
Decorrerá, entre os dias 24, 25 e 26 de ju-

nho, a Feira do Vinho e dos Produtos Lo-

cais, em Cabeceiras de Basto. 

Este certame tem como objetivo promover 

os vinhos produzidos na região, a gastrono-

mia típica, o turismo e o património cultural 

e terá lugar na Praça Neuville-Sur-Saône, 

junto ao Pavilhão Gimnodesportivo de Re-

fojos, na vila de Cabeceiras de Basto. 

Com um programa riquíssimo, ao longo dos 

três dias, os visitantes poderão contar com 

provas de vinho, gastronomia diversa, 

showcooking´s promovidos por conceitua-

dos chef´s, concertos, dj´s, charangas e mui-

to convívio. 

O programa completo está disponível na 

página da Câmara Municipal de Cabeceiras 

de Basto e nas páginas das Redes Sociais do 

Facebook e Instagram do mesmo município. 

A não perder!  

 

Feira do Vinho e dos Produtos Locais vai 
acontecer em Cabeceiras de Basto  
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Experiência Turística da Levada de Víbora com destaque na imprensa nacional  
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Ecopista da Linha do Tâmega recebe nova distinção   

Em fevereiro deste ano, a SAPOViagens nomeou as onze Eco-
pistas ou Vias Verdes mais bonitas de Portugal. 

Entre elas, encontra-se a Ecopista da Linha do Tâmega, cujo tra-
jeto se inicia no Arco de Baúlhe e termina em Amarante. 

Segundo o mesmo site, este tipo de Vias Verdes "(...)Além de 
promoverem uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, têm 
ainda como objetivo a valorização do meio ambiente.(...). 

O Plano Nacional de Ecopistas da REFER foi criado em 2001, 
tendo em vista a requalificação e reutilização das antigas linhas de 
comboio em algumas áreas do Norte, Centro e Alentejo. 
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Nos dias 24 e 25 de fevereiro, vários jornalistas, que escrevem 
artigos nas mais requisitadas revistas nacionais, visitaram o con-
celho de Cabeceiras de Basto. 

Durante esta "Press Trip", foi-lhes apresentado o território e as 
suas bases identitárias: a Natureza, a Cultura, o Desporto e a 
Gastronomia. 

Resultado dessa estadia, Cabeceiras de Basto, através da promo-
ção da Experiência Turística da Levada de Víbora, obteve desta-
que na imprensa nacional. 

Requisitadas revistas que divulgam o setor do Turismo publicita-
ram o território cabeceirense, dando a conhecer ao país e ao 
mundo, os trilhos pedestres, os miradouros naturais, as áreas de 
lazer, os pontos culturais de maior interesse e a gastronomia 
sublime do 
concelho. 



Cabeceiras de Basto no Top 10 dos Iberian Festival Awards em 
Lisboa  

Tendo superado todas as eliminatórias, num total de 59 inscri-

tos para a categoria Best Venue (Melhor Recinto), os Claustros 

do Mosteiro de S. Miguel de Refojos – no evento cultural ‘S. 

Miguel 2021- A Cultura de Volta!’ – chegaram à shortlisted 

(Top 10), da 6ª Edição dos Iberian Festival Awards.  

A gala de premiação dos melhores eventos de música de 2021 

aconteceu no dia 26 de março, em Lisboa. 

O prémio foi entregue ao “Estádio Wanda Metropolitano”, 

propriedade do clube Atlético de Madrid, com o Festival “Las 

Noches de Río Babel”.  

A Câmara Municipal regozija-se por ter alcançado o ‘Top 10’ 

nesta 6ª Edição dos Iberian Festival Awards que nomeia os 

melhores na área dos eventos de música, em Portugal e Espa-

nha, disputando o prémio final com festivais importantes do 

roteiro cultural dos dois países, felicitando também os vencedo-

res desta gala. 
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A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto fez-se representar, no dia 17 

de Março, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), reforçando a estratégia 

de promoção do setor no concelho.  

No espaço dedicado ao Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), o 

município apresentou a sua mais recente aposta: a Experiência Turística 

da Levada de Víbora. 

No mesmo espaço da entidade regional de turismo, houve ainda oportu-

nidade de apresentar a Estação Náutica de Cabeceiras de Basto, da qual a 

Câmara Municipal é a Entidade Coordenadora, num encontro estratégico 

de todas as Estações Náuticas da Região Norte, enquadrado na ‘Rota 

Nautical Portugal’, liderada pela Fórum Oceano- Associação da Econo-

mia do Mar.  

O concelho esteve também representado na BTL 

através do stand do ‘Amar o Minho’, no qual, para 

além da prova de iguarias e vinhos regionais, foi 

possível encontrar um percurso pedonal e sensori-

al que permitiu sentir o Minho. 

No âmbito do Projeto BTinova 2.0, Cabeceiras de 

Basto esteve ainda presente no stand ‘Verde Senti-

do’, um projeto que tem como objetivo consolidar 

o Roteiro Enogastronómico “Verde Sentido” e 

valorizar os produtos endógenos, através da certi-

ficação de produtos diferenciadores, ao mesmo 

tempo que se estimula a utilização e promoção de 

produtos identitários destes territórios. 

Cabeceiras de Basto na Bolsa de Turismo de Lisboa  
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Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto assinala datas comemorativas  
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Possibilitados pelo alívio significativo de quase todas as restrições de com-

bate à pandemia da Covid-19, Cabeceiras de Basto assinalou, com várias 

iniciativas, algumas das mais importantes datas comemorativas do calendá-

rio cultural, desportivo e ambiental. 

No dia 26 de março, foi comemorado o Dia Mundial da Água, com um 

batismo de mergulho na Piscina Municipal de Cabeceiras de Basto. 

No dia 7 de Abril, foi comemorado o Dia Mundial da Atividade Física/

Saúde, em colaboração com o CLDS-4G/Projeto Vivências, participando, 

neste evento, 115 seniores (utentes dos Espaços de Convívio e Lazer 

(ECL’s) do concelho), que realizaram várias iniciativas cujo objetivo serviu 

para consciencializar a população para a importância da atividade física na 

saúde. 

No dia 29 de abril, foi comemorado o Dia Mundial da Dança que juntou 

vários grupos para fazerem demonstrações das suas atividades na modali-

dade, proporcionando dança, ritmo, boa energia e animação ao longo da 

noite.  



Durante o fim-de-semana de 22 a 24 de abril, a época Romana foi 

recriada em Cabeceiras de Baso (S. Nicolau), através da iniciativa 

“Saberes e Sabores da Aldeia”, trazendo para as ruas desta fregue-

sia as vivências do mercado e da taberna, com animação de rua, 

espetáculos com fogo e dança, acampamento, combate de gladia-

dores e animação circense.  

O evento contou ainda com a participação de vários produtores/

expositores locais, onde não faltaram o fumeiro, a broa, o mel, os 

licores, os vinhos verdes, o artesanato, bem como os produtos 

autóctones. 

O evento ‘Saberes e Sabores da Aldeia’ realizou-se no âmbito do 

projeto âncora do PROVERE (PA3 – Identidade Cultural do 

Minho, consórcio MINHO IN), sendo cofinanciado pelo NOR-

TE 2020, através do FEDER  
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Época Romana recriada em Cabeceiras de Basto  
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“Pack Páscoa” traz turistas a Cabeceiras de Basto  

A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto ofereceu uma ex-

periência turística de dois dias, 23 e 24 de abril, denominada 

“Pack Páscoa”, a um casal, uma família e a um grupo. 

Depois de recebidas as inscrições, foi realizado um sorteio que 

trouxe até a este concelho vários turistas.   

Como já vem sendo hábito nas normas que regem estas experi-

ências de turismo, este é um concurso destinado a todas as 

pessoas, à exceção dos residentes no concelho de Cabeceiras de 

Basto.   

Este Pack Turístico está desenhado para garantir, fundamental-

mente, um jantar num restaurante de Cabeceiras de Basto, uma 

noite no alojamento local com pequeno-almoço incluído, uma 

visita aos monumentos histórico-culturais do concelho, uma 

experiência de aventura/natureza e uma atividade cultural.  

Integrado no âmbito do Programa Municipal de Apoio à Fileira 

Turística – Cabeceiras Turismo On, este 2.º Concurso “Packs Turísticos” tem ainda para oferecer mais três experiências até ao final 

deste ano: o ‘Pack Vindimas’, que decorrerá nos dias 28 e 29 de setembro, o ‘Pack São Martinho’, que decorrerá nos dias 12 e 13 de 

novembro e o ‘Pack Natal’, que decorrerá nos dias 17 e 18 de dezembro de 2022. 
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Em Cabeceiras de Basto, no dia 21 de Maio, foi dia “São Rali”, com o Rally de Portu-

gal a regressar à Serra da Cabreira. 

A emoção e a adrenalina foram os “ingredientes” para um dia de grande espetáculo, 

fazendo os milhares de espetadores brilharem com os mais conceituados pilotos do 

mundo ao volante das mais potentes e modernas ‘máquinas’. 

O Troço de Cabeceiras de Basto foi considerado, inclusive, como “o mais bonito do 

Vodafone Rally de Portugal”, aliado à fantástica paisagem natural.  

Esta competição contou ainda com a participação de uma dupla cabeceirense, o piloto 

Cabeceirense Hélder Miran-

da (Nº 109) e o navegador 

Hugo Pereira, ao volante de 

um Renault Clio R3T, que 

disputaram o pódio da cate-

goria RC4 . 

Lavoura Tradicional regressou a Cabeceiras de Basto  
A tradicional Lavoura, que representa já um marco comemorativo 

no concelho de Cabeceiras de Basto, regressou este ano à Quinta 

da Portela, em Cabeceiras de Basto. 

Esta iniciativa almeja reviver e recriar os trabalhos agrícolas dos 

antepassados, a promoção de um convívio intergeracional e a valo-

rização das atividades ligadas à agricultura e à pecuária, aos usos e 

costumes e tradições locais. 

O evento aconteceu no dia 30 de Abril e contou com um cortejo 

até à Quinta da Portela, local onde, mais uma vez, foram executa-

dos e recriados os trabalhos agrícolas. 

Houve ainda a oportunidade para saborear o também muito tradi-

cional pequeno-almoço e o almoço, recheados de iguarias típicas.  

Rally de Portugal passou em Cabeceiras de Basto  
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O mês de junho ficou 

marcado pelo regresso, 

dois anos depois, de 

uma intensa agenda 

cultural a Cabeceiras de 

Basto, da qual fizeram 

parte a Feira do Livro e 

a Feira do Cavalo, res-

petivamente. 

Entre os dias 3 e 5 de 

junho, aconteceu a Fei-

ra do Livro, tendo co-

mo espaço principal a 

Praça da República. No 

entanto, este certame 

cultural teve ainda ativi-

dades em vários outros 

locais do centro de Ca-

beceiras de Basto, como 

os Claustros do Mosteiro e a Casa do Tempo. A Feira do Livro 

contou ainda com várias apresentações públicas de diversas obras, 

várias sessões da hora do conto, várias atuações musicais, inaugu-

rações esculturais e ainda um desfile de moda. 

Entre os dias 10 e 12 de 

junho, aconteceu a Feira 

do Cavalo, tendo como 

espaço principal o Cen-

tro Hípico de Cabecei-

ras de Basto. A Feira do 

Cavalo contou com um 

Programa onde não 

faltaram os Espetáculos 

Equestres, as Provas de 

Ensino, as Provas de 

Obstáculos, as Provas 

de Maneabilidade e as 

Provas de Velocidade. 

Para além de todas estas 

atividades ligadas aos 

cavalos, esta iniciativa, 

de índole cultural, des-

portiva e educacional 

contou também com a atuação de vários grupos de música. 

Para além de todas estas atividades ligadas aos cavalos, esta inicia-

tiva, de índole cultural, desportiva e educacional contou também 

com a atuação de vários grupos de música e ainda com a partici-

pação especial de Liska Llorca - artista plástica especializada na 

criação de quadros equestres de grande formato ao vivo ‘LiVe 

PaiNTiNG’. 

Ambas as iniciativas foram da organização da Câmara Municipal 

de Cabeceiras de Basto, com a cooperação do Instituto de Em-

prego e Formação Profissional (IEFP) para o desfile de moda da 

Feira do Livro e o Clube Equestre de Basto em todo o programa 

da Feira do Cavalo.  

 

Feira do Livro e Feira do Cavalo enriquecem agenda cultural 
cabeceirense  


