
A Feira e Festas de S. Miguel regressaram a 

Cabeceiras de Basto, depois de duas edições 

muito condicionadas pela pandemia da Co-

vid-19, com um programa que se estendeu 

de dia 20 ao dia 30 de setembro. 

Ao longo destes onze dias, houve espaço 

para a cultura, tradição, música popular, mú-

sica ligeira, fado, comédia, concursos agro-

pecuários, corridas de cavalos, chegas de 

bois e exposições. 

Artistas como Sara Correia, Pólo Norte e 

Jorge Guerreiro foram cabeças de cartaz 

destas festividades concelhias, mas a música, 

dentro e fora do palco principal, foi um atra-

tivo constante aos milhares de visitantes que 

vieram a Cabeceiras de Basto. 

O setor agropecuário foi, como tem vindo a 

ser ao longo dos anos, uma amostra da con-

tinuidade à tradição da Feira, com as corri-

das de cavalos, o concurso agropecuário, a 

garraiada e as chegas de bois como partes 

integrantes do programa.    

Também a AgroBasto constituiu um sucesso 

das festas do município deste ano, com os 

mais variados expositores, a área da restaura-

ção e o palco onde não faltou a música po-

pular, o folclore ou a dança. 

O programa estendeu-se ainda a todas as 

faixas etárias, da qual a noite da juventude 

foi uma amostra clara da expressiva adesão 

dos mais novos à Feira e Festas de S. Miguel.  

Feira e Festas de S. Miguel com programa de 
onze dias  
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Espetáculos de Folclore Nacional e Internacional em Cabeceiras de Basto  
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Cabeceiras de Basto comemora o Dia Internacional da Juventude  

No dia 12 de agosto a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto 
comemorou o Dia Internacional da Juventude com uma noite 
cheia de música, concertos e dj´s. 

A festa para os mais jovens, mas que contou com a presença de 
pessoas de várias idades, integrou, no seu programa, os concertos 
da cantora e compositora cabeceirense Margarida Vasconcelos, 
do “El Trio Dourado” e ainda dos famosos e cabeça de cartaz da 
noite “Bateu Matou”. 

Depois dos concertos, seguiram-se os Dj´s Paulo Gonçalves, 
Kadete, Nuno Dyaz e Mark Knox.  

A Festa da Juventude afirmou-se também como um evento 
“amigo do ambiente”, no qual foram disponibilizados copos reu-

tilizáveis, de forma a evitar o desperdício e a sujidade inerentes a 
este tipo de iniciativas.  
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Aconteceram, durante o mês de agosto, dois grandes eventos 
que pretenderam honrar a tradição do folclore no nosso conce-
lho, sendo recebidos, em Cabeceiras de Basto, grupos nacionais 
e internacionais deste género de dança. 

No dia 13 de agosto, decorreu o Fest'In Folk Corredoura, no 
Arco de Baúlhe, um Festival Internacional de Ranchos Folclóri-
cos. Organizado pelo Grupo Folclórico da Corredoura, de Gui-
marães, com o apoio da Câmara Municipal de Cabeceiras de 
Basto, este espetáculo juntou grupos de folclore da França, do 
Brasil e da Eslovénia. 

No dia 20 de agosto, decorreu o XXXI Festival Folclórico de 
Basto/IV Festival Internacional de Basto, em Cavez, iniciativa 
dinamizada pela Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto e 
pelo Rancho Folclórico de S. João Baptista de Cavez, em cola-
boração com a Junta de Freguesia e o Grupo Desportivo de 
Cavez. Pelo palco passaram grupos oriundos da freguesia de 
Cavez, do concelho vizinho de Ribeira de Pena e também de 
Timor-Leste.  

 



Cabeceiras de Basto continua a oferecer Packs Turísticos 
A Câmara Municipal continua a investir na criação e promoção dos pacotes 

turísticos, tendo desenvolvido três “packs” para este último semestre do ano: 

“Pack Vindimas”, “Pack S. Martinho” e “Pack Natal”. 

Ao dar continuidade à promoção deste tipo sorteios, a Câmara Municipal ofe-

rece aos vencedores a possibilidade de integrarem distintas experiências de 

acordo com o período para o qual cada um deles é desenhado. 

Distribuídos por períodos distintos e estratégicos, os pacotes turísticos têm 

como objetivo a promoção do concelho, apelando à visitação e ampliando a 

atratividade do destino, integrados no âmbito do Programa Municipal de 

Apoio à Fileira Turística – Cabeceiras Turismo On. 

Em todas estas possibilidades de conhecer Cabeceiras de Basto, o município 

garante um jantar num restaurante de Cabeceiras de Basto, uma noite no alojamento local com pequeno-almoço incluído, uma visi-

ta aos monumentos histórico-culturais do concelho, uma experiência de aventura/natureza e, ainda, uma atividade cultural.  

Estão ainda abertas, até ao próximo dia 11 de dezembro, as inscrições para o ‘Pack Natal”, que irá trazer os visitantes/turistas sor-

teados até um “mundo de magia” de Natal, nos dias 17 e 18 do mesmo mês. 
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No dia 20 de novembro, a Câmara Municipal 

organizou o XXI Encontro das Quadras de 

São Martinho, no Pavilhão Gimnodesportivo 

do Arco de Baúlhe. 

Uma iniciativa que pretendeu representar uma 

tarde de música, animação e convívio para to-

dos os que marcaram presença. 

Este evento funciona, ao longo deste mais de 

20 anos de existência, também como uma pre-

servação do Património Cultural Imaterial, 

expressada através da interpretação das quadras de São Martinho, contribuindo também para a perpetuação e inter-geracionalidade 

das tradições locais. 

Este ano, pelo palco passaram 16 grupos, numa forte e expressiva adesão do bloco associativista do concelho, assim como crianças, 

jovens, adultos e idosos. 

No final, e porque este ano foi possível, houve tempo e espaço para o tradicional magusto de São Martinho, com castanhas, vinho e 

caldo-verde, iguarias típicas desta celebração. 

 

Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto celebra o São Martinho  
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Está de volta o Concurso de Natal ‘A Montra Mágica’  
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A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto vai voltar a organizar o concurso natalício “A Montra Mágica”.  

As inscrições estiveram abertas até ao dia 25 de novembro, objetivando a iniciativa a dinamização do comércio local, incentivando a 

comunidade e os visitantes a adquirir bens e produtos no comércio tradicional cabeceirense. 

O concurso destina-se a todos os agentes do comércio do concelho, em particular aos do comércio tradicional, que possuam esta-

belecimentos em atividade em Cabeceiras de Basto. 

Os três primeiros classificados do júri do concurso receberão prémios, em numerário: 1.º prémio tem o valor de 1.000 euros, o 2.º 

prémio é de 800 euros e o 3.º prémio 700 euros.  

Para além destes prémios, o público também poderá eleger a sua ‘Montra Mágica’ preferida através de “Gosto” nas fotos disponí-

veis na página Facebook do ‘VisitCabeceiras’, a partir de 19 de dezembro. O 4.º Prémio ‘VisitCabeceiras’ é um jantar para quatro 

pessoas num restaurante local e o 5.º prémio ‘VisitCabeceiras’ um jantar para duas pessoas. 

 

De dia 3 de dezembro a 6 de janeiro, a Câmara Municipal vai 

realizar um vasto programa natalício no qual estão incorporadas 

várias atividades, que visam atrair ao concelho os mais novos e 

não só, denominado como “Cabeceiras de Basto- Um Lugar Má-

gico”. 

Este programa inicia-se já no dia 3 de dezembro com a iniciativa 

“Praça com Vida”, durante a qual será inaugurado o Presépio de 

Natal e a Degustação dos Codornos. É também nesta tarde do 

dia 3 de dezembro que se ligam as luzes de Natal no concelho, 

numa iniciativa intitulada “Cabeceiras de Basto ilumina-se!”. 

No dia 8 de dezembro realiza-se, nos Claustros do Mosteiro, o 

espetáculo do Centro de Teatro da Câmara Municipal de Cabecei-

ras de Basto, “Sementes de Outono”: 

No fim-de-semana a seguir, nos dias 10 e 11 de dezembro, respe-

tivamente, destacam-se o Concerto de Natal da Academia de Mú-

sica de Cabeceiras de Basto e o Passeio de Bicicletas- Glow Bike.  

No dia 16 de dezembro acontece o Encontro de Natal Sénior 

2022. 

No fim-de-semana de 17 e 18 de dezembro destacam-se a Parada 

de Natal e o Concerto de Órgão de Tubos, no sábado, e a Anima-

ção de Natal e o Concerto da Banda Cabeceirense, no domingo.   

Para além disso, a Câmara Municipal promove também música 

ambiente natalícia, com mensagens e convites de consumo no 

comércio local.  

Cabeceiras de Basto torna-se um Lugar Mágico  



Cabeceiras de Basto tem agora uma nova atração turística, pronta 

para “fazer perder a vista” a quem visita este concelho, uma Rede 

de Miradouros que se estende ao longo de todo o território cabe-

ceirense.  

São 11 os miradouros que integram esta lista e os quais estão ago-

ra a ser alvo de intervenção por parte da Câmara Municipal de 

Cabeceiras de Basto, de forma a serem criadas todas as condições 

de fruição por parte dos turistas.  

Por se encontrarem em zonas altas e de vistas desafogadas, estes 

locais permitem a observação de amplas paisagens, debruçadas 

sobre os vales.  

Estes espaços, até agora “perdidos” em pequenos recantos do 

concelho, assumem, com a criação desta Rede de Miradouros, um 

papel de interesse turístico e cultural. 

Por seu turno, as intervenções permitem a contemplação dos 

vários pontos de interesse paisagístico que o território oferece. 

Com a criação de mais uma Experiência Turística, desta vez vol-

tada para os Miradouros, a Câmara Municipal de Cabeceiras de 

Basto pretende conceber, promover e comercializar produtos e 

experiências emocionantes, que conduzam à superação das expe-

tativas dos visitantes. 

Pretende ainda confirmar a importância do turismo na economia 

local, através da organização e gestão dos recursos endógenos e 

identitários do Território. Afirmar “Cabeceiras de Basto” como 

um destino turístico de excelência: através da estruturação, quali-

ficação, dinamização e competitividade da oferta, apostando na 

sustentabilidade do destino, na valorização da sua identidade cul-

tural e na preservação da sua matriz natural.  

A rede integra, assim, o Miradouro de Porto D’Olho em Abadim, 

o Miradouro do Alto do Madoiro na freguesia de Bucos, o Mira-

douro do Calhau da Curvaceira em Gondiães, o Miradouro de 

Santa Bárbara na freguesia de Pedraça, o Miradouro das Cerdeiri-

nhas em Refojos e os Miradouros dos Esporões, de Fuliposo, de 

Magusteiro, de Meijoadela, do Nariz do Mundo e de Cambezes 

na freguesia de Riodouro. 

A ‘Rede de Miradouros no concelho de Cabeceiras de Basto’ de-

corre da aprovação de uma candidatura a fundos comunitários no 

âmbito do PDR 2020 - Renovação de Aldeias, através da PRO-

BASTO. 
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Cabeceiras de Basto com uma Rede de Miradouros 
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Festa do Orelheira e do Fumeiro e BTL na rota das próximas 
apostas  
A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto está já a organizar a próxima Festa da Orelheira e do Fumeiro, com um programa rico 

em atrações gastronómicas, culturais e recreativas que prometem trazer muitas pessoas a este certame, que decorre entre os dias 17, 

18 e 19 de fevereiro. Em breve, será disponibilizado o programa completo desta tradicional festa que pretende honrar duas das igua-

rias mais procuradas e provadas em Cabeceiras de Basto: a orelheira e o fumeiro.  

Entre os dias 1 e 5 de março, o município de Cabeceiras de Basto estará representado numa das maiores feiras de turismo da europa: 

a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). Durante estes dias, a Câmara Municipal terá o seu espaço de negócios, integrado, por sua vez, 

no espaço da entidade regional de turismo, Turismo do Porto e Norte de Portugal. Esta feira servirá para divulgar as potencialidades 

do concelho, divididas entre as quatro bases da identidade cabeceirense (Natureza, Cultura, Desporto e Gastronomia), sendo elabo-

rado, para isso e ao longo da feira, um sorteio de um pacote de turismo. 


