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Dia Nacional do Peregrino
Caminho Português de Santiago - Caminho da Costa13 de outubro 2022

Caminho Português de Santiago
Porto e Norte de Portugal



Barcelos
14 outubro 2022 
21h00 : Peregrinatio perpetua 
[um contínuo devir de transformação] 
de Frederico Dinis
22h00 : Queimada Galega 
Casa da Recoleta - Albergue Municipal 
de Peregrinos de Barcelos | Tamel S. Pedro Fins

Peregrinatio perpetua [um contínuo devir de transformação] é uma criação audiovisual 
inspirada no território das etapas de Barcelos do Caminho Português de Santiago, cuja 
memoria patenteia a vocação jacobeia desta região e nos transporta para novas dimen-
sões deste território, com recurso à exploração dos seus aspetos sonoros e visuais.
peregrinatio perpetua [um contínuo devir de transformação] tem como ponto focal a 
experiência do caminhar enquanto movimento perpétuo e eixo central de leitura e 
conhecimento de um território e da sua identidade. E, também, o caminhar enquanto 
instrumento que, pela sua intrínseca característica de simultânea leitura e escrita dos 
lugares, se presta a escutar e a interagir na variabilidade desses lugares, intervindo no 
seu contínuo devir com uma ação, no aqui e agora, de transformação.

Uma iniciativa conjunta do Município de Barcelos com a União de Freguesias de Campo e 
Tamel S. Pedro Fins e a Associação Sobram Sonhos



Chaves
13 de outubro 2022 
Visita livre para os peregrinos 
no Museu das Termas Romanas
Museu das Termas Romanas – Chaves

Localizadas na margem direita do rio Tâmega, as Termas Medicinais Romanas são o mais 
importante complexo termal português, mas também um dos mais monumentais da 
Europa. O seu destaque é-lhe conferido pela grandiosidade das estruturas, quer pela sua 
dimensão, quer pela qualidade arquitetónica e respetivo estado de conservação. O visi-
tante pode encontrar um edifício que ruiu em pleno funcionamento no século IV, ficando 
“congelado no tempo”, até ser descoberto em 2008, por um acaso, aquando de escava-
ções no local para a construção de um parque de estacionamento subterrâneo. As Termas 
Medicinais Romanas de Chaves foram classificadas como Monumento Nacional, em 
dezembro de 2012, por se apresentarem “como o mais importante complexo termal portu-
guês, de dimensões apenas comparáveis, em termos provinciais, às de Aquae Sulis (atual 
cidade de Bath, em Inglaterra)”, uma descoberta “da maior importância patrimonial”.



Esposende
13, 15, 22 e 23 de outubro 2022 
O Município de Esposende assinala 
o Dia de Peregrino numa programação 
conjunta com a Via Veteris 
– Associação Jacobeia de Esposende

A 13 de outubro, Dia do Peregrino, junto à Ponte D. Luís Filipe, em Gandra, será instalado 
um posto de receção ao peregrino, acolhendo todos aqueles que percorrem o Caminho 
Português da Costa para Santiago de Compostela, oferecendo nesse dia um pequeno 
lanche composto essencialmente por fruta e outros produtos locais.
Mais tarde, a 15, 22 e 23 de outubro, será percorrido em três etapas o Caminho de São 
Bento que levará os participantes desde Esposende até São Bento da Porta Aberta, em 
Rio Caldo, no Gerês.
Informações em www.visitesposende.com e inscrições para a caminhada (São Bento) 
através de viaveteris@gmail.com



Maia
13 de outubro 2022 
Percurso Pedestre
Ponte de Parada - Cavadinha 
Visitmaia – Turismo da Maia
09h30. (Max. 20pax)

Constituindo uma forte aposta do Turismo de Portugal, através do programa Caminhos 
da Fé (Caminhos de Santiago, Caminhos de Fátima e Herança Judaica), as rotas de pere-
grinação, tem ao longo dos últimos anos, motivado as entidades para a importância de 
uma estruturação de oferta que corresponda á crescente procura de um cada vez maior 
número de peregrinos, que por diferentes motivações nos visitam.
Na Maia, peregrinos em diferentes épocas de diferentes circunstâncias e com diferentes 
motivações, têm ao longo do tempo, percorrido o nosso território.
É então que com muito gosto nos associamos à celebração do dia do peregrino, através 
da realização de um percurso pedestre comentado desde a Ponte de Parada (Águas 
Santas, até ao lugar da Cavadinha (Nogueira e Silva Escura), percorrendo na integra no 
nosso território o Caminho de Santiago Central por Braga.
Este programa é aberto à população em geral, limitado a 20 participantes, e terá como 
local de encontro o Visitmaia – Turismo da Maia às 9h30.

Mais informações: 
Inscrição através do mail: visitmaia@cm-maia.pt. 
Necessário trazer calçada confortável, roupa adequada e água.
https://www.visitmaia.pt/portal/eventos/dia-nacional-do-peregrino-13-de-outubro



Matosinhos
13 de outubro 2022 
Caminhada - “Peregrino por um dia
peregrino para sempre” 
com orientação do Dr. Joel Cleto
Início: 08h30
Ponto de encontro: Anémona
Percurso total: 13 km
Duração: 4h30 (Inscrições Gratuitas)

No âmbito das comemorações do Dia Nacional do Peregrino, o Município de Matosinhos 
está a organizar uma caminhada pela variante do Caminho Português da Costa, o Cami-
nho da Costa Atlântica, desde a Anémona até ao limite norte do concelho, em Angeiras.
As inscrições estão abertas até ao próximo dia 10 de outubro e com número limitado de 
participantes.

Para inscrição:
h t t p s : / /d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s /d /e / 1 FA I p Q L S f o e X g c n H k d 8 4 R 2 0 B b A -
jbm1k7WBp_sR4iF6UKh-gjDQkiJjAw/viewform



OliveiradeAzeméis
13 de outubro 2022 
Loja Interativa de Turismo
de Oliveira de Azeméis, 
(oferta de produtos tradicionais 
para degustação)

Esta é uma atividade organizada pela Loja Interativa de Turismo, destinada aos peregri-
nos que passam pelo município no Dia Nacional do Peregrino, com o objetivo de dar a 
conhecer o caminho que atravessa Oliveira de Azeméis, desde a freguesia de Pinheiro da 
Bemposta à de Cucujães, com a oferta de produtos tradicionais locais, como o pão de Ul, 
a regueifa de Ul e o pão com chouriço.

Loja Interativa de Turismo | Mail: turismo@cm-oaz.pt | Telf: (+351) 256 674 463 
Horário: das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30



Porto
13 de outubro 2022 
Oferta de Porto.CARD pedonal de um dia

Para especial acolhimento dos peregrinos que passem pelo Porto no dia 13 de outubro, 
Dia Nacional do Peregrino, será oferecido a cada peregrino que passe no Posto de Turis-
mo da Sé, um Porto.CARD pedonal de um dia, que poderá ser usufruído numa futura 
visita à cidade.



OliveiradeAzeméis PóvoadeVarzim
13 de outubro 2022 
Degustação para peregrinos 
de iguarias da gastronomia tradicional
Posto de Turismo dos Torreões 
e loja Interativa de Turismo

14 de outubro 2022 
Conferência - Santiago de Compostela
 – Uma Visão Iconográfica
Museu Municipal de Etnografia 
e História da Póvoa de Varzim
Horário: 21h30



S.taMariadaFeira
13 de outubro 2022 
Aproveite o dia 13 de outubro 
e venha visitar Santa Maria da Feira 
e sentir e experienciar a força da Fé 
e Tradição que ao longo de séculos 
tem marcado esta região, onde poderá
degustar na Loja Interativa de Turismo 
das célebres Fogaças da Feira !!!

Santa Maria possui tradição histórica e património de grande interesse cultural e turísti-
co, como o conjunto arquitetónico da Igreja Matriz e do Convento dos Loios ou as Igrejas 
da Misericórdia ou Românica de Rio Meão; inúmeras festas e romarias de cariz religioso, 
destacando-se a Festa das Fogaceiras e as comemorações da Semana Santa e dois itine-
rários religiosos que atravessam o concelho: o Caminho de Santiago e de Fátima.



VianadoCastelo
03/10/2022 a 31/10/2022 
EXPOSIÇÃO
“AS PEGADAS DO CAMINHO 
DE SANTIAGO DO BARBANZA: A ORIXE"

"Esta exposição visa fomentar o conhecimento de toda a riqueza monumental, natural e 
antrópica entre a população, incentivando a sua vivência prática especialmente entre os 
mais jovens. A exposição está concebida com formato visual diáfano.
Compõe-se de 24 painéis, com conteúdos onde estão reproduzidas imagens fotográficas 
a cores e encabeçadas ou ao pé da imagem, breves textos explicativos.”

Centro Interpretativo do Caminho Português da Costa - Viana do Castelo



VilaPoucadeAguiar
16 de outubro 2022 
Caminho de Santiago Interior, 
etapa Sabroso de Aguiar-Vidago
Início em Sabroso de Aguiar, 
fim em Vidago (aprox. 10Km, 3h00)

Segunda etapa da Peregrinação a Santiago iniciando em Sabroso de Aguiar (Parque de 
Lazer). Descanso (para água e fruta) em Oura. Regresso final em carrinha. Integrado nas 
celebrações do Dia do Peregrino (13 de outubro de 2022).



Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.
Castelo Santiago da Barra | 4900-360 Viana do Castelo

+351 258 820270 | turismo@portoenorte.pt
www.portoenorte.pt | FB/TurismoPortoNortePortugal


