
O Natal chegou e chegou também a Cabe-

ceiras de Basto... Repleto de muita música, 

animação e magia! 

De 4 de dezembro a 6 de janeiro, Cabeceiras 

de Basto presenteia os nativos e todos os 

visitantes com dias repletos de iniciativas 

alusivas à época natalícia. 

Apesar da incerteza ainda ligada à pandemia 

da Covid-19 e à dependência direta dos 

eventos face aos quadros epidemiológicos 

do país, foi desenhado, ao longo de quase 

todo o mês de dezembro, um programa on-

de não faltam as iluminações natalícias, o 

Presépio, o Mercadinho de Natal ou a Para-

da de Natal.   

Este alinhamento festivo conta ainda com o 

teatro ou os concertos temáticos, assim co-

mo a participação das crianças às visitas da 

Casa do Pai Natal. 

A Praça da República e os Claustros do 

Mosteiro recebem a maioria das iniciativas, 

no entanto, o espírito de natal invadiu, por 

estes dias, todo o concelho.  

Durante este período que se prolongará até 

ao Dia de Reis, há música ambiente nas ruas, 

ouvindo-se os cânticos de natal, nacionais e 

internacionais. 

Cabeceiras de Basto: Um Lugar Mágico! 
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Montras Mágicas regressam a Cabeceiras de Basto  
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Cabeceiras de Basto Ilumina-se!  

As luzes de Natal ligaram-se com o manto natalício "Cabeceiras 
de Basto Ilumina-se!"! 

O dia 4 de dezembro foi a data escolhida para o “arranque” das 
celebrações de Natal em Cabeceiras de Basto.                                                                                    

Também nesta tarde, na Praça da República, o Presépio foi inau-
gurado e houve ainda a oportunidade de se degustar dos tão tradi-
cionais codornos. 

Os motivos natalícios da iluminação são variados e vão desde 
árvores de luzes gigantes, prendas instagráveis ou bancos de ma-
deira com mensagens luminosas e fraternais.  

Foi também inaugurado uma cobertura luminosa de tecido bran-
co, que ornamentou um dos corredores laterais da Praça da Repú-
blica, simbolizando a queda da neve como elemento tão caraterís-
tico desta época do ano.   

A Praça da República foi também decorada com elementos natalí-
cios, envolvendo o espaço no espírito e na magia do Natal . 
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Está a decorrer desde o dia 24 de novembro (data limite das 
inscrições) e até ao dia 6 de janeiro o II Concurso de Natal “A 
Montra Mágica”. 

Esta iniciativa, alusiva às celebrações natalícias, voltou a Cabacei-
ras de Basto e vai colocar as montras dos estabelecimentos ade-
rentes devidamente decoradas. 

O concurso destina-se a todos os agentes do comércio do con-
celho, em particular aos do comércio tradicional, que possuam 
estabelecimentos em atividade, em Cabeceiras de Basto. 

Para além do objetivo estético, a finalidade principal desta inicia-
tiva é apoiar a economia local e mitigar os impactos negativos 
provocados pela pandemia da Covid- 19, promovendo, fomen-
tando e contribuindo para a dinamização do comércio local. 

Serão atribuídos prémios monetários aos três primeiros classifi-
cados, avaliados por um júri independente e existirão ainda ou-
tros dois estabelecimentos contemplados através do “Prémio 
VisitCabeceiras”, que vai premiar as montras com um maior 
número de “gostos” na Rede Social do Facebook do VisitCabe-
ceiras. 



Evento “S. Miguel 2021- A Cultura de Volta!” nomeado para 
os Iberian Festival Awards  

A TalkFest, entidade que promove os Iberian Festival Awards, reve-

lou, no passado dia 16 de dezembro, os nomeados para a Gala dos 

Iberian Festival Awards, dos quais o evento cultural "S. Miguel 2021 - 

A Cultura de Volta!" faz parte. 

Esta nomeação segue no âmbito da 6.ª Edição dos Iberian Festival 

Awards, que premeia, todos os anos, festivais, festas e organizações e 

que irá acontecer, em 2022, no dia 26 de março, numa gala onde serão 

revelados os vencedores. 

Cabeceiras de Basto, desafiada pela organização, decidiu avançar nesta 

“corrida” com o evento cultural "S. Miguel 2021- A Cultura de Vol-

ta!", construindo um documento sólido com as evidências textuais e 

fotográficas desta iniciativa.  

No dia 17 de novembro, foi emitido pela organização uma informação 

que dava conta de que a candidatura de Cabeceiras de Basto tinha sido 

aceite e de que, inclusivamente e no seguimento do documento entre-

gue, estavam elegíveis as seguintes categorias: Best Festival (Melhor 

Festival de Música), Best Covid Safe Festival (Festival Mais Seguro) e 

Best Venue (Melhor Recinto de Festival).  

Está agora a decorrer e até 31 de janeiro uma votação para 11 das 20 categorias, na qual o público escolherá os 10 finalistas, revela-

dos no dia 17 de fevereiro. O “S. Miguel 2021- 

A Cultura de Volta!” é um dos eventos sujeitos à 

votação do público, na categoria Best Festival 

(Melhor Festival).  

Os vencedores das restantes categorias para as 

quais Cabeceiras de Basto concorre também, 

“Best Covid Safe Festival” e “Best Venue”, se-

rão escolhidas através do júri. 

Todos os vencedores serão conhecidos no dia 

26 de março, na Gala dos Iberian Festival 

Awards, em Lisboa. 
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O Mosteiro de São Miguel de Refojos foi finalista nos "Golden Trezzini Awards for Achitecture and Design".  

Dos 29 projetos nomeados, o ex-líbris de Cabeceiras de Basto foi um dos 3 finalistas na categoria de Reabilitação e Restauro, 

juntamente com outros dois projetos da Rússia. 

O júri desta avaliação foi composto por 200 personalidades da arquitetura mundial, entre elas o famoso arquiteto Souto Moura.                                                                                                

Os "Golden Trezzini Awards for Architeture and Design" acontecem desde 2018 e têm como divisa "Arquitetura é Arte”. 

Mosteiro de S. Miguel de Refojos premiado internacionalmente  
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Reconhecido Bloguer visita Cabeceiras de Basto  
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O reconhecido blogger  João Amorim “Follow the Sun” esteve em 

Cabeceiras de Basto, no âmbito da candidatura “Minho Tourism 

Design Experience” que a Autarquia se encontra a desenvolver. 

Durante dois dias, o “influencer”, que dedica a sua vida à descoberta 

e registo dos vários lugares do mundo por onde passa, conheceu o 

território do concelho e deslumbrou-se com a diversidade natural e 

cultural de Cabeceiras de Basto.  

Durante as várias descobertas do território, o blogger desfrutou da 

nova experiência da Levada da Víbora. Para além de ter contempla-

do o mágico lugar de Moinhos de Rei, observou o pôr do sol através 

do miradouro de Porto d´Olho.  

O blogger também contatou com a história do concelho, visitando 

lugares importantes como o Mosteiro de S. Miguel de Refojos.   

O tempo que passou em Cabeceiras de Basto, resultou em imagens 

fantásticas das paisagens deslumbrantes, que o influencer lançou 

para o mundo através do seu blogge e das suas contas das Redes 

Sociais do Facebook e do Instagram! 

Cabeceiras de Basto tem sido, aliás, palco de constantes visitas de 

personalidades da área da comunicação e marketing, contribuindo, 

desta forma, para construir a marca, elevando o concelho a um des-

tino de turismo por excelência.  



A Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas 

da área do Turismo foi, mais uma vez, renovada, vendo também 

o seu valor reforçado em mais 10 milhões de euros. 

O impacto económico da Covid-19 no setor do turismo e a im-

previsibilidade da sua duração justificaram a criação desta linha de 

financiamento, que atua em complementaridade com outras me-

didas de apoio às empresas aprovadas pelo Governo e que pre-

tende responder às necessidades temporárias de fundo de maneio 

das micro e pequenas empresas, salvaguardando a sua atividade 

plena e o seu capital humano. 

A persistência da situação de pandemia e o agravamento dos seus 

efeitos nas empresas têm justificado sucessivas alterações e reno-

vações à Linha de Apoio à Tesouraria das Micro e Pequenas Em-

presas do Turismo. 

Por Despacho Normativo n.º 25/2021, de 18 de outubro, a Linha 

é reforçada em 10 milhões de euros (reforçada sucessivamente em 

agosto de 2020, janeiro 2021, março de 2021, abril de 2021 e 

agosto de 2021), passando a dotação global a ser de160 milhões 

de euros, mantendo-se o previsto no Despacho Normativo n.º 

12/2021, de 27 de abril, quanto ao alargamento de CAE abrangi-

dos por este apoio, nomeadamente as atividades de transporte 

terrestre que demonstrem ser maioritariamente destinadas ao 

turismo. 

Os beneficiários desta Linha de Apoio são as Micro e Pequenas 

Empresas do Turismo e outras atividades económicas com relevo 

para o mesmo setor. 

As candidaturas devem ser apresentadas em contínuo através de 

formulário disponível no SGPI| Formalização de candidaturas. 

Para mais informação, consulte o link do site do Turismo de Por-

tugal: Linha de apoio à tesouraria para micro e pequenas empre-

sas do turismo COVID-19 (turismodeportugal.pt) .  
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Renovada linha de apoio à tesouraria para micro e pequenas 
empresas do turismo  
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