, respetivamente. Deste modo, e de acordo com as normas do Concurso de Natal ‘Montra Mágica’, o 4.º Prémio (jantar 

para quatro pessoas) foi atribuído à montra ‘Água na Boca’ que obteve 521 “Gostos”, enquanto o 5.º Prémio (jantar para duas pes-

soas) foi atribuído à montra ‘Cantinho das Letras’ que alcançou os 491 “Gostos”. 

Esta iniciativa insere-se no âmbito do Programa Municipal de Apoio à Fileira Turística e enquadra-se no Eixo 3 - Ação 3.1 - Progra-

ma de apoio ao comércio local.  
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Esta ação teve um grande utilidade para os restaurantes aderentes, os quais mostraram-se ainda extremamente satisfeitos, conforme 

os resultados obtidos através de questionários sobre o Grau de utilidade e Grau de satisfação, que abaixo se demonstra em gráficos. 



A Estação Náutica de Cabe-

ceiras de Basto vai integrar o 

Projeto IREN- Internaciona-

lização da Rede de Estações 

Náuticas de Portugal, levado 

a cabo pela Fórum Oceano, 

da qual esta Estação Náutica é membro. 

No passado dia 08 de março, a Entidade Coordenadora da Esta-

ção Náutica de Cabeceiras de Basto, Câmara Municipal de Cabe-

ceiras de Basto, esteve reunida, via Zoom, com a Fórum Oceano, 

com a ERT -Entidade Regional de Turismo e com a ARPT - 

Agência Regional de Promoção Turística do Porto e Norte. 

Neste encontro de âmbito regional, estiveram também presentes 

os representantes das cinco Estações Náuticas do Porto e Norte: 

Estação Náutica do Alto Minho, Estação Náutica de Esposende,  

Estação Náutica de Matosinhos, Estação Náutica da Póvoa do 

Varzim e Estação Náutica de Vila do Conde 

Esta reunião serviu para a Fórum Oceano apresentar e explicar o 

Projeto IREN- Internacionalização da Rede de Estações. Náuti-

cas de Portugal. 

O objetivo principal deste projeto é a valorização e a promoção 

internacional das estações náuticas certificadas nos mercados da 

Alemanha, da França e dos Países Baixos, para o ano de 

2021/2022. 

Entre as atividades essenciais do IREN encontram-se: a Dinami-

zação da Rede das Estações Náuticas; a Promoção Internacional 

através de uma Plataforma Digital (Nautical Portugal);  a criação 

de um Guia de Operação Exploratória Internacional; as Campa-

nhas de Comunicação, de como é exemplo a criação de um vídeo 

promocional e a presença em feiras internacionais. 

Este projeto de Internacionalização das Estações Náuticas vem 

na sequência da Fórum Oceano ter obtido do COMPETE | Por-

tugal 2020, a aprovação de uma candidatura SIAC - Sistema de 

Incentivos a Ações Coletivas. 

Como membro da Fórum Oceano, certificada em fevereiro do 

ano anterior, e com uma agenda que pretende impulsionar a náu-

tica no concelho, a Estação Náutica de Cabeceiras de Basto vê no 

IREN uma importante oportunidade de impulso do Turismo no 

território, diretamente voltada para o Mercado Internacional.  

Estação Náutica de Cabeceiras de Basto em Projeto Internacional  
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Festa da Orelheira e do Fumeiro e Carnaval adiados para 2022  
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 Este ano, devido à pandemia da Covid-19, a Festa da Orelheira e 

do Fumeiro de Cabeceiras de Basto e as várias celebrações e fes-

tas de Carnaval no concelho, que em período homólogo costuma-

vam preencher e animar a Agenda Cultural, não puderam aconte-

cer. 

Esta decisão, tomada por parte das entidades responsáveis pela 

organização dos vários eventos, de como é exemplo a Câmara 

Municipal de Cabeceiras de Basto, vem em conformidade com 

todos os outros eventos do género que foram cancelados ao lon-

go do país. 

A Festa da Orelheira e do Fumeiro é já, aliás, uma marca registada 

na agenda cultural e gastronómica de Cabeceiras de Basto e da 

Região Norte de Portugal. Neste certame, que decorre ao longo 

de quatro preenchidos dias, o visitante explora, conhece, compra, 

prova e, acima de tudo, diverte-se. O programa deste evento, que 

enaltece aquilo que de melhor se produz no concelho e na região, 

tem também muita música, o leilão das orelheiras e as variadas 

atrações recreativas e culturais. 

Os festejos do Carnaval, no concelho de Cabeceiras de Basto, 

também costumam adquirir uma grande expressão, com uma 

agenda de eventos repleta de folia. Os desfiles das crianças, orga-

nizados pelo Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto, os 

Bailes de Carnaval, no sábado, e o Corso Carnavalesco, na terça-

feira são marcos culturais e recreativos de celebração desta festa 

anual. 

As medidas restritivas que continuam a vigorar em Portugal, devi-

do à pandemia da Covid-19, não permitem este tipo de celebra-

ções, que costumavam ser sinónimo de afluências massivas. E 

como tal, as entidades responsáveis por estes eventos, vêm-se 

obrigadas a adiá-los para 2022, com a esperança de que, para o 

ano, possam ser organizados nos moldes anteriores. 



A Linha de Apoio Financeiro para o Setor do Turismo foi refor-

çada para 120 milhões de euros e ainda se encontra disponível. 

É uma linha exclusiva para as Micro e Pequenas Empresas (que 

empreguem até 49 trabalhadores inclusive), de apoio financeiro 

direto à tesouraria, sem juros, e com acesso direto através do 

Turismo de Portugal. 

Desta forma, o Turismo de Portugal disponibiliza esta linha de 

apoio financeiro destinada a assegurar as necessidades acrescidas 

de fundo de maneio das micro e pequenas empresas do turismo, 

com atividade em território nacional, de modo a minimizar o 

impacto da redução temporária dos níveis de procura na sua ativi-

dade. 

As Entidades beneficiárias são Micro e pequenas empresas com 

certificação eletrónica no portal do IAPMEI, I.P. nos termos do 

Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, alterado e republi-

cado pelo Decreto-Lei n.º 81/2017, de 30 de junho, conforme 

Recomendação n.º 2003/361/CE, da Comissão Europeia, de 6 de 

maio, que exerçam, em território nacional, as atividades turísticas 

incluídas nos códigos CAE abaixo referidos. 

As principais condições de acesso das empresas são: demonstra-

rem uma situação regularizada perante a administração fiscal, a 

segurança social e o Turismo de Portugal, I.P.; encontrarem-se 

devidamente licenciadas para o exercício da respetiva atividade e 

devidamente registadas no Registo Nacional de Turismo, quando 

legalmente exigível; 

demonstrarem que 

a atividade desen-

volvida foi afetada 

negativamente pelo 

surto da doença 

COVID-19; pos-

suir capitais pró-

prios positivos à data de 31 de dezembro de 2019, exceto no caso 

de empresas que tenham iniciado a atividade após 1 de janeiro 

2019, ou demonstrar evidências de capitalização, através de novas 

entradas de capital, que permitam anular o valor negativo dos 

capitais próprios existentes a 31 de dezembro de 2019; encontra-

rem -se em atividade efetiva, à exceção das situações em que as 

empresas estejam impossibilitadas de exercer efetivamente a ativi-

dade por determinação expressa das autoridades públicas compe-

tentes no contexto das medidas de combate à propagação da 

doença COVID-19. 

As candidaturas são apresentadas em contínuo, através de formu-

lário disponível no portal do Turismo de Portugal, I. P.. 

Para mais informações à cerca desta Linha de Apoio aceda ao site 

Linha de apoio à tesouraria para micro e pequenas empresas do 

turismo COVID-19 (turismodeportugal.pt). 
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Turismo de Portugal tem uma linha apoio financeiro para o setor de 120 
milhões de euros  
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