
agendade
actividades

ComemoraçãodoDiadeSantiago
Caminho Português de Santiago - Caminho da Costa



Porto
15 e 25 de Julho
11h00 (integrada na Missa das 11h)
Bênção do Peregrino
Sé Catedral do Porto

15 a 25 de Julho (todos os dias)
Oferta aos peregrinos:
1 Porto. Card pedonal, de 1 dia
Posto de Turismo da Sé 
+ Capela Nossa Senhora das Verdades
(horário de funcionamento dos locais)

15, 22 e 25 de Julho
17h00 - 17h30

Sessão de apresentação:
“Os Caminhos de Santiago e a

importância da Cidade do Porto
nos itinerários Jacobeus”

Capela Nossa Senhora das Verdades



Matosinhos
21 e 22 de Julho
Ação promocional LIT Santiago
Dinamização e promoção 
do Caminho Português da Costa, 
distribuição de merchandising 
de Matosinhos

23 a 31 de julho 
Festas de São Tiago
Custóias

25 de Julho
09h00 às 14h00

Dinamização e promoção dos
Caminhos de Santiago

 em Matosinhos
 Exterior da LIT Matosinhos / Marginal de Matosinhos
- Distribuição Revista Evasões, Livro infantojuvenil A Origem da Vieira de Santiago,

Folheto SantiaGO, Crachás da Vieira, Carimbo e Selo holográfico;
- Disponibilização de Photobooth para os peregrinos efetuarem

um registo fotográfico e levarem uma recordação de Matosinhos



Maia
16 de Julho
Sons no Caminho
Concerto interpretado pelo “Opus Quartet”.
O ensemble composto por violinos, piano
e violoncelo executa um programa erudito 
eclético e de elevado nível interpretativo. 
Um concerto para degustar, um verdadeiro 
encanto para melómanos exigentes. 
Para aproximar a grande música do público em geral 
e de forma pedagógica contextualizar cada obra no contexto 
dos caminhos de Santiago, o concerto será comentado
pelo Maestro Samuel Santos.

16 de Julho
Sons no Caminho
Concerto Quarteto de cordas - “Opus Quartet”
Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro

24 de Julho
Sons no Caminho

Concerto de Véspera do Dia de Santiago.
Música Celta e Medieval

Núcleo de Fundevila – Milheirós
Igreja Paroquial de

S.ta Maria de Nogueira



PóvoadeVarzim
25 de Julho
18h00
Palestra:
«A Devoção a Santiago 
no Noroeste Peninsular»
Dra. Deolinda Carneiro 
- Diretora do Museu Municipal de Etnografia 
e História da Póvoa de Varzim
Posto de Turismo «Torreões»

25 de julho a 15 de agosto 2022
Exposição de estatuetas de

Santiago de Compostela
Coleção particular de Nuno Faria

Posto de Turismo «Torreões»



Esposende
25 de Julho
7h00 – 18h00
Receção ao Peregrino
Junto à Ponte de D. Luís Filipe (Gandra)
sendo que o objetivo deste acolhimento 
será assinalar a efeméride e oferecer alguns 
give aways aos peregrinos, o novo desdobrável 
“Santiago por Esposende”, postais comemorativos, 
um pequeno lanche constituído por fruta, água, 
doces “Vieira de Santiago”, para além da prestação 
de auxílio das forças de socorro locais (CVP), 
em caso de necessidade

19h30
Queimada Galega
Albergue de São Miguel de Marinhas

10h00
Tapete de Flores

abertura da instalação de tapete de flores
com motivos ligados à peregrinação jacobeia,
no troço do Caminho de Santiago em Belinho

9h00
Ponto de Apoio ao Peregrino

Rua Narciso Ferreira,
em pleno traçado do Caminho Português
da Costa, na cidade de Esposende, com o
novo painel/mural do exterior da fachada



VianadoCastelo
9 de Julho a 30 de Setembro
EXPOSIÇÃO: As Pegadas 
do Caminho de Santiago
no Barbanza: a Orixe
Centro Interpretativo 
do Caminho da Costa
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.

21 a 25 de Julho 
Festas de São Tiago

Vila Nova de Anha



VianadoCastelo
25 de Julho
CAMINHADA:
Dia do Apóstolo Santiago
Castelo de Neiva até
Centro Histórico de Viana do Castelo
Caminhada em honra do Apóstolo Santiago.
A atividade irá permitir percorrer a pé o percurso
do Caminho Português da Costa, desde a freguesia
de Castelo do Neiva até ao Centro Interpretativo do
Caminho Português da Costa, contando também, com
uma pequena oração ao Apóstolo, um momento de
convívio acompanhado de alguns petiscos tradicionais
e terminando com uma visita a alguns locais do Centro
Histórico da cidade relacionados com o Caminho.



Caminha
20 a 24 de Julho
CAMINHA MEDIEVAL
TEMÁTICA: “Caminho de Santiago”
Recriação de um ambiente medieval através 
do comércio, das artes, ofícios, divertimentos, 
sabores e hábitos alimentares da Idade Média. 
No ano de 1291, Caminha assistiu à criação da feira, 
anos após a outorga da carta de foral por D. Dinis 
em 24 de julho de 1284.

Era comum para os cristãos na época medieval, 
a realização de uma peregrinação em vida a 
Santiago de Compostela, prática à qual os 
Monarcas de todos os reinos faziam questão de realizar. 
Nesta edição vamos recriar a peregrinação a Santiago de Compostela.



Valença
25 de Julho
11h00 às 16h00
A maior seta do caminho 
de Santiago de Compostela
Degustação surpresa
Praça da República
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