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Fizemo-nos à estrada... Literalmente. Aventuramo-nos pelos 
Caminhos de Santiago e descobrimos um país diferente, cultural, 
acolhedor, preenchido pela fé e percorrido por peregrinos de todo 
o mundo, sem exageros. 

Sentimos que, também nós, com este trabalho de reportagem, 
chegamos a pé à Catedral de Santiago de Compostela e abraçamos 
o apóstolo.

Quando decidimos debruçar-nos sobre esta temática, não tinhamos 
noção daquilo que encontraríamos. São imensos os pontos 
históricos que revelam a passagem do apóstolo pelo nosso país, de 
norte a sul, sem exceção. 

Recentemente, a criação da Federação Portuguesa do Caminho 
de Santiago vem enaltecer ainda mais esta realidade nacional e 
torna-la uma das valências mais discutidas nacionalmente quando 
falamos em turismo e em cultura.

E porque devemos voltar aos locais onde somos felizes, rumamos, 
uma vez mais, a Aveiro. Há tanto para descobrir na cidade banhada 
pela ria que tivemos que regressar.

O eco-friendly  torna a ingressar as nossas páginas e, além disso, 
divulgamos o trabalho da ATACA, numa missão da IN Corporate 
Magazine de tornar o mundo um espaço melhor para se viver. 
Conheça e apoie! Pois é possível mudarmos o mundo.

VIVA EM SEGURANÇA

Cofres de Alta Segurança

60 SEGREDOS OCULTOS

ECOFRIENDLY

Proteja o seu futuro

58 J.F. CACIA

FORMAÇÃO

Formar para criar valor

4 SKILLS GYM

64 ATACA

CAMINHOS DE SANTIAGO

Em cada passo um sentido

12 FEDERAÇÃO PORTUGUESA 
DO CAMINHO DE SANTIAGO

40 C.M. TAROUCA

AVEIRO

A cidade da festa dos canais

50 PAULO LOUSINHA ARQUITECTOS

54 TABERNA DO CANAL

5    JULHO   CORPORATE MAGAZINE



Se o que procura para o seu filho é o ensino convencional, 
então este artigo não é para si. Vistas bem as coisas, este 
artigo é para si. Aqui, ficará a conhecer as mais-valias por 
optar por um ensino diferenciador, complementar, onde 
as apetências naturais dos seus filhos são valorizadas e 
incentivadas. Aqui, os alunos tornam-se conhecedores 
de si próprios. “Descobrir o talento, encontrar a vocação, 
transformar os comportamentos e conquistar os resultados 
e objetivos. Ensinamos aptitude (= aptidão + atitude)”, 
refere João Dias. 

Mas, afinal, o que é isto de Skills Gym? A Skills Gym 
rastreia e fornece soluções baseadas nas necessidades 
reais dos mais jovens, de acordo com o que são as suas  
motivações. “A avaliação de competências clarifica as áreas 
em que um aluno pode necessitar de melhorar, adaptar-se a 
circunstâncias que mudaram ou a novos desenvolvimentos 
escolares. “Não fazemos apenas testes psicotécnicos e 
aconselhamos o aluno a escolher uma determinada área, 
não é isso que fazemos. Não temos medidas standardizadas, 
temos sim métodos e instrumentos orientados para as 
forças e pontos de melhoria individuais de cada um e as 
necessidades do trabalho escolar”, esclarece. Tais métodos 
são vistos como uma oportunidade de reconhecer, antes 
da idade adulta, a necessidade de maior desenvolvimento 
dos jovens, desta geração Z a lidar com o sucesso, e com as 
exigências atuais e futuras, nomeadamente na universidade 
e, posteriormente, no mundo do trabalho.

“Adotamos as metodologias de trabalho mais eficientes, 
procuramos e adquirimos representações de players globais 
neste setor que nos permitem uma oferta diversificada, 
especialista, integrada, sólida e diferenciadora”, diz João Dias.

O segredo está em 
promover a transformação 
e a conquista, promovendo 
a descoberta. Ou seja, o 
trabalho assenta numa equipa 
multidisciplinar composta por 
professores e psicólogos educacionais 
que identifica os interesses e 
competências das camadas mais 
jovens, estudantes, dotando-os de 
conhecimentos e de capacidades 
que impulsionarão a sua liberdade, 
por forma a alcançarem resultados 
extraordinários.

No final deste ‘programa de treino’ (ou não fosse este um 
ginásio de competências), cada jovem será capaz de escolher 
a sua vocação, de planear a sua própria carreira, planear a 
participação em programas de formação e, finalmente, ter 
o sucesso que deseja e procura. “O nosso propósito passa 
por desenvolver as competências dos jovens através do treino, 
de forma a potenciar os resultados desejados e o seu sucesso, 
equipando-os também com competências nas TIC e no 
domínio de Línguas Estrangeiras”.

João Dias refere ainda que a equipa determina e documenta 
as competências, conhecimentos e habilidades de cada 
aluno, como e onde foram adquiridos, inspirando cada um a 
lidar com as suas capacidades, tomando autoconsciência dos 
seus pontos fortes e dos seus pontos de melhoria.

PERCURSOS EDUCACIONAIS
Programa Educativo Integrado

O Projeto Educativo Integrado – PEI – é direcionado para 
alunos do 5º ao 11º ano e tem como objetivo tornar os alunos 
conhecedores de si próprios. A partir de um conhecimento 
mais profundo, estarão preparados para definir percursos, 
metas e, assim, alcançarem um bom desempenho escolar. 
Quanto mais cedo iniciarem o projeto, mais eficaz será a 
intervenção e o desempenho do aluno.

O PEI tem uma duração de 36 meses, num período 
de três horas por semana e é composto por duas áreas de 
intervenção, o CARE (Centro de Alto Rendimento Escolar) 
e o ECP (English Cambridge Program).

    O Centro de 
Alto Rendimento 
E s c o l a r - C A R E 
constitui uma nova 
forma de ensinar a 
aprender. Responde às 
necessidades sentidas 
ao nível da orientação 
vocacional, fornece aos 
alunos novas técnicas 
de aprendizagem e 
memorização, organização do 
estudo, gestão de tempo e stress, 
entre outras. A promoção do 
empreendedorismo nos jovens 
com auxílio a ferramentas 
como Educação Financeira, 
por exemplo, é também uma 
preocupação da Skills Gym para 
motivar os alunos à criação das 
seus próprios projetos empresariais 
inovadores, dinamizando a criatividade e 
iniciativa, resultantes da sua propriedade intelectual.

O English Cambridge Program não só prepara os alunos 
para os Exames de Cambridge como também lhes permite 
enriquecer e reforçar a sua aprendizagem da Língua Inglesa de 
acordo com o nível de conhecimentos de Inglês que possuem 
no início do ECP. Os alunos frequentam os níveis de acordo 
com o Quadro Europeu das Línguas propondo-se aos diferentes 
exames de certificação consoante a formação realizada.

A Joviform celebra, este ano, três décadas 
de existência. João Dias, nos seus tempos de 
estudante de engenharia informática, nunca 
pensou chegar até aqui, e muito menos à frente 
de uma entidade referência no que à formação e 
desenvolvimento de competências diz respeito. 
Hoje, é ele o rosto das várias marcas próprias 
desta empresa nacional. Hoje falamos da 
Skills Gym, o ginásio de competências.

Skills Gym, 
o ginásio de competências
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Importa também referir que o PEI é desenvolvido por 
uma equipa de especialistas como psicólogos educacionais, 
professores de inglês, técnicos pedagógicos e diretores 
pedagógicos que trabalham juntos, não só para promover os 
melhores resultados dos alunos, como para dar suporte aos 
Encarregados de Educação através de consultas periódicas de 
acompanhamento. Deste modo os encarregados de educação 
são integrados de modo ativo no processo formativo dos seus 
educandos, não sendo “meros” assistentes dos resultados finais 
obtidos.

O aluno terá todo o acompanhamento necessário, através 
dos materiais didáticos da Skill Gyms, gestores de formação 
e de alunos, bem como reforço com sessões de consulta 

individual ora com o psicólogo educacional ora com o seu 
professor de Inglês.

Solução Global de Aprendizagem

Neste curso, o SGA Motivar 360º, são desenvolvidos vários 
conceitos ligados com os métodos de estudo, orientação 
vocacional e aprender com autonomia, sendo que com a sua 
aplicação a Skills Gym atinge um grande objetivo: melhoria das 
técnicas de estudo dos formandos permitindo-lhes a melhoria 
do seu desempenho escolar.

Com a duração de 18 meses, durante uma hora e meia por 
semana, este curso é composto por técnicas de aprendizagem, 

centro de orientação vocacional (TA+COV) e motivências 
(motivação + competências).

No modulo de ‘TA+COV’ são desenvolvidos os vários conceitos 
associados à melhoria dos métodos de estudo. Aqui, os formandos 
vão aprender a caracterizar, compreender e aplicar de forma eficaz as 
diferentes técnicas de aprendizagem, conhecer o sistema educativo 
português e as suas atuais áreas de preferência relacionadas com 
as suas competências. Vão igualmente conhecer as suas aptidões 
e áreas de interesses profissionais para orientar a sua atuação em 
contexto escolar e, dessa forma, rentabilizar as suas aptidões.

Por sua vez, no módulo das ‘Motivências’ são desenvolvidos 
os vários conceitos associados diretamente com o aumento 
do desempenho escolar. Os alunos aprendem a aprender com 
autonomia, desenvolvem competências ao nível da leitura e 
da escrita avançada e como fazer apresentações de trabalhos 
académicos tendo sempre em vista o ensino superior. Reforçam 
ainda as suas aptidões e áreas de interesse profissional para orientar 
a sua atenção em contexto escolar e reforçar o que já foi explorado.

Master Academic Skills

Para se obter um bom desempenho académico é fundamental 
conseguir entender a forma como se processa a aprendizagem, para que 
se compreenda melhor as competências individuais, as dificuldades e 
fazer assim previsões sobre esse mesmo desempenho. Se mudarmos a 
nossa forma de pensar ou de sentir sem que tal se traduza numa mudança 
do nosso comportamento, isso não irá constituir aprendizagem.

É neste contexto que neste curso são desenvolvidos vários conceitos 
ligados à aprendizagem, de forma a potenciar 
a melhoria do desempenho escolar. São 
desenvolvidos temas como aprender com 
autonomia, competências de leitura, realização 
e apresentação de trabalhos académicos, 
projeto vocacional e profissional, auto-
estima, inteligência emocional, motivação, 
assertividade e gestão de conflitos.

Aqui, os alunos vão igualmente reforçar 
as suas aptidões e áreas de interesses 
profissionais para orientação da sua atuação 
em contexto escolar. Como se destina a 
jovens que frequentam o 11º e 12º anos, os 
formandos aqui contam com workshops 
práticos e aplicados ao contexto de 
trabalho em Inglês, o que lhes permitirá 
reforçar conceitos linguísticos importantes 
a dominar nestas faixas etárias.

O MAS é composto por dois cursos, o 
Motivências e o Erasmus Preparation. 
Atualmente. Os jovens têm algumas 
dificuldades em fazer a ponte entre a vertente 
teórica e prática de todos os conceitos e 
aprendizagens que adquirem em contexto 
escolar. A Skills Gym tem essa preocupação, 
ou seja, os jovens têm a oportunidade de 
melhorarem as suas competências sociais e 
linguísticzas que irão conhecer ao longo do curso 
e a sua aplicabilidade.
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COMO FUNCIONA

Quando um formando se inscreve num curso de formação 
da Skills Gym tem um determinado objetivo a alcançar e sabe 
que tem que percorrer um percurso para que, efetivamente, 
consiga atingir essa meta. Assim logo nas primeiras sessões, o 
formando passa pela fase de diagnóstico em que o formador 
vai perceber, de acordo com o curso em que está inscrito, o 
seu grau de maturidade, principais dificuldades, competências 
mais e menos desenvolvidas, ponto fortes e menos positivos, 
bem como a aplicação de um teste para avaliar o nível de 
conhecimento de Inglês.

De acordo com a análise destes diferentes saberes e aptidões, 
o formando vai ser colocado num grupo formativo que tenha 
um perfil de entrada o mais parecido com o seu com o objetivo 
de criar grupos o mais homogéneos possíveis em que todos os 
formandos partem do mesmo nível de conhecimentos e perfis. 
Desta forma, o formador consegue planear sessões que melhor 
se vão adequar àquele grupo formativo específico. A partir 
desta primeira etapa, o formando está pronto para absorver 
todas as aprendizagens.

Posteriormente, todo o processo de formação decorre com 
base em dinâmicas e exercícios realizados em contextos de 
grupo, dois a dois ou individuais, de forma a replicar o modo 
como interagimos em sociedade, seja na escola ou num 
futuro emprego. Em cada exercício, de forma cíclica, vão ser 
trabalhadas 4 a 6 competências. O desempenho relativo a 
cada uma das competências é avaliado pelo próprio formando 
assim como pelo formador, ou seja, é utilizado um processo 
de avaliação em duas vertentes, a auto-avaliação e a hetero-
avaliação. Em cada exercício, o formando toma consciência do 
seu desempenho e recebe um feedback por parte do formador 
relativamente ao mesmo. 

O método pedagógico utilizado trabalha 28 competências 
que se encontram divididas por subgrupos de competências: 
Traços individuais, Capacidades de Gestão, Capacidades 
de Decisão, Capacidades Interpessoais e Comportamentos 
Motivacionais.

Ao longo do desenvolvimento da formação, o formando 

terá oportunidade de conhecer-se melhor a ele próprio e 
a forma como se relaciona com os outros. Vai aprender a 
trabalhar com diferentes ferramentas que lhe vão permitir 
evoluir e, sobretudo, se auto avaliar.

Vão conhecer os seus gostos, interesses, aptidões, 
habilidades, capacidades e avaliação cognitiva. Nos cursos de 
formação mais direcionados para as áreas comportamentais 
vão conhecer os seus percursos académicos, saídas 
profissionais, ou seja, esta equipa multidisciplinar vai 
ajudar a construir jovens com objetivos, com um caminho 
e orientação de modo a que se tornem adultos de sucesso.

Após terem passado pela fase do ‘descobre’, cada 
formando já possuí um auto conhecimento de todas as 
suas competências e aptidões que lhe vão permitir evoluir 
enquanto estudante e pessoa. Esta base vai igualmente 
permitir-lhe a melhoria das suas relações interpessoais e de 
organização das suas tarefas enquanto estudante, ou seja, 
entra-se na fase da transformação.

Este conhecimento base vai-lhe permitir tornar-se num 
melhor estudante aumentando o seu desempenho escolar, 
melhorar o seu relacionamento com os outros pares e pais, 
dominar as suas emoções e utiliza-las de forma adequado 
e no contexto certo. Sobretudo vai tornar-se numa pessoa 
mais feliz, ou seja, chega-se à fase da conquista!

De acordo com João Dias, para que os alunos aprendam 
é necessário que estejam motivados. É, nesse sentido, que 
privilegiam as aulas práticas e de treino, conseguindo assim 
que o aluno complete a formação a perceber qual a forma 
correta de pôr em prática tudo o que aprendeu. Promovendo 
a orientação prática para o conhecimento, a Skills Gym 
garante a renovação semanal da motivação dos alunos, 
para que se sintam mais competentes e autoconfiantes nas 
atividades que realizam, melhorando, desta forma, o seu 
desempenho escolar.

E porque Avaliar é sinonimo de progressão e melhoria, 
aplicam, ao longo de todo o projeto, questionários, testes e 
entrevistas de forma a afinar processos ou caminhos que os 
aproximem dos objetivos definidos.
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  SK I LLS GYM

PARCERIAS

A JOVIFORM estabeleceu um leque alargado de 
Parcerias que cobrem diversas áreas: 

Selos de qualidade:

a) DGERT – parceria estabelecida pela certificação 
como entidade formadora, garantindo níveis de qualidade 
superior, crescentemente melhorados, dos serviços de 
formação prestados. 

A JOVIFORM possui um histórico de mais de 25 anos 
como Entidade Certificada pela DGERT.

b) IEFP – parceria estabelecida pela homologação do 
curso de “Formação de Formadores”. 

Como Entidade Formadora empenhada no 
desenvolvimento de metodologias pedagógicas de vanguarda 
que garantam a qualidade do serviço de formação prestado, a 
formação de formadores assume grande relevância.

Parcerias na Área das Línguas:

Neste âmbito as Parcerias estabelecidas tiveram por base 
a seleção de parceiros de reconhecido mérito internacional 
ao nível do ensino das línguas estrangeiras.

a) Linguaphone Group com mais de 100 anos de 
experiência, o Grupo Linguaphone é um fornecedor global, 
líder mundial no ensino da língua inglesa. Fornece uma 
gama de programas de idiomas de primeira classe.

b) Cambridge English – parceiro inglês de destaque no 
plano internacional, no que respeita ao ensino de Inglês para 
estrangeiros. A Cambridge English combina a experiência 
de dois departamentos líderes mundiais da Universidade 
de Cambridge - Cambridge University Press e Cambridge 
Assessment English. Permite o acesso ao ensino e avaliação 
da língua inglesa fundadas em pesquisas de classe mundial 
com as melhores metodologias pedagógicas.

c) Difusion - editora espanhola com fortes créditos 
internacionais no ensino de Espanhol para estrangeiros.
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Dizem que ‘todos os caminhos vão dar a 
Roma’. Não... todos os caminhos vão dar a 
Santiago de Compostela, numa viagem de fé e 
de encontro consigo mesmo... uma viagem de 
aventura e superação.

O Caminho de Santiago está longe de ser 
apenas um roteiro turístico. Localizado entre 

Espanha e França, com fortes ramificações 
em Portugal, o percurso congrega, como 
poucas viagens no mundo,  enormes doses 
de religiosidade, história e belíssimas 

paisagens. Percorrer estas estradas, subir estas 
montanhas e atravessar estes rios foi, e continua 
a ser, acima de tudo, um ato fervoroso de fé e um 
desafio de superação física.

Foi graças à sua peregrinação a Santiago 
de Compostela que Paulo Coelho construiu a 
fascinante parábola que é ‘O Diário de um Mago’. 
Aqui, o renomado autor brasileiro expressa, como 
ninguém, a necessidade que todos sentimos 
de encontrar o nosso próprio caminho. É uma 
filosofia humanista que aborda a profundidade da 

busca que todos, em certo ponto das nossas 
vidas, sentimos necessária e saímos em 
busca do caminho da sabedoria, capaz de 
mudar a vida.

Questione os peregrinos que encontra 
a Caminho de Santiago sobre qual o 
motivo de percorrê-lo. Maioritariamente, 
as respostas envolverão razões ligadas 
à espiritualidade e estado psicológico. 
Criado com um propósito religoso, 
os Caminhos de Santigo de 

Compostela revelam-se como uma espécie 
de tratamento para quem sente ser necessário 
repensar alguns aspetos da própria vida e 
existência. Ainda que sempre com um 
propósito muito individual, o sentimento 

é mútuo entre todos aqueles que 
escolheram chegar a Santiago a pé: 

o caminho transforma vidas. 

Bom caminho.

CAMINHOS DE SANTIAGO
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Conscientes de que, em Portugal, se verifica uma paradoxal 
divergência no que se refere ao desenvolvimento do Caminho 
Português de Santiago (um paradoxo entre a riqueza 
patrimonial e etnográfica que existe, a qual permaneceu 
extraordinariamente bem preservada e, pontualmente, 
bem documentada e estudada em várias regiões; e, por 
outro lado, um assinalável desconhecimento geral, nacional 
e internacional, dos principais percursos históricos de 
peregrinação a Santiago, no território português, desde o 
início da Idade Média, os quais deixaram praticamente de ser 
percorridos por peregrinos na era contemporânea), e certos 
de que esta realidade deriva de vários fatores, aos quais não 
está alheia a desorganização institucional no que se refere às 
diversas entidades, dos vários setores da sociedade, nas escalas 
nacional, regional e local, com atribuição, competência e 
atuação na temática do Caminho de Santiago, tornou-se 
evidente a necessidade de criar uma entidade nacional, capaz 
de promover a necessária articulação dos vários atores no 
desenvolvimento de uma eficaz Estratégia Nacional para o 
Caminho de Santiago, no nosso país.

Nesse sentido, e sempre com o apoio quer da Federação 
Europeia do Caminho de Santiago, quer das entidades 
nacionais que tutelam a Cultura e o Turismo, o Município 
de Vila Pouca de Aguiar iniciou o processo de criação da 
Federação Portuguesa do Caminho de Santiago.

Esta Federação nacional visa, então, constituir um fórum 
de reflexão e debate sobre o Caminho de Santiago, buscando 
o desenvolvimento de produtos e serviços adequados às 
crescentes necessidades identificadas pelos seus membros e 
outros parceiros públicos e privados, individuais e coletivos. É 
sua missão pugnar pela garantia da genuinidade/ autenticidade 
do Caminho, procurando colaborar diretamente com os 

Federação Portuguesa do Caminho de Santiago

órgãos governamentais decisores, estabelecer protocolos de 
cooperação com outras Associações ou organizações credíveis 
e com interesses afins, bem como promover candidaturas a 
Fundos Europeus ou a outros fundos Nacionais e Internacionais, 
potenciando o investimento nas vias históricas de peregrinação 
a Santiago de Compostela. No dia 26 de abril de 2017, em Vila 
Pouca de Aguiar, subscreveram o Protocolo de Cooperação 
para a Criação da Federação Portuguesa do Caminho de 
Santiago 26 entidades, incluindo a Federação Europeia dos 
Caminhos de Santiago, 21 municípios nacionais, uma diocese, 
e três associações de peregrinos. O processo culminou no Ato 
Formal de Criação da Federação Portuguesa do Caminho de 
Santiago, que decorreu no Casino de Pedras Salgadas no dia 
17 de maio de 2019, o qual foi subscrito por 30 municípios 
portugueses e nove associações de peregrinos. Atualmente 
existem muitas outras entidades que já manifestaram o seu 
interesse em aderir, estando a decorrer o respetivo processo 
burocrático para que possam integrar a Federação.

Preside atualmente à Direção da Federação Portuguesa do 
Caminho de Santiago o Município de Vila Pouca de Aguiar, 
contando com o apoio dos seguintes membros: Centro de 
Estudos Jacobeus (Vice-Presidente); Município de Castro 
Daire (Tesoureiro); Município de Tomar (Secretário); 
Município de Albergaria-a-Velha (Vogal); Associação 
Via Lusitana (Vogal); Município de Alvaiázere (Vogal); 
Município da Covilhã (Vogal); Município de Setúbal 
(Vogal). Da Assembleia Geral fazem parte o Município da 
Guarda (Presidente); Município de Vila Nova de Gaia (Vice-
Presidente); Município da Mealhada (Secretário); Associação 
dos Amigos de Santiago de Viana do Castelo (Secretário); 
e integram, ainda, o Concelho Fiscal o Município de Santa 
Marta de Penaguião (Presidente); Município de Estremoz 
(Secretário) e Associação Espaços Jacobeus (Vogal).

O Caminho Português Interior de Santiago estende-se 
por 205 quilómetros, em território português, atravessando 
os municípios de Viseu, Castro Daire, Lamego, Peso da 
Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila Real, Vila Pouca 
de Aguiar e Chaves. Atravessa a fronteira em Vilarelho 
da Raia, percorrendo cerca de 180  quilómetros da Via 
da Prata, em território espanhol, até alcançar Santiago de 
Compostela.

O Caminho Português Interior de Santiago resultou do 
empenho conjunto dos oito municípios atravessados, e 
diferencia-se de outras vias de peregrinação já marcadas, 
em Portugal, por vários fatores:

- o rigor nos critérios de reconhecimento e marcação 
do caminho;

- a riqueza patrimonial, iconográfica e toponímica 
associada a Santiago e ao Caminho;

- o enquadramento natural e rural;

- o duplo sentido, permitindo a utilização do caminho 
para peregrinação a Santiago e a Fátima.

Com paisagens únicas ao longo do seu traçado, 
destacando-se a Paisagem do Alto Douro Vinhateiro, 

classificada como Património da Humanidade pela 
UNESCO, o Caminho Português Interior de Santiago é 
considerado por muitos como o mais belo Caminho em 
Portugal, e desenvolve-se sempre pelo interior do país, 
em áreas rurais e ambiente natural, sendo por isso muito 
importante para a dinamização económica e social das 
cidades, vilas e aldeias atravessadas. 

O Caminho Português Interior de Santiago possui, 
atualmente, todo o caminho devidamente assinalado, 
entre Almargem (Viseu) e Vilarelho da Raia (Chaves), 
bem como uma rede de albergues de apoio aos peregrinos, 
sendo possível carimbar a Credencial de Peregrino em 
vários pontos, ao longo do Caminho, para obtenção da 
Compostela, no destino final da peregrinação.

Encontra-se já em fase de execução uma Candidatura 
ao Programa Valorizar que permitirá melhorar e 
complementar a estrutura de apoio aos peregrinos do 
Caminho Interior, e a interpretação do património cultural 
e natural, bem como divulgar este itinerário ao público 
nacional e estrangeiro para que aumente a procura, com a 
consequente geração de riqueza para as populações locais. 

Também aprovada está outra Candidatura, no âmbito do 
Turismo Acessível, que permitirá preparar este Caminho 
para públicos com necessidades especiais..

Caminho Português Interior de Santiago

  CAMINHOS DE SANTIAGO

Com paisagens únicas ao longo do seu traçado, destacando-
se a Paisagem do Alto Douro Vinhateiro, classificada como 

Património da Humanidade pela UNESCO

A Federação Portuguesa do Caminho de Santiago resultou, num primeiro momento, do trabalho desenvolvido pelo 
Município de Vila Pouca de Aguiar, ao qual aderiram depois várias entidades em torno da temática jacobeia, entre 

municípios e associações de peregrinos. O Município de Vila Pouca de Aguiar, que coordenou a criação e dinamização 
do Caminho Português Interior de Santiago desde 2009, foi convidado a representar Portugal na Federação Europeia 
dos Caminhos de Santiago, facto que se concretizou no ano de 2014, tendo este município assumido a presidência dessa 

Federação no ano de 2016. Sendo a Federação Europeia do Caminho de Santiago a entidade de referência junto do 
Instituto de Itinerários Culturais Europeus do Conselho da Europa, o Caminho Português Interior, por intermédio do 

Município de Vila Pouca de Aguiar, recebeu a certificação como Rota Cultural Europeia.

                                                                                                                                                                                                                                                          Ana Rita Dias, Presidente da F:P. do Caminho de Santiago 

14 CORPORATE MAGAZINE JULHO

D E S TAQ U E

15    JULHO   CORPORATE MAGAZINE



Portugal tem-se afirmado como um país aberto, que 
é um espaço de encontro que conecta pessoas, culturas, 
continentes, religiões.

Por isso, assumimos como prioridade na Estratégia para o 
Turismo 2027 que temos vindo a desenvolver a afirmação de 
Portugal como um país de caminhos.

Caminhos de descoberta, caminhos de espiritualidade, 
caminhos religiosos, caminhos de procura de soluções para 
os desafios globais do planeta.

Foi neste contexto que construímos o programa Caminhos 
da Fé, para estruturar e dar visibilidade aos vários recursos 
que temos em todo o país e que são testemunho desta riqueza 
espiritual de Portugal, com foco nos  Caminhos de Fátima, 
Caminhos de Santiago, Herança Judaica e Altares Marianos.

Neste momento temos já online a plataforma Caminhos 
da Fé – pathsoffaith.com para dar visibilidade a esta oferta 
em todo o país.

Os Caminhos de Santiago são uma dessas tradições 
seculares que refletem esta cultura e as peregrinações são das 
mais antigas formas de turismo.

Desde o século IX – há mais de mil anos, portanto – 
que se começaram a construir itinerários de peregrinação, 
atravessando toda a Península Ibérica.

Em Portugal temos vários itinerários que integram 
o Caminho de Santiago e que têm tido um enorme 
desenvolvimento nos últimos anos.

Muitos deles coincidem com o caminho de Fátima, o 
que aproxima claramente estes dois grandes centros de 
espiritualidade.

O Caminho Português de Santiago é neste momento o 
caminho com maior taxa de crescimento (praticamente 
90% desde 2015), tendo ultrapassado mais de 81 mil 

pessoas registadas em 2018. O que significa que um em 
cada quatro peregrinos de Santiago opta neste momento por 
fazer o caminho português. E de diferentes nacionalidades, 
desde alemães, franceses, italianos, a norte-americanos, 
neozelandeses ou australianos.

Para promover o  Caminho Português de Santiago, 
foi aprovado pelo Governo português um modelo para 
certificação e reconhecimento internacional, que está neste 
momento a ser implementado e que passa a permitir ter 
uma gestão e sinalização globais do caminho, garantindo 
segurança e informação acessível a quem faz os caminhos 
em Portugal.

Em paralelo, estamos a desenvolver ações de promoção 
conjunta com Espanha dos caminhos de Fátima e de Santiago 
em mercados longínquos, ganhando escala na visibilidade 
internacional.

Em todo o mundo existem 350 milhões de turistas que 
viajam com propósitos religiosos.

O turismo religioso - e espiritual - tem tido um crescimento 
exponencial em Portugal, sendo um instrumento poderoso 
para levar as pessoas a descobrir todo o território. 

Além disso, os Caminhos têm também uma profunda 
ligação à Natureza, um segmento que movimenta igualmente 
milhões de turistas em toda o mundo.

Em tempos de incerteza no mundo, em que a construção 
de muros está na ordem do dia, Portugal afirma-se pela 
abertura e pela afirmação de país para todos, onde todos 
nos podemos redescobrir e reconectar, através de mil e um 
caminhos e pontes que nos unem.

É também por isto que somos um país imperdível.

#CantSkipPortugal

§

PORTUGAL, UM PAÍS DE CAMINHOS
por Ana Mendes Godinho, Secretária de Estado do Turismo

  CAMINHOS DE SANTIAGO
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O concelho de Alvaiázere é cada vez mais um ponto de passagem 
para muitos dos peregrinos que percorrem a pé os Caminhos 
de Santiago. Fruto disso têm aparecido nos últimos anos alguns 
albergues para acolher estes caminhantes que, de mochila às costas, 
vão cumprindo etapa a etapa o percurso ao santuário da Galiza.

O Caminho de Santigo é um concentrado de vida, repleto de 
metáforas, onde encontramos um pouco de tudo. Basta sabermos 
olhar e ouvir. Ler o que vivemos. Do esforço à recompensa, das 
tentações do atalho ao prazer de não nos desviarmos. Por estas 
e outras mais razões, Alvaiázere tem investido na valorização do 
Caminho que por ali passa, rumo a Santiago. 

A requalificação do caminho foi motivada depois de 
alguns peregrinos comunicarem à Associação de Peregrinos 
Via Lusitana as dificuldades de orientação sentidas durante 
o percurso. Em conjunto com o Turismo Centro Portugal, 
o Município de Alvaiázere tomou algumas medidas com 
o objetivo de facilitar o caminho. Atualmente 14 placas 
sinalizam o percurso a seguir dentro do concelho. A sinalética 
foi colocada no início do ano, na sequência de um protocolo 
assinado entre o município e o Turismo Centro de Portugal. 
O acordo – extensível a todos os concelhos da Região Centro 
que são atravessados pelo Caminho Português de Santiago – 
prevê a colocação de azulejos de marcação que possam servir 
de orientação aos caminheiros. As placas seguem as normas 
do Conselho da Europa para o Itinerário Cultural Europeu 
– Caminho de Santiago, podendo, por isso, ser facilmente 
interpretadas por peregrinos de qualquer nacionalidade.

Alvaiázere: segurança, 
tempo e silêncio no Caminho

Rumo a Santiago, a caminhada passa também pela capital do 
chícharo. Falamos de Alvaiázere, um concelho do norte do distrito 
de Leiria. O sossego deste caminho é um convite à descoberta do 

património paisagístico, natural e cultural da região.

Segurança, tempo e silêncio, são três dos alicerces de 
promoção deste tipo de turismo. Estes são também 
pilares importantes para os caminheiros que procuram 
na fé e na aventura, aproveitar o tempo e o silêncio 
para o conhecimento próprio. Alvaiázere integra a 
sétima e oitava jornadas do Caminho Português 
de Santiago (Tomar-Alvaiázere e Alvaiázere-
Ansião, respetivamente). 

E o número de peregrinos 
que atravessam o concelho, 
maioritariamente estrangeiros, tem 
aumentado de ano para ano. Estima-se 
que, em média, passem por ali cerca de 
dez caminheiros por dia.  

Ainda no sentido de valorizar os Caminhos 
de Santiago do concelho, será instalado um 
painel de azulejos alusivo aos mesmos. A obra 
com 1,8 metros de comprimento e 80 centímetros 
de largura será doada pela Al-Baiäz  (Associação de Defesa 
do Património). Assim, com vista a assinalar a “importância 
histórica deste caminho de peregrinação para Alvaiázere”, a Al-
Baiäz vai doar um painel de azulejos que será “colocado num 
local público e bem visível da vila, preferencialmente num sítio de 
passagem de peregrinos”, revelou Mário Rodrigues, presidente da 
Associação de Defesa do Património que, desta forma, pretende 
também “produzir património para o futuro, além de se preservar 
o que ainda existe”.

Os azulejos pretendem ser também uma representação 
da arte e da identidade da região e por isso há a ambição 
é que “venha a tornar-se um ponto de grande simbolismo 
histórico-artístico nesta localidade, em atenção à importância 
que Alvaiázere tem como parte do percurso que liga Lisboa a 
Santiago de Compostela”.

“O desenho do painel ainda não está exatamente definido”, 
porém deverá retratar “uma imagem de São Tiago ou de um 
peregrino do Caminho de Santiago” e, “obrigatoriamente, 
conterá o nome de Alvaiázere e uma alusão escrita ao Caminho”, 
referiu Mário Rodrigues, adiantando que a imagem final 
“dependerá de múltiplos fatores, inclusivamente da ideia 
estética do artista”, que ainda não foi escolhido.

 “Um painel de azulejos é o que podemos fazer com os 
escassos recursos de que dispomos”, enfatiza o dirigente, 
alegando que “os peregrinos que passam levam memórias, 
incluindo fotografias” e, por isso, esta é uma forma de 
“publicitar o nome de Alvaiázere”. “O ideal era conseguir que 
todos os peregrinos que passassem por Alvaiázere se fizessem 
fotografar junto do painel”, refere Mário Rodrigues, certo de 
que “seria um excelente investimento publicitário”. Para isso, “é 
imprescindível que qualquer fotografia que seja feita do painel 
leve consigo o nome de Alvaiázere”.

Mas a Al-Baiäz tenciona ir mais longe na homenagem 
aos peregrinos de Santiago de Compostela. “Pretendemos, 
também, em colaboração com o Museu Municipal, organizar 
uma exposição, talvez itinerante, para ser exibida em algumas 
localidades do Caminho, pelo menos na Região Centro”. “E não 
seria demais se, daqui a alguns anos, a Câmara Municipal, 
numa das rotundas da vila, erguesse uma estátua, em bronze, 
de um peregrino, com as vestes típicas dos peregrinos de 
Santiago”, considera Mário Rodrigues, realçando que, “além 
do lado histórico, o Caminho pode vir a ser uma fonte de 
receita para Alvaiázere”.

  CAMINHOS DE SANTIAGO
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Águeda é reconhecida por ser a 
capital das bicicletas, mas para os 
caminhantes a pedalada é outra, 
movida pela fé ou pela aventura. O 
concelho afirmou-se também como 
smart city, destacando-se mesmo 
como um dos maiores exemplos 
a nível nacional. Mas há algo que 
começa a ser cada vez mais evidente: 
Águeda é uma cidade com uma 
dinâmica cultural invejável, muito 
por força de coletividades como a 
d’Orfeu ou do seu Centro de Artes.

Para os caminhantes que almejam 
a chegada a Santiago de Compostela, 
o panorama passa ao lado da zona 
mais industrializada de Águeda, 
realizando-se por outros caminhos 
onde se realça a ruralidade e as 
paisagens verdes que marcam a 
região. Os caminhos que atravessam 
o concelho até à fronteira com 
Albergaria-a-Velha estão assinalados 
com vários símbolos que indicam 

À boleia da fé ou pelo prazer da aventura, a caminhada 
até Santiago de Compostela prossegue-se entre as fronteiras 
de Águeda. É essencialmente um caminho que se faz numa 
peregrinação de fé, o que não exclui que também possa ser 

desfrutado como experiência turística. 

a direção, sendo o mais relevante o desenho de 
uma Vieira. Esta reestruturação foi, aliás, uma 
requalificação feita pelo atual executivo com o 
intuito de valorizar os caminhos de Santiago. Em 
Águeda prossegue-se o caminho do Caramulo e do 
Vale do Vouga, que cruza o concelho pela freguesia 
de Macinhata do Vouga, onde o peregrino pode 
seguir o caminho via ValMaior (1,5km) ou via 
Sernada do Vouga (4km). 

Uma vez em Macinhata, pode visitar o museu 
ferroviário que guarda várias relíquias e aproveitar 
para fazer uma viagem no comboio histórico do 
Vouga. Voltando ao museu, instalado junto à estação 
de comboios de Macinhata, encontrará vários tipos 
de locomotivas e veículos relacionados com 
os comboios. A máquina mais antiga é 
do ano de 1886, destacando-se, ainda, 
as automotoras dos anos 40 do século 
passado, que tinham 1.ª e 3.ª classe, 
e foram construídas nas oficinas de 
Sernada do Vouga.

Voltando ao caminho de Santiago, ao longo 
de praticamente todo o percurso o caudal do 
Rio Vouga acompanha as passadas abrindo as 
hostilidades para paisagens naturais e ecossistemas 
únicos classificados a nível comunitário como 
Rede Natura 2000. Ainda neste contexto, a Câmara 
Municipal de Águeda lançou um guia de observação 
de aves na Pateira de Fermentelos com o objetivo de 
promover o birdwatching. Para além disso a fauna 
e a flora que acompanham o rio Vouga são uma 
companhia tranquilizante para os peregrinos. 

Ainda referindo o primor da natureza de Águeda, 
é inevitável mencionar a Pateira, esta lagoa natural 
constitui o maior ex-líbris natural do concelho e 
está classificada como importante zona húmida. 
Especialmente procurada para a observação de aves, 
pesca desportiva, fotografia de natureza e atividades 
ao ar livre, a Pateira é conhecida localmente como a 
“lagoa encantada”. Tem uma área de cerca de cinco 
quilómetros quadrados e goza da fama de ser “uma 
das maiores lagoas naturais da Península Ibérica”.

Para pernoitar, a Câmara de Águeda criou, em 2015, 
um protocolo com o Albergue de Santo António com 
o objetivo de melhorar o apoio aos peregrinos, bem 
como a divulgação do território junto dos mesmos. Em 
2018 este albergue registou mais de 1600 peregrinos e 
espera, durante este ano, ver esse número aumentar.

Incluída no caminho Português e no caminho 
do Caramulo e do Vale do Vouga facilmente se 
percebe a importância que Águeda sempre teve 
como principal eixo de passagem no território 
nacional.    Não obstante os caminhos antigos 
hoje têm uma menor dimensão mas ainda se 
pode caminhar sobre tramos da antiga Estrada 
Real, ou de caminhos medievais, pelas Pontes 
do Marnel e do Rio Vouga. O recrudescimento 
acentuado do interesse por estes caminhos é 
notório e mostra a importância cultural dos 
mesmos, sendo hoje, sob o ponto de vista 
turístico, um elemento muito importante que 
está nos roteiros mundiais. Sendo os meios 
tecnológicos cada vez mais imprescindíveis para 
o dia-a-dia, a Câmara Municipal de Águeda 

disponibiliza as etapas do caminho de Santiago 
recorrendo a vários formatos de dados para 

permitir a sua utilização recorrendo a 
vários visualizadores ou tecnologias 

como o Google Maps. 

Ainda durante a travessia de 
Águeda, e talvez por marcar uma 

distância de quase 3 centenas, 
começamos a perceber que 

o desprendimento, a 

fé, a redefinição 
das prioridades e 
a simplificação da vida 
marcam, invariavelmente, 
aqueles que se aventuraram 
pelos Caminhos de Santiago. 
Costuma dizer-se que esta é uma 
peregrinação para se fazer de cabeça 
erguida, atentos ao riquíssimo património 
paisagístico e histórico com que nos cruzamos, 
entre o mar e a serra. Mais do que uma motivação 
religiosa, está o prazer da descoberta, além do 
contacto com pessoas de várias nacionalidades. 
O Caminho de Santiago tem o seu próprio 
imaginário, é o centro de muitas histórias e, quanto 
mais se descobre sobre o ele, mais vontade se tem 
de o percorrer. É como um vício, dirão muitos.
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Entre março e novembro, chegam a passar mais de mil 
peregrinos a Santiago por terras de Albergaria-a-Velha. 
Esta afluência de caminheiros foi, desde a primeira hora, 
uma das prioridades de Delfim Bismarck desde que 
integra o Executivo da Câmara Municipal. Integrando o 
Caminho Central Português de Santiago de Compostela, 
o segundo itinerário jacobeu mais importante da Europa 
já foi percorrido por importantes figuras da história, 
como a Rainha Santa Isabel, D. Manuel I e Francisco 
de Holanda. “Estas rotas de pergrinação têm um enorme 
potencial, não só no âmbito do contexto internacional 
do turismo religioso, mas também para a dinamização 
da economia local. É por toda esta envolvênvia que o 
Município está comprometido com a valorização do 
Caminho que por aqui passa”. 

E como é que esse compromisso transparece para quem 
se aventura naquela que é, para muitos, a viagem de uma 
vida? Tornando a mesma o mais confortável possível aos 
peregrinos através da limpeza constante dos caminhos, da 
existência de uma sinalética visível e em bom estado e, o 
grande projeto do Município nesta área, através da criação 
de um albergue de peregrinos.

O CAMINHO PASSA POR AQUI, EM ALBERGARIA

O Caminho Português de Santiago é o primeiro itinerário 
cultural europeu. Albergaria-a-Velha é atravessado por aquele 
que é designado como Caminho Central Português, sendo um 

ponto de confluência de várias rotas. A autarquia inaugurou, há 
cerca de quatro anos, o Albergue de Peregrinos Rainha D. Teresa, 
que tem cada vez mais importância nas peregrinações a Santiago 
de Compostela. Delfim Bismarck, vice-presidente do Município, 
é um entusiasta dos Caminhos, ou não fosse também, além de 

autarca, historiador.

A antiga Casa dos Magistrados deu lugar ao Albergue de 
Peregrinos Rainha D. Teresa há cerca de quatro anos. Para o 
Executivo, a abertura de um albergue no concelho reveste-se 
de um significado especial, pois foi em Albergaria-a-Velha 
que a Rainha D. Teresa fundou a primeira albergaria para 
“pobres e passageiros” no século XII.

Este equipamento está integrado na rede de albergues 
existentes ao longo do Caminho Central Português de 
Santiago de Compostela e revela ser de grande importância 
estratégica, na medida em que a sul do Porto existem poucos 
albergues municipaos para receber os milhares de peregrinos 
que, anualmente, fazem este trajeto.

Além disso, o Município tem outras várias iniciativas pensando 
nos caminhos, como cursos para peregrinos e albergueiros.

Albergaria é município fundador da Federação Portuguesa 
do Caminho de Santiago.

A Federação Portuguesa do Caminho de Santiago foi criada 
formalmente no passado mês de maio, unindo 60 
entidades com o propósito de implementar uma estratégia 

O Albergue de Peregrinos Rainha D. Teresa é composto por 
três pisos. Na cave, há uma garagem, uma zona de tratamento 
de roupa, uma arrecadação de mochilas e uma zona balnear 
com lava-pés e casa de banho. 

Já no rés-do-chão, encontramos a receção, uma sala de 
convívio, uma cozinha comum, uma sala de tratamento e 
auxílio aos peregrinos e uma arrecadação de mochilas.

Subindo ao primeiro andar, o albergue disponibiliza quatro 
quartos com capacidade para acolher 25 peregrinos, bem como 
balneários femininos e masculinos. Finalmente, no exterior há 
uma imensa zona de lazer com mesas de piquenique e lava-loiça.

Na nossa visita ao albergue, fomos recebidos pela Vitória, 
uma peregrina francesa, de 72 anos, que todos os anos regressa 
a Albergaria-a-Velha e gere, em regime de voluntariado, o 
albergue durante três semana. Diz ser encantada pelo Caminho 
português e é por essa razão que o percorre todos os anos. Na 
semana seguinte à nossa visita, Vitoria tinha planos para ir até 
ao Porto, de autocarro e à porta da Sé pegar, uma vez mais, na 
sua mochila e partir, a pé, até Santiago.

  CAMINHOS DE SANTIAGO
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A história de um Caminho
O Caminho de Santiago é percorrido 

há centenas de anos por peregrinos que 
prestam homenagem ao Apóstolo Santiago, 
sepultado na catedral de Santiago de 
Compostela, em Espanha. Foi reconhecido 
pelo Conselho Europeu como ‘Primeiro 
Itinerário Cultural Europeu’ e pela UNESCO 
como Património da Humanidade. Estes 
itinerários têm tido uma procura crescente 
de peregrinos e caminheiros que percorrem 
os caminhos por devoção e num sentido de 
introspeção, apreciando valores naturais das 
paisagens, visitando património, dinamizando 

e sinalética comum nestas vias de peregrinação, além 
do comprometimento a proceder ao levantamento e 
reconhecimento do percurso, no seu território, com 
bases em fontes históricas e científicas, em elencar 
pontos de interesse para o turismo e infraestruturas 
de alojamento, restauração de escolas e edifícios 
passíveis de reconversão em albergues e em proceder 
à limpeza e marcação do Caminho.

Delfim Bismarck refere que “Albergaria tem estado 
desde a primeira hora na criação da Federação e vê com 
bons olhos a uniformização de regras e normas no Caminho 
de Santiago”. O vice-presidente refere que este itinerário é 
“um potencial turístico e cultural cada vez mais relevante, 
que temos todo o interesse em dinamizar”.

a economia local e levando o nome de 
lugares, de sítios e de experiências aos 
quatro cantos do mundo, através das 
redes de comunicação.

O Caminho Português de Santiago 
atravessa o território de Albergaria-a-
Velha em cerca de 14.5 km, ao longo dos 
quais o peregrino pode contar com o apoio 
não só da hospitalidade das suas gentes, 
provando uma gastronomia local de grande 
diversidade e sentindo-se em casa; mas 
também do Albergue Municipal, honrando 
assim, a história secular da existência de um 
albergue em Albergaria-a-Velha.

  CAMINHOS DE SANTIAGO

FERREIRA, Delfim Bismarck, "A Estalagem dos Padres 
em Albergaria-a-Velha - fundada em 1818", Albergaria-a-
Velha, 2018, pp. 23-24:

ALBERGARIA-A-VELHA NO 
CAMINHO DE SANTIAGO

A literatura de viagens e diversa outra documentação 
salientam bem essa centralidade de Albergaria-a-Velha, 
situada no cruzamento da Estrada Real Lisboa-Porto com a 
Estrada Real Aveiro-Viseu.

Ponto de passagem obrigatório no Caminho Português de 
peregrinação a Santiago de Compostela, Albergaria-a-Velha 
surge referida em diversa documentação a ele associada.

Prova disso são, pelo menos, desde o século XII, os relatos 
do geógrafo árabe Edrisi, que descrevem dois itinerários 
portugueses para Compostela, um deles de Coimbra a 
Compostela que passava por Albergaria-a-Velha.

 Já do século XVI, são os relatos do Padre Juan Bautista 
Confalonieri que passou e pernoitou em Albergaria-a-Velha de 
25 para 26 de Abril de 1594, acompanhando o Cardeal Fábio 
Biondo de Montalto:

Outras das provas cabais da passagem de peregrinos por 
Albergaria-a-Velha, datam do século XVII, quando começaram 
a ser efectuados os registos paroquiais na freguesia de Santa 
Cruz de Albergaria-a-Velha, altura em que surgem informações 
de óbitos de diversos homens de caminho que faleceram no Real 
Hospital de Albergaria, mas, um deles, falecido em 15 de Junho 
de 1627, chamava-se Jorge Domingues, era natural e morador 
em Lisboa, e faleceu indo pª Santiago da Galiza.

Nos nossos dias, Albergaria-a-Velha é cada vez mais um 
importante local de passagem para todos aqueles que escolhem 
o Caminho Português para Santiago de Compostela, e 
peregrinam a partir do centro e sul de Portugal.
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Pelos caminhos de Santiago, desde tempos remotos 
até séculos recentes, circulou, cresceu, consolidou-se e 
foi partilhado muito do saber europeu, da arquitetura à 
literatura, das artes de cavalaria ao pensamento. Hoje as 
tradições são outras mas a partilha mantém-se, da cultura às 
histórias que a constroem. Assiste-se desde há vários anos a 
um crescente interesse pelos Caminhos, que são sobretudo 
entendidos como tempo e espaço de reflexão, como percurso 
de descoberta, como momento de encontro pessoal e com o 
outro, na sua diversidade política, cultural e religiosa. 

O caminho que atravessa Vila Nova de Gaia mantém os 
valores interinos aos Caminhos de Santiago, muito embora, 
grande parte do trajeto, atravesse partes mais urbanas. Este 
percurso inicia-se em Grijó e termina com a deslumbrante 
entrada no Porto, através da ponte D. Luís. 

Historicamente e segundo os relatos históricos, a estrada 
romana era a mais utilizada por se tratar de uma via segura 
e rápida, existindo ainda alguns desvios que derivavam das 
estruturas de apoio ao peregrino, como o exemplo de Mosteiros. 
Hoje, milhares de anos depois, o caminho mantém-se idêntico à 
sua rota original. Uma das portas de entrada, e a grande referência 
deste trajeto, é o mosteiro de Grijó. A origem deste mosteiro 
remonta ao século X, no ano de 922, sendo ainda mais antigo que 
a própria nação. A sua história milenar é a razão maior para visitar 
este monumento que é também Património da Humanidade.

É também na freguesia de Grijó que se encontra o Albergue 
da Confraria de Santiago da Paróquia de S. Salvador de Grijó, 
o único existente no concelho de Vila Nova de Gaia. Depois de 
atravessar a as freguesias de Sermonde, chega-se a Perosinho onde 
a travessia ainda é realizada em calçada romana. Caminhando, 
passamos a emblemática rotunda de Santo Ovídeo e passando 

PEREGRINOS DE GAIA, DE GRIJÓ ATÉ AO DOURO

Têm bolhas nos pés e muitos quilos às costas. Os olhos 
atentos à procura de cada seta amarela que lhes aparece na 
esquina. Caminham com horizontes e histórias diferentes. 
São peregrinos, a caminho de Santiago de Compostela. 

Se é difícil? Todos dizem que sim. O sorriso no rosto deixa 
adivinhar que acreditam que vale a pena. Seguimos a 

viagem por Vila Nova de Gaia.

pela história de Gaia. Para quem pretende se refrescar um 
pouco, o caminhante pode repousar no jardim Soares dos Reis, 
uma homenagem ao famosos escultor António Soares dos Reis, 
Seguindo pela Rua Marquês Sá, pode-se encontrar o Largo dos 
Aviadores onde se destaca o chafariz datadi de 1892, composto 
por duas cabeças de animais. Este monumento evoca a primeira 
travessia aérea entre Lisboa e o Rio de Janeiro levada a cabo por 
Gago Coutinho e Sacadura Cabral.  

Com o trajeto de Gaia quase a terminar, e já sentido a brisa 
do rio Douro que separa a passagem para a chegada ao Porto. 
No alto, o Mosteiro da Serra do Pilar, com um miradouro 
com vistas únicas. A paragem ali é obrigatória. Descortina-se 
o fabuloso cenário do rio Douro com os seus famosos barcos 
rebelos que outrora transportavam o vinho do Porto. Neste 
ponto é ainda possível avistar o mosteiro de Corpus Christi, 
fundado em 1345. Mas, para além do património religioso, o 

término deste trajeto será sempre singular, a harmonia entre 
o rio Douro e a cidade do Porto, é um panorama que ganha 
um novo sentido a quem traz vários quilómetros nas pernas. 

Acordar, andar, comer, dormir, repetir: são assim os dias que 
passam a voar, durante semanas que parecem curtos dias. O 
Caminho não é só uma viagem cultural, religiosa, espiritual, 
desportiva. É uma experiência que vicia, é um desejo de voltar, 
é o sabor do andar. Embora os Caminhos em Vila Nova de Gaia 
sejam mais urbanos, o contacto com a agitação citadina, é por 
si só uma troca cultural, uma mostra da sociedade. Existe algo 
bastante divergente num caminho que tem de tudo. O mar 
pinta o horizonte à direita do caminhante que no sossego das 
serras e das pequenas freguesias fazem de companhia até um 
panorama metropolitano. Entre descobertas individuais e troca 
de culturas, este é um trajeto para se perceber que no barulho da 
cidade há um silêncio para ser entendido.

  CAMINHOS DE SANTIAGO
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Barcelos é, por direito próprio, o epicentro do Caminho 
Português de peregrinação Santiago de Compostela, dispondo de 
quatro albergues e vários pontos de apoio para peregrinos, entre 
os quais se destacam a Casa da Azenha e o Posto de Turismo.

O concelho tem raízes históricas ligadas à tradição da 
peregrinação a Santiago de Compostela, estando na origem da 
Lenda do Galo.

Barcelos foi um centro viário medieval, onde desde os 
tempos pré-românicos se verificava o entroncamento de 
estradas. Mesmo antes da Ponte Medieval, construída no 
século XIV, o burgo barcelense tinha esta característica. 
Contudo, após a construção da ponte, Barcelos afirma-se em 
definitivo como ponto de passagem privilegiado e torna-se o 
grande ponto de passagem de peregrinos a Santiago.

Museu Vivo do 
Caminho de 
Santiago é em 
Barcelos

Nas etapas tradicionais do Caminho e fora destas, 
despontam santuários, igrejas, nichos, pontes e cruzeiros que 
testemunham e historiam séculos de vivência jacobeia. Este 
argumentos fazem de Barcelos um autêntico Museu Vivo do 
Caminho de Santiago.

A missa e a Bênção do Peregrino, na Igreja de Santo 
António, pelas 19 horas, constituem, diariamente, pontos 
altos da passagem dos peregrinos por Barcelos.

Para quem faz o caminho por Barcelos, estes são pontos 
de passam obrigatória: a Pedra Furada, a Casa da Azenha, 
a Capela de Santa Cruz, em Lijó, a Ponte das Tábuas, em 
Balugães e, finalmente, a Igreja Paroquial de S. Martinho, 
também em Balugães.

  CAMINHOS DE SANTIAGO

No percurso do Caminho português, o concelho 
de Paredes de Coura é atravessado pelos peregrinos 
nas freguesias de Romarigães, Agualonga, Rubiães e 
Cossourado. A adaptação da antiga escola primária 
da Costa em Albergue de Peregrinos de S. Pedro 
de Rubiães é um exemplo da importância que o 
concelho dá ao Caminho. Outros deveres passam 
pelos populares, pela boa cidadania que se impõe 
a missão de manter as vias limpas, prestar todo o 
tipo de informações aos caminhantes e, enquanto 
automobilistas, olhar pela sua segurança. A 
manutenção dos símbolos indicadores do Caminho 
(setas amarelas ou vieiras, um dos símbolos dos 
peregrinos) e a conservação dos montículos de 
pedras deixadas pelos peregrinos são outras das 
obrigações que a todos incumbe.

O trajeto

Após a passagem pelo concelho de Ponte de Lima, 
chega-se a Paredes de Coura.

A partir da Portela Grande da Labruja, e subindo 
na vertical, o caminho alcança o topo da serra, 
passando ao lado da Casa do Guarda Florestal, 
descendo até Cabanas, já em Paredes de Coura.

Aqui, é possível admirar um grupo de tradicionais 

Pelas suas tradições, belezas naturais e patrimoniais, lendas e caráter 
de religiosidade que a eles se encontram ligados, o Caminho de Santiago 

é percorrido anualmente por largas centenas de pessoas, a cavalo, 
de bicicleta e principalmente a pé, dirigindo-se ao túmulo do apóstolo 

Santiago em Compostela. 

moinhos de água, em perfeito estado de conservação e uso.

Segue-se, então, até Agualonga, atravessando uma 
velha ponte, para chegar à Capela de S. Roque e 
voltar a encontrar a Calçada Romana proveniente de 
Romarigães.

Ambos, Via Romana e Caminho, se embrenham 
num espesso bosque, até chegar à magnífica Igreja 
Românica de Rubiães que ostenta, no adro, um 
miliário a Caracala.

Chegado a Rubiães os romeiros encontram o 
merecido descanso no Albergue de Peregrinos de S. 
Pedro de Rubiães.

Daqui, e após percorrer 100 metros pela Estrada 
Nacional, o Caminho aproxima-se da ponte 
românica de Rubiães.

Atravessando a Ponte Nova, dilui-se durante 400 
metros no chamado Couto das Cabras; até Pecene 
seguimos por uma rota alternativa, durante 50 
metros e chegamos a S. Bento da Porta Aberta.

Por trás da Capela segue o Caminho por terreno 
montanhoso. Posteriormente, o Caminho de 
Santiago continua por Valença.

Paredes de Coura,
um caminho montanhoso
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A descoberta do túmulo do Apóstolo São Tiago, nas 
primeiras décadas do século IX, fez nascer na paisagem do 
Ocidente europeu uma rede de estradas e caminhos que iam 
convergindo para Santiago de Compostela, na nossa vizinha 
Galiza. Uma dessas vias, mencionada já em documentos 
medievais e em relatos de viajantes célebres, foi o chamado 
Caminho Português de Santiago, que atravessava a antiga 
Província de Entre-Douro e Minho. Para esta via confluíam 
outros caminhos, veredas e azinhagas, do mesmo modo que 
para um grande rio correm os seus afluentes.

Ponte de Lima, outrora como hoje situada numa importante 
encruzilhada, integrava esse caminho trilhado por romeiros 
que marchavam sob o signo da vieira e do bordão. Desde a 
longínqua Idade Média que a vila de Ponte de Lima constituiu 
passagem aos peregrinos vindos do sul, pelo Porto, Rates 

e Barcelos. Entravam em Poiares, seguiam por Vitorino de 
Piães, Facha, Seara, Correlhã e atravessavam o rio Lima na 
vila, servidos sobretudo pela ponte gótica. Continuavam, 
já na margem norte, aproveitando também a velhinha via 
militar romana, por Arcozelo e Cepões, despedindo-se na 
freguesia da Labruja e continuando para norte. 

Os peregrinos passavam… E continuam a passar… E hoje 
mais do que nunca, chegados aqui provenientes das mais 
diversas latitudes. Continuam, já depois de transposta a 
Portela da Facha, a passar em frente à Capela de São Sebastião, 
onde se dava mortalha a peregrinos se nessa freguesia 
morriam; continuam a percorrer as veigas da Correlhã por 
entre casario antigo, superando o rio Trovela junto à Capela 
de Nossa Senhora das Neves; continuam a entrar na vila 
de Ponte de Lima através da Avenida dos Plátanos, numa 

OS PEREGRINOS AINDA PASSAM POR PONTE DE LIMA

das mais belas aproximações a uma localidade em todo o 
caminho. A meio da alameda, à direita, junto do Convento 
de Santo António dos Capuchos, observam ainda o que 
em tempos foi uma hospedaria, que certamente serviu de 
abrigo e pousada a tantos romeiros que por aqui andaram e 
descansaram. Cruzam, como noutros tempos, o lendário Rio 
Lethes, o Rio do Esquecimento, e ultrapassam o troço mais 
íngreme, na Serra da Labruja, não sem admirar a Cruz dos 
Franceses, um dos monumentos mais simbólicos e icónicos 
de todo o Caminho Português de Santiago.

Este itinerário, percorrido ininterruptamente ao 
longo dos séculos e enriquecido patrimonialmente com 
capelas, santuários, cruzeiros e alminhas, a que se foram 
incorporando diversas estruturas de apoio, nos domínios 
material e espiritual, conhece atualmente o seu período de 

maior afirmação e pujança. Às motivações religiosas, que 
estiveram na sua génese, juntam-se agora as de índole cultural.

Ponte de Lima tem sabido ir ao encontro das necessidades 
e anseios dos peregrinos e uma prova disso foi a criação do 
Albergue de Peregrinos de Ponte de Lima, em 2009, local de 
acolhimento de referência em todo o caminho. Foi de certa 
forma o corolário de um trabalho anterior, iniciado nos finais 
do século XX, de investigação, de fixação e sinalização do 
itinerário jacobino, para o qual também muito contribuiu a 
Associação de Amigos do Caminho Português de Santiago-
Ponte de Lima.

Tudo em prol dos peregrinos. São eles quem, afinal, através 
dos seus passos, perpetuam este caminho.

  CAMINHOS DE SANTIAGO
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Um sítio  onde os peregrinos abrandam o passo para apreciar 
o ambiente e sentir a história de um país que começou a nascer 
aqui e que, hoje, é exemplo de paz para o mundo.

Um sítio onde vai encontrar gente de várias nacionalidades, 
diferentes idiomas, o primeiro santo português (S. Teotónio), 
comércio singular e muitas opções para sossegar o apetite e 
satisfazer os apreciadores da boa mesa.

Tal como Portugal, Valença soube sempre entender o seu 
território e criar valor com o que tem de genuíno e autentico. 
O melhor exemplo disto é a forma extraordinária como 
este povo conservou a sua Fortaleza, um exemplar único da 
arquitetura militar abaluartada, que querem ver reconhecida 
como Património Mundial da UNESCO. São 5 kms de 
muros, a envolver uma autêntica cidade fortificada.

Visitar Valença é uma experiência que marca, o ambiente 
fará sentir-se um guerreiro lusitano,  nesta terra de Portugal 
que o  rio Minho une à Galiza. 

De tanto calcorrear ruelas e espreitar guaritas se o apetite 
aparecer, está no sitio certo. Aqui o bacalhau é rei, e como tal, 
muito bem tratado em mais de 60 restaurantes. 

Nas grandes rotas seculares das peregrinações a Santiago 
de Compostela, a Fortaleza e os peregrinos comungam da 
mesma história, lendas e testemunhos.

Em Valença o peregrino sente a magia de estar com um pé 
em Portugal e outro em Espanha, na antiga ponte metálica 

Valença, a Fortaleza dos 
Caminhos de Santiago

internacional, a passagem histórica da fronteira e  o epicentro 
da confluência do Caminho Central Português e da Costa.

Em 2018 foram 81 652 peregrinos, a Santiago, a conhecer 
os encantos de Valença, nesta terra com história gravada em 
pedras de granito, com mais de 2 mil anos.

O espírito peregrino é parte identitária deste povo que, hoje, 
acolhe também, os caminhos da fé, até Fátima, marcando 
o início, em Portugal, deste traçado.  As marcas marianas 
são muitas, em especial o momento da entrega do terceiro 
segredo de Fátima, um dos maiores segredos de Portugal, 
quando a Irmã Lúcia, decidiu enviá-lo ao Papa.

Este é um lugar único. Quem não se lembra da fronteira, das 
filas para verificação dos passaportes, dos caramelos comprados 
em Tui? Mas, este espaço, tem memorias e conta  as estórias do 
Trapiche e do Contrabando feito por gente que em tempos de 
dificuldade “faziam pela vida” com engenho e coragem. 

 Já percebeu que Valença está muito ligada a Tui? Sim é 
verdade, as duas cidades prolongam-se uma na outra, num 
espírito de partilha único, na Europa. A ponte metálica é uma 
rua que une os dois núcleos urbanos e nos remete para as 
memórias da antiga fronteira. Fruto das união destes dois povos, 
nasceu em 2012 a Eurocidade Tui/Valença. Venha conhecer!

É mesmo um sítio a não perder! 

E será sempre bem vindo!

 

Valença é um espaço de contrastes, com a calma 
proporcionada pela paisagem, onde o verde, o rio, os 
muros, as portas, túneis e guaritas, da sua Fortaleza, 
convivem num ambiente trilingue (português, galego e 

castelhano), alegre e descontraído. Em Valença o peregrino sente a magia de estar com um 
pé em Portugal e outro em Espanha, na antiga ponte 

metálica internacional, a passagem histórica da fronteira 
e  o epicentro da confluência do Caminho Central 

Português e da Costa.
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A primeira vez que fiz o Caminho de 
Santiago foi em 2016 com grupo de 
colegas de trabalho. Não fazia a mínima 
ideia do que me esperava, do que seria ter 
imensos quilómetros por dia nos pés. Apenas 

confiei e deixei-me ir.

Apreciar a natureza do caminho e saborear a paz. 
Esquecer o dia-a-dia, por vezes sufocante, e termos 
tempo só para nós. Sentir um grupo unido rumo ao 
mesmo destino, tanto nos momentos de alegria como nos 
de dor. Cruzar com peregrinos de várias nacionalidades 
e ouvir um pouco das suas histórias. Rumar apenas com 
o essencial às costas, sem pressas, sem horas marcadas, 
apenas disfrutar o caminho.. senti-lo! O chegar a 
Santiago e sentir que fomos capazes e que toda a dor e 
esforço valeram a pena. Foi fantástico! Como algo tão 
simples, tão desapegado de bens materiais pode ser tão 
enriquecedor?

Desde esse momento, o caminho tornou-se "um 
vício" para mim. Já fiz mais cinco entretanto, 
todos diferentes e marcantes à sua maneira.

O Caminho de Santiago é uma experiência 
única e inesquecível!

Há muito que tinha vontade de fazer o 
caminho, até que surgiu a oportunidade 
de o fazer em conjunto com elementos do 
ginásio que frequento.

  É difícil traduzir em palavras tudo o que vivemos e 
sentimos ao longo do caminho, pois são vários os estados 
de espirito por que passamos. Ele é feito de sorrisos, 
de momentos de introspeção, de paz de espírito, de 
simplicidade e partilha, de momentos de força e de 
cansaço. 

Nem sempre é fácil, mas depressa aprendemos a relativizar 
os problemas, pois as dificuldades desaparecem quando 
as encaramos como oportunidades de aprendizagem.

Para mim, um dos pontos altos foi quando 
chegamos ao fim e vimos cumprido o objetivo 
a que nos propusemos, é uma sensação brutal, 
uma descarga emocional muito forte e uma 
sensação de voltar de coração cheio.

Sónia Figueiredo

Raquel Santos
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Albergaria Novecentista (Gralheira): Ainda hoje é possível 
ver o edifício onde existia uma albergaria que acolhia 
peregrinos, junto ao cruzeiro da aldeia, precisamente na Rua 
da Estalagem.

Capela de São Gonçalo (Zimão): Na aldeia que tem 
Santiago por orago, a Capela devotada a São Gonçalo, santo 
peregrino, localiza-se precisamente no caminho, entre férteis 
pastagens e campos de cultivo.

Albergue de Santiago (Parada do Corgo): O topónimo 
da aldeia, Parada logo nos indica do ancestral acolhimento 
aos viandantes; é no edifício da antiga escola primária que 
se localiza o Albergue de Santiago, com capacidade para 10 
pessoas. Agradece-se pré-aviso (tel. +351 961 537 588).

Ponte de Cidadelha (Cidadelha de Aguiar): Travessia 
oitocentista sobre o rio Avelames, a ponte apresenta tabuleiro 
em cavalete, assente sobre arco de volta perfeita, em cantaria. 

Capela de Santiago (Vila Meã): A capela de Santiago de Vila 
Meã localiza-se na aldeia, um pouco afastada do caminho; no 
entanto, quando o Avelames galga as margens, e obriga ao 
desvio pela ecopista, passa-se próximo do monumento, no 
qual se destaca a bela torre sineira.

Parque Termal (Pedras Salgadas): O caminho medieval 
coincide, atualmente, com a avenida principal do Parque, 
já dentro de portões; passa-se junto à Casa de Chá, ao SPA 
Termal, de traço Siza, e às mundialmente premiadas Eco-
houses.

Parque de Merendas (Sabroso): Frondoso e aprazível 
parque de merendas, com mesas, assadores e ponto de água, 
que convida a uma pausa, antes de seguir caminho… 

O Caminho Português Interior de Santiago

  O Caminho Interior estende-se por 205 
quilómetros, em território português, atravessando 
os municípios de Viseu, Castro Daire, Lamego, Peso 
da Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila Real, Vila 
Pouca de Aguiar e Chaves. Atravessa a fronteira 
em Vilarelho da Raia, percorrendo cerca de 180 
quilómetros da Via da Prata, em território espanhol, 
até alcançar Santiago de Compostela.

A marcação e dinamização deste itinerário cultural 
resultou do empenho conjunto dos oito municípios 

Peregrinação em 
Vila Pouca de Aguiar

No concelho de Vila Pouca de Aguiar, o Caminho de 
Santiago percorre o extenso Vale de Aguiar, numa jornada 
suave e agradável, junto aos rios Corgo e Avelames. De forte 
ambiência rural e abrangendo áreas naturais classificadas, 
o percurso caracteriza-se por uma paisagem em mosaico, 
onde as Serras do Alvão e da Padrela contrastam no 
horizonte, e os terrenos agrícolas alternam com florestas 
de folhosas, com destaque para os carvalhais e os soutos. 
O caminho coincide com a principal via definidora 
do território, desde época romana. Está comprovada 
a coincidência do seu traçado com uma via medieval, 
atravessando o Parque Termal de Pedras Salgadas, bem 
como com a antiga Estrada Régia, referenciada nos finais 
do Séc. XIX, que ligava o país de Norte a Sul.

Do caminho, é possível observar o Castelo Roqueiro de 
Aguiar de Pena, estrategicamente implementado sobre 
um colossal penedo granítico, sobranceiro a todo o vale, 
bem como antigas albergarias e pousadas, integradas no 
casario das aldeias atravessadas, localidades estas que 
frequentemente dedicam a Santiago ou a São Gonçalo 
(santo peregrino) as suas capelas e romarias.

No seu traçado, o caminho original vai-se cruzando com 
a antiga linha de caminho-de-ferro, a Linha do Corgo, 
entretanto requalificada como ecopista; assim, é possível 
complementar o troço concelhio do caminho de santiago 
(de forma total ou parcial) com o regresso ao ponto de 
origem pela ecopista, transformando esta experiência 
numa caminhada circular. 

atravessados, e diferencia-se de outras vias de 
peregrinação já marcadas, em Portugal, por vários 
fatores, destacando-se:

- O rigor nos critérios de reconhecimento e 
marcação do caminho;

- A riqueza patrimonial, iconográfica e toponímica 
associada a Santiago e ao Caminho;

- O enquadramento natural e rural.

Pontos de Interesse
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A vontade de fazer o 
Caminho começou quando 
li o “Diário de um Mago” 
do Paulo Coelho, na década 

de 90. Eu sabia que um dia faria o 
Caminho! E assim foi. 

Em 2014 fiz o meu primeiro Caminho 
com um grupo de amigos caminheiros 
que, do nada, resolveram pôr a mochila 
ás costas, fazer o caminho central 
português e desafiar os seus próprios 
limites físicos e psicológicos. Sim 
porque não foi fácil! Sem querer cair 
em clichés, fazer o Caminho é um 
enorme teste à nossa capacidade física 
e força psicológica. A certa altura tudo 
dói. Dói as costas, dói a lombar, dói 
as pernas, os braços. Sentes calor (se 
como eu fizeres o Caminho no Verão), 
tens sede (porque não foste prevenido 
com água e não aparece uma fonte 
sempre que desejas), tens fome (porque 
o dia foi longo e uma vez mais não te 
preveniste e não aparece um tasquinho 
para comer), tens sono (porque 
dormiste num albergue com mais 20 
ou 30 pessoas com hábitos de sono 

diferentes dos teus). O cansaço 
apodera-se de todo o corpo e, 
principalmente, da cabeça. Ficamos 
irritados, com pavio curto e ansiosos 
por chegar. E nunca mais chegamos! 
“É já ali” dizem os caminheiros mais 
optimistas. E é mesmo! 

Quando chegas, percebes que tudo 
valeu a pena. Que passaste por lugares 
lindos, que conheceste e conviveste 
com pessoas diferentes de ti. Que sim 
choraste, mas também sorriste e deste 
gargalhadas. Que viveste a experiência 
mais incrível de sempre! Que 
ultrapassaste as tuas próprias barreiras 
e testaste os teus limites! Que, afinal, 
podes viver com pouco. Que tudo o 
que atravessa o teu Caminho faz parte 
e que, felizmente, tu fizeste parte dele. 

Voltei ao Caminho em 2015 
quando fiz o Caminho de 
Santiago e Muxia e Finisterra, em 
2016 fiz o Caminho Inglês e estou 
ansiosa por regressar de novo ao 
Caminho, seja ele qual for...

Mónica Carvalho

Caminhos de Santiago, das 
melhores experiências que se 
pode ter.

De cada vez que o percorro, algo 
de novo acontece comigo, sinto que 
regresso outra pessoa.

O que começou por ser apenas um 
desafio (da 1ª vez), rapidamente se 
tornou um vício, ou melhor, uma 
necessidade, ao ponto de ter de o fazer 
com regularidade, pois a experiência 
é de tal forma gratificante que sinto 
falta desses momentos de reflexão, de 
comunhão com a natureza, de contacto 
com outras realidades,/culturas /pessoas.

Júnior Constantino

Na verdade creio que "o caminho" 
não se explica (pondo de lado 
os lugares comuns), é necessário 
experimentar, vivenciá-lo, pois é uma 
descoberta muito própria, muito nossa 
e que com certeza vai mudar nos.

De cada vez que o percorri a 
experiência foi sempre diferente e 
sinto que em cada uma aprendi e 
mudei um pouco.

A próxima já está agendada para 
Setembro, já lá não vou a algum 
tempo e está a fazer-me muita 
falta, para recarregar energia...
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Este caminho ancestral percorre mais de 
570 quilómetros que atravessam Espanha 
e Portugal. Aqui, atravessará a pastagem 
de Salamanca, Beira Alta, as terras dos rios 
Douro, Tâmega, Lima e Minho e, finalmente, 
os estuários galegos.  Aqui, conhecerá cidades 
como Salamanca, Castelo Rodrigo, Almeida, 
Pinhel, Trancoso, Sernancelhe, Lamego, 
Amarante, Guimarães, Braga, Ponte de Lima, 
Tui, Pontevedra e Santiago de Compostela, três 
delas classificadas como Cidades Património 
e, todas elas, sem exceção, merecem uma visita 
pormenorizada.

Armando Mateus, vereador da Câmara 
Municipal de Sernancelhe, revela que “sendo 
o Caminho Português de Santiago o segundo 
itinerário mais percorrido para chegar até 
ao apóstolo Santiago, apenas superado pelo 
Caminho Francês, e integrando este a Lista 
Indicativa de Portugal ao Património Mundial 
da UNESCO, a preservação da sua autenticidade 

Caminho de 
Torres passa por 

Sernancelhe

Sernancelhe é um ponto importante do Caminho de Torres, que 
se inicia em Salamanca. Se se quiser aventurar a Caminho de 

Santiago pelo trajeto que D. Diego de Torres Villarroel (daí o nome de 
Caminho de Torres) fez em 1737, saiba que Sernancelhe é de paragem 
obrigatório. Passe pela Igreja Matriz e veja a estátua de Santiago na 

fachada da mesma, onde estão presentes mais cinco apóstolos.

e integridade, através de evidências históricas e 
do património, através de evidências históricas 
e do património, temos que aumentar o número 
de visitantes nos sítios e atrações culturais ou 
naturais associados ao Caminho de Torres, 
bem como contribuir para a valorização da 
identidade cultural das regiões”. Por isso, surge 
o projeto ‘Valorização Cultural e Turística do 
Caminho de Santiago – Caminho de Torres’ 
entre 34 entidades portuguesas e espanholas. 
Este projeto, onde a Câmara Municipal de 
Sernancelhe integra, tem como objetivo 
proceder ao levantamento, do ponto de vista 
histórico e geográfico, à intervenção e à 
valorização de parte do traçado do Caminho 
de Torres.

Os municípios pretendem tornar o caminho 
o mais fiel ao percorrido por Diogo de Torres 
Villarroel há quase três séculos, de Salamanca 
a Santiago de Compostela. 300 anos chegaram 
a mudar as rotas de comunicação que unem as 

Santuário da Nossa Senhora da 
Lapa

O Santuário da Lapa é, desde sempre, um 
importante espaço do culto da fé. Durante 
Séculos, este foi o principal local de culto à 
Virgem Maria em Portugal. Quem a visita, vai 
à procura da gruta onde apareceu a imagem 
da Virgem e na qual, muitos acreditam, que 
só consegue passar quem não tem pecados. 
Por isso mesmo, foram muitos os peregrinos 
primitivos que se desviavam do caminho 
principal para passarem na Lapa. 

Mantendo a tradição, o município marcará um 
caminho alternativo para aqueles que, durante a 
sua peregrinação, queiram visitar o Santuário e, 
quem sabe, conseguir passar na gruta.

duas cidades espanholas, cruzando Portugal. 
Por essa razão, cada trilho e cada etapa 
tem sido objeto de um estudo detalhado e 
abrangente a nível histórico, geográfico e 
cartógrafico, respeitando sempre os locais de 
passagem que Torres Villaroel mencionou 
no seu romance “Peregrinação ao Glorioso 
Apóstolo Santiago de Galicia”. Posteriormente, 
todas as etapas foram avaliadas  no solo, 
passo a passo, para verificar a sua viabilidade, 
passando sempre por vias públicas, para que 
o peregrino atual possa fazer o Caminho em 
segurança e aproveitar tudo o que os vários 
locais têm para oferecer.

Faça-se à estrada, realize o seu sonho, leve a 
mochila e... bom caminho!

  CAMINHOS DE SANTIAGO

Igreja Matriz

Construída nos finais do século XII, a Igreja 
Matriz de Sernancelhe é considerada um dos 
monumntos mais importantes do Românico 
em Portugal, sendo o monumento mais 
significatico da vila. De um e outro lado do 
portal abre,-se dois nichos, sendo cada um 
deles ocupado por três figuras, uma delas é 
Santiago, celebrando a missão dos apóstolos. 
O interior da igreja é também um espaço 
museológico privilegiado. 

Os municípios pretendem tornar o 
caminho o mais fiel ao percorrido por 

Diogo de Torres Villarroel há quase três 
séculos, de Salamanca a Santiago de 

Compostela
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Portugal, apesar da pequena dimensão, é constituído 
por um mosaico com variações e contrastes bruscos. Até 
mesmo entre a rota milenar de Santiago nos deparamos com 
uma enorme diversidade de gentes e tradições. Percorrer o 
caminho das Torres é também conhecer o interior do país e 
as raízes históricas do reinado portucalense. Esta rota inicia-se 
em Salamanca e rompe as fronteiras portuguesas em Almeida. 
Já no distrito de Viseu, demarcamos um pequeno segmento 
deste caminho – aquele que atravessa o concelho de Tarouca.

A ponte fortificada de Ucanha é a imagem do caminho 
das Torres e uma das razões deste trilho ser tão único. O 
esplendor de uma das mais belas pontes medievais do país 
concilia-se com a imponência da torre fortificada, erguida 
em 1465. Mas os encantos de Tarouca não se reservam apenas 
a Ucanha e expandem-se em cada recanto do concelho. 
Descobrir Tarouca é percorrer tempos, deixados nos lugares 
certos pelas memórias das suas gentes. 

O aumento de caminheiros rumo a Santiago não passa de 
despercebido pela autarquia. São milhares os peregrinos e 
aventureiros que, de passo em passo, entre vivências e experiências, 
rumam à descoberta da essência das gentes – e até mesmo à 
própria descoberta pessoal. José Damião, vice-presidente do 
Município de Tarouca, dá voz ao empenho que o atual executivo 
tem tido para requalificar e rentabilizar os caminhos de Santiago. 

Marcado pela história e pela relação com a natureza, o 
caminho das Torres “passa bem no interior de Portugal, em 

Entre os relevos do interior do país surge, na rota de peregrinação histórica de Santiago, 
o caminho das Torres. Inicia-se ainda em Espanha e, já por terras lusitanas, cruza o 

município de Tarouca. A torre fortificada de Ucanha é um dos expoentes máximos desta 
rota e também uma das várias heranças e histórias que a região de Tarouca tem para contar.

todas as zonas que deram origem ao condado portucalense”, 
relata-nos José Damião. “Há um conjunto vasto de património 
que são marcos da origem do nosso país”, prosseguiu. 

Da gastronomia aos vinhos, da alma tarouquense às tradições 
cisterciense, o objetivo é que este percurso seja também uma 
montra cultural do Vale do Varosa. Quem o diz é José Damião: 
“Queremos dinamizar o nosso trilho, oferecendo experiências 
que marquem quem por aqui passa. Iremos marcar locais para 
se degustarem produtos locais e queremos ainda criar outros 
caminhos alternativos que atravessem o nosso património. Desde 
logo identificamos 4 elementos fundamentais para criarmos estas 
ramificações, o mosteiro de Santa Maria de Salzedas, o convento e 
mosteiro de S. João de Tarouca, a Casa do Paço e a Igreja Paroquial 
de São Pedro de Tarouca ”. Estes monumentos históricos contam 
as raízes da nação, mas não só. O primeiro mosteiro cisterciense 
em Portugal é também casa de abrigo de obras do pintor 
renascentista Vasco Fernandes, mais conhecido por Grão Vasco, 
e de trabalhos de Bento Coelho da Silveira ou Pascoal Parente. 
Entre os trilhos ainda existem alguns fragmentos de calçadas 
romanas e uma paisagem autêntica desenhada ao ritmo do 
caudal do rio Varosa. Cruzar Tarouca é conhecer um vale cheio 
de encantos. Por ali, se às pedras dessem voz, elas poderiam 
contar como viram erguer-se Portugal e serem esquecidas entre 
as serras Beirãs e as colinas do Douro. 

Para os que passam e para os que acolhem, este caminho 
traz um conjunto de benefícios e oportunidades para a 
região, “as antigas escolas primárias de Ucanha ou de Granja 
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Nova poderão vir a ser transformadas num albergue”, referiu 
José Damião. Existe ainda o movimento natural que favorece 
a restauração e o comércio local, pelo menos assim se espera. 
São pequenos passos com grandes objetivos que marcam 
este caminho - e não são apenas dados pelos caminheiros, 
mas, no sentido personificado, também Tarouca caminha na 
direção de promover as suas terras e as suas gentes, dando mil 
razões para que quem passou, volte noutras circunstâncias. 
“Não queremos apenas que as pessoas passem, queremos 
que quem passe fique com memórias das experiências que 
viveram em Tarouca e estamos preparados para oferecer essas 
experiências. Há um período do ano em que estes caminhos 
são mais procurados e o que nós queremos fazer é percecionar 
que quando existir esse público, nós próprios iremos criar 
eventos e atividades para criar uma 
relação com quem passa por 
ali”, sublinhou José Damião.

O percurso de Tarouca está sinalizado como fácil, entrando 
em Granja Nova e descendo ao lado das margens do rio 
Varosa, através de Ucanha e Eira Queimada, até ao concelho 
de Lamego. A revitalização deste trajeto tem respeitado 
toda a sua autenticidade, mantendo o caminho e as suas 
características tal como elas eram. Após reintegrar o guia de 
caminhos oficiais de Santiago o Município espera começar a 
colher os primeiros frutos: “As pessoas vão querer descobrir 
este novo caminho e por isso estamos algo expectantes porque 
achamos que vai ter uma grande procura”, frisou José Damião.

Apesar de ser um curto segmento entre as centenas de 
quilómetros até Santiago, o percurso de Tarouca ressurge 
com a sua máxima identidade. O caminho é uno, mas o que se 

vê lá fora e o que se sente cá dentro é tão diverso 
quanto o número de peregrinos. 
Já se adivinha o problema: é vício 
sem cura ou antídoto. 
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Os Caminhos de Santiago desempenham um papel 
fundamental do ponto de vista turístico e cultural, tendo 
forte impacto sobre a economia local. Perante um património 
único, pelo seu valor arquitetónico, histórico e paisagístico, 
os municípios têm vindo a potenciar esta fonte natural de 
turismo e promoção. Vila Verde não foge à regra, e tem 
vindo a trabalhar este trajeto de forma a ser também ele uma 
caminhada entre as tradições minhotas.

O Caminho de Vila Verde inicia-se na Vila de Prado 
juntamente com um dos mais emblemáticos monumentos 
filipinos nacionais. A travessia pela ponte medieval transporta 
o caminhante até ao largo onde o Pelourinho lembra justiças 
antigas. Prosseguindo até Lage, o edifício do antigo Hospital 
tem nas suas paredes histórias de outros peregrinos. Neste 
troço o caminho cruza-se com vários exemplares etnográficos, 
como espigueiros e poços. O lado rural é acentuado e assim 
se mantém até Moure. Depois de deixar para trás a antiga 
prisão e seguindo pela estrada nacional, encontra-se uma 
‘carranca’ (uma pedra talhada com aspeto de cabeça humana 
e com um passado pouco esclarecido). 

Continuando, já na freguesia de Carreiras de S. Miguel, 
existe por lá a Torre de Penegate, o local ideal para saborear 
a brisa de uma paisagem singular. Já em Portela das Cabras 
o caminhante pode parar para descansar e se refrescar numa 
fonte, que diz a lenda, ter poderes curativos da alma. 

Prosseguindo por Goães, pela calçada romana, pode 
deslumbrar os traços arquitetónicos minhotos. A ponte 
medieval é mais um ponto de paragem obrigatória e sinal de 
que o caminho está prestes a terminar. Aqui, pode encontrar 
o albergue de Peregrinos S. Pedro de Goães, instalado numa 
antiga escola primária desta freguesia. Construído em 2011, 
todo o espaço está modernizado e confortavelmente equipado 
para proporcionar um repouso digno. As instalações do 
albergue suportam duas camaratas com beliches e colchões, 
com capacidade total para trinta pessoas. Possui seis casas de 
banho, cinco delas equipadas com duche. No hall de entrada, 
disponibiliza-se uma pequena biblioteca com referência a 
escritores e apontamentos alusivos a Vila Verde. A cozinha 
reúne as condições de higiene e segurança exigidas e permite 
a confeção de refeições para um total de 30 pessoas.  Inserido 

POR VILA VERDE 
A VIAGEM DE FINALISTAS 

É À DESCOBERTA DE SANTIAGO

Em Vila Verde os Caminhos de Santiago estendem-se ao longo 
de dezoito quilómetro, numa simbiose que concilia um lado 

bucólico e outro mais urbano. No entanto, este caminho feito 
entre as tradições minhotas é também marcado por ser o início 

da viagem de finalistas dos estudantes de Vila Verde. 

em pleno Vale do Neiva, na freguesia de Goães, o descanso 
pode ser feito também fora de portas, onde a água é abundante 
e uma das grandes riquezas naturais do património natural 
da região. A escassos metros deste albergue encontra-se o rio 
Neiva, rio que inspirou o poeta Francisco Sá de Miranda, que 
por estas terras viveu mais de vinte anos. A ponte medieval 
que o atravessa serviu durante vários séculos de passagem a 
milhares. Já na conclusão do caminho, Rio Mau é um término 
entre a natureza, num caminho feito entre subidas e descidas. 

No concelho de Vila Verde, todo o caminhos está repleto 
de marcas que os nossos antepassados que peregrinaram ao 
túmulo do apóstolo foram deixando. O Roteiro “Percursos 
de Vila Verde – Caminho de Santiago” é da autoria de Pedro 
Antunes Pereira, com a colaboração de Luís Ribeiro e traz 
um contributo inestimável para o conhecimento da riqueza 
e das marcas do caminho, permitindo um fácil acesso e toda 
a informação sobre a riqueza patrimonial do Concelho de 
Vila Verde. 

Uma viagem de finalistas diferente 

Em Vila Verde, a viagem de finalistas dos alunos do 
secundários é uma aventura diferente. O destino é Santiago 
de Compostela e até lá cada estuante tem de percorrer mais 
de cem quilómetros durante cinco dias. A aventura começa 
em Valença, ainda entre fronteiras portuguesas. 

O objetivo vai além da chegada à catedral de Santiago 
de Compostela, todo o caminho é uma descoberta e uma 
caminhada sobre os planos futuros de cada um. Nesta viagem 
de finalistas o álcool é substituído por garrafas de água que 
ajudam a hidratar e manter as energias e o descanso é feito 
em escolas. Por outro lado, o convívio estende-se em mais de 
cem quilómetros, durante vinte e quatro horas de cada um 
dos cinco dias. Esta caminhada é também a descoberta de 
amizades, de ideias e de outros caminhos - os que traçam o 
futuro de cada um. 

No término desta iniciativa existe muito mais do que 
quilómetros feitos e mais do que cumprir tradições, realça-
se a relevância de uma atividade que é também cultural e da 
qual cada um tira a suas lições.

  CAMINHOS DE SANTIAGO

No Livro de Honra do Albergue lê-se

30/07/2017

A primeira vez ficará escrita na nossa memórica com amis 

força.

Este albergue foi o meu primeiro albergue na minha primeira 

peregrinação.

Condições muito boas.

Obrigada pelo vosso trabalho.

Helder Silva e Lili Guimarães

 

01/08/2017

Agradeço do fundo do coração às e aos anjos da guarda dos 

peregrinos que com tanto amor e carinho mantêm este refúgio 

de descanso para tantos pés e espíritos cansados.

Que tenham longa e feliz vida!

Um grande bem-haja.

R.Rocha

44 CORPORATE MAGAZINE JULHO

D E S TAQ U E

45    JULHO   CORPORATE MAGAZINE



CAMINHO CENTRAL PORTUGUÊS

Uma rota percorre a Europa com destino a 
Santiago de Compostela

O  Caminho de Santiago  foi e continua a ser, sem dúvida, a 
rota mais antiga, mais percorrida e mais celebrada do velho 
continente. Santiago também partilhou a atração dos caminhantes 
e andarilhos de todos os tempos mas, além disso, criou uma rota, 
fez um Caminho. A Santiago e à Galiza pode-se chegar de muitas 
maneiras. Mas a melhor forma de vir é pelo Caminho de Santiago.

O Caminho Central Português ganhou relevância sobretudo 
a partir do século XII, após a independência de  Portugal. O seu 
traçado herda estradas e caminhos antigos, como a Via XIX, 
construída no século I d. C., que ligava  Braga  a  Astorga  através 
de Ponte de Lima, Tui, Pontevedra, Santiago e Lugo, e que foi uma 
das calçadas romanas mais importantes, pois estruturou a Gallaecia. 

O culto jacobeu teve no Caminho Português um território fundamental 
para entender a verdadeira dimensão internacional do fenómeno das 
peregrinações. Este itinerário ganhou relevância sobretudo a partir do 
século XII — após a independência de Portugal, a meados do século.

A partir do século XII, o fluxo dos peregrinos para o norte da 
Península foi estabelecendo ligações não só espirituais mas também 
culturais e económicas, laços humanos que as fronteiras políticas nunca 
puderam quebrar. O exemplo de reis, nobres e altos clérigos contribuiu 
decisivamente para assentar uma grande devoção jacobeia, tal como 
a célebre peregrinação de Dona Isabel de Portugal, a ‘Raíña Santa’, no 
século XIV, que oferece diante do altar de Santiago a coroa, vindo a ser 
enterrada em Coimbra com um bordão de peregrina. Outro exemplo 
é o do rei português Manuel I, que peregrina de Lisboa a Santiago em 
1502, e ordena como lembrança da sua estadia em Compostela que 
uma lâmpada ilumine o templo santiaguês dia e noite, para o qual 
atribuirá um rendimento anual.

Foi tal a marca em terras lusas do fenómeno  jacobeu  que a 
própria rede rodoviária de Portugal se configuraria assim, de sul a 
norte, passando pelos lugares que o Caminho Português ia fixando 
para a Galiza: Lisboa, Santarém, Coimbra, Porto, Barcelos, Ponte de 
Lima e Valença do Minho, onde o itinerário atravessa o rio Minho e 
entra na Galiza.

No século XIX, o de menor afluência de peregrinações — em 
consequência dos novos tempos marcados pela Revolução Francesa 
e pela invasão de Espanha pelas tropas napoleónicas —, o  Caminho 
Português tornou-se, não obstante, na via de Santiago mais ativa. Nesse 
século, mais de 80 por cento dos peregrinos estrangeiros foram portugueses. 
a  Galiza:  Lisboa,  Santarém,  Coimbra,  Porto,  Barcelos,  Ponte de 
Lima e Valença do Minho, onde o itinerário atravessa o rio Minho e 
entra na Galiza.

No século XIX, o de menor afluência de peregrinações — em 
consequência dos novos tempos marcados pela Revolução Francesa 
e pela invasão de Espanha pelas tropas napoleónicas —, o Caminho 
Português tornou-se, não obstante, na via de Santiago mais ativa. 
Nesse século, mais de 80 por cento dos peregrinos estrangeiros 
foram portugueses.

CAMINHO PORTUGUÊS DA COSTA

 Em cada passo, um sentido

Este caminho da orla marítima, que parte do Porto e passa 
pelos atuais concelhos de Matosinhos, Maia, Vila do Conde, 
Póvoa de Varzim, Esposende, Viana do Castelo, Caminha, 
Vila Nova de Cerveira e Valença, ganhou relevância durante a 
Idade Moderna e, sobretudo, a partir do século XVIII, sendo 
utilizado pelas populações costeiras e pelos que desembarcavam 
nos portos marítimos.  Nesse período foi um dos eixos mais 
importantes para alcançar Santiago de Compostela.

Este itinerário costeiro corre, em primeiro lugar, na 
direção oeste e avança paralelo ao rio Minho até chegar 
ao seu  amplo estuário. A dominar a paisagem encontra-se 
o monte de Santa Trega, grande miradouro sobre o Atlântico 
e Portugal, célebre pelo seu incrível  castro, parcialmente 
escavado, uma grande povoação que alcançou o seu auge 
durante a romanização. No sopé do monte, o  porto d’A 
Guarda oferece um bom abrigo à sua frota pesqueira.

O itinerário avança paralelo à linha costeira, escarpada e 
agreste, em direção ao norte. Passa-se por  Oia, localidade 
portuária célebre pelo seu  mosteiro cisterciense; a igreja 
medieval conserva-se em bom estado e precede a sua entrada 
com uma nobre fachada barroca. O caminho dobra o Cabo 
Silleiro  para penetrar num território mais resguardado, a 
bela ria de Vigo. Em primeiro lugar chega-se a Baiona, vila 
histórica de encantadoras ruas e praças, igreja do século XIII, 
capela barroca dedicada a santa Liberata e espetacular fortaleza 
de Montemaior, atualmente parador turístico. Foi a primeira 
localidade a conhecer o sucesso da primeira viagem de 
Colombo à América, quando a caravela Pinta chegou ao seu 
porto no dia 28 de fevereiro de 1493.

Depois de passar pela  ponte medieval d’A Ramallosa, 
o itinerário dirige-se para  Panxón  (Nigrán), localidade 
conhecida pelo Templo Votivo del Mar, arquitetura original 
e eclética construída por Antonio Palacios entre 1932-37, 
os restos de uma igreja visigoda do século VII e o areal 
de praia América. Um pouco mais para o norte, o caminho 
encontra-se com a bela enseada de Samil e, a seguir, com a 
populosa  cidade de Vigo, em cujo centro urbano não falta 
uma igreja dedicada ao Apóstolo Santiago.

Depois de Vigo, o itinerário junta-se em Redondela ao Caminho 
Central Português.
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Não sei o que me levou a ir, 
mas sei que quero voltar...

Foi a melhor experiência 
da minha vida. É uma sensação 
única, cheia de momentos que nos 
ficam marcados para sempre, desde 
as pessoas que vamos conhecendo, 
aos lugares que vamos passando, o 
procurar um sítio para pernoitar, e a 
melhor de todas... chegar a Santiago, 
abraçar os nossos companheiros, tirar 

a mochila das costas, descalçar 
as sapatilhas, deitar no chão a 
olhar para a Catedral e as lágrimas 
que nos correm de felicidade.

É o espírito de entreajuda, a superação 
das nossas próprias dificuldades.

Aprendi o verdadeiro sentido 
da vida: mais importante que 
o destino é o caminho que 
percorremos para lá chegar.

Silvia Borges

  CAMINHOS DE SANTIAGO

O Caminho de Santiago e os seus diversos 
itinerários fazem parte do património cultural 
europeu, representando uma tradição e uma 
expressão histórica continuada de alguns dos 
valores fundamentais da nossa identidade coletiva. 
O Caminho de Santiago é, ao mesmo tempo, uma 
via europeia, uma via ibérica e uma via portuguesa, 
manifestando características e ideias próprias de 
cada uma dessas vertentes, seja naquilo que as 
individualiza, seja naquilo que as une. 

Com a aprovação, em fevereiro, do diploma 
para a certificação e valorização do Caminho 
de Santiago em Portugal tornou-se possível, 
pela primeira vez, estruturar os percursos 
existentes no nosso território e marcar 
novos itinerários, potenciando essa valiosa 
experiência e dando aos peregrinos a melhor e 
a mais segura viagem possível. 

Este diploma veio honrar a história e a 
memória cultural construída através dos 
itinerários portugueses, que sempre fizeram 
parte desta via de comunicação. Reconhece-
se, assim, a importância histórica e cultural do 
Caminho de Santiago em Portugal, bem como 
a centralidade de Portugal neste percurso de 
peregrinação e de contacto entre tradições, 
costumes, práticas e identidades, criando-se 
as condições para o justo reconhecimento 
internacional do caminho português e a sua 
integração no conjunto de itinerários oficiais. 

Os Caminhos de Santiago expressam de 
forma significativa uma dupla valência, seja no 
fomento do diálogo cultural entre os peregrinos 
e as comunidades por onde eles passaram, 
seja como um importante eixo comercial e 
via para a disseminação do conhecimento, 
promovendo o desenvolvimento económico e 
social ao longo de seus diversos itinerários. 

Este reconhecimento não se limita ao 
importante exercício de memória. Projeta 
também projeta um conjunto de medidas que 
irão permitir estudar e conhecer melhor os 
traçados e bens patrimoniais que integram o 
Caminho e criar parcerias que potenciem o 
desenvolvimento cultural e económico das 
regiões. O trabalho de cooperação é a base 
de uma política pública de cultura integrada, 
sustentável e inovadora. Só em parceria – 
envolvendo não só as entidades públicas com 
responsabilidade na área, mas também os 
intervenientes privados e as organizações da 
sociedade civil – conseguiremos chegar a todos. 

É este, também, um dos valores fundamentais 
dos Caminhos de Santiago. O envolvimento ativo 
das comunidades locais, no apoio aos peregrinos, 
na profunda empatia com as dificuldades 
próprias da viagem e com os propósitos daqueles 
que veem em Santiago de Compostela algo mais 
amplo que um ponto de chegada.  

§
O CAMINHO DE SANTIGO E O ENCONTRO DE CULTURAS

por Ângela Ferreira, Secretária de Estado da Cultura
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AVEIRO

estreias nacionais e quatro premières absolutas, contemplando, 
também, um programa de concertos que aposta em nomes 
como os de Gilberto Gil, Mariza, HMB e Capicua.

Este festival tem como propósito ser um festival da arte 
contemporânea, cosmopolita e que celebra cada encanto da 
cidade. A proximidade com a comunidade é evidente e a arte 
aveirense está sempre presente na identidade deste festival. 
A comprová-lo estão os espetáculos Sparkl!Wonderbeaters, 
que contará com a participação de percussionistas de Aveiro, 
e “Tales of The Lagoon”, no qual participam instituições 
locais ligadas à dança, ao teatro e à música. Também a Banda 
Amizade volta a ter honras de destaque. Depois de ter atuado, 
na edição anterior, com Legendary Tigerman, este ano, sobe 
ao palco com Capicua, Keso, Virtus Teau e DJD1.

A Fanfarra dos Canais, criada em colaboração com várias 
comunidades musicais locais, também terá, nesta edição, um papel 
importante. Em cada um dos cinco dias do festival, fará diferentes 
percursos, ligando atividades do programa artístico a decorrer.

Entre os destaques da programação, está a estreia nacional 
de “Esencial”, da companhia Vaivén Circo, um espetáculo de 
circo contemporâneo e de dança que pode ser visto nos dias 
19, 20 e 21. Confirmada está também a apresentação de “O2”, 
projeto de arte pública que nasceu pela Companhia PIA, em 
Macau - convidando o espectador a refletir sobre como poderia 
sobreviver a uma sociedade onde a tecnologia desvanece as 
relações humanas e o acesso ao oxigénio se torna um luxo.

O festival dos canais prepara-se para ser uma autêntica roda viva 
dos mais variados tipos de arte. A criatividade e o engenho artístico 
irá invadir a cidade para proclamar Aveiro como referência da arte 
contemporânea durante os dias 17, 18, 19, 20 e 21 de julho. 

O crescimento do concelho de Aveiro é cada vez mais notável. 
Muito para além do turismo e dos ovos moles, há apresentações 
que são certamente dispensáveis, não fosse Aveiro, uma das 
cidades portuguesas mais emblemáticas. Mas entre a ria e as 
planícies que contrariam os relevos da região, destaca-se um 
mundo empresarial e industrial cada vez mais significativo. Os 
segredos de Aveiro não estão guardados apenas nas profundezas 
da ria, existe também uma quantidade enorme de segredos que 
garantem sucessos por de trás de cada empresa. 

Aveiro é também distinguida como a cidade-museu da Arte 
Nova em Portugal, este período delicado e sedutor da arte do 
século XX pode ser encontrado numa série de interessantes 
exemplos de edifícios de dois pisos representativos do gosto 
exuberantemente decorativo característico do estilo Arte Nova.

Festival dos canais 

No mês de julho Aveiro reforça os argumentos para que 
seja um destino de visita obrigatória com a concretização 
de mais um festival dos canais. Nesta que será já a quarta 
edição estão previstos mais de 250 espetáculos, que irão 
envolver 32 companhias artísticas.

De 17 a 21 de julho a cidade reconhecida como Veneza 
de Portugal volta a transformar-se num palco a céu a aberto. 
Teatro de rua, concertos, instalações artísticas, performances, 
oficinas criativas, entre outras propostas, irão tomar conta do 
centro da cidade no âmbito de mais uma edição do Festival dos 
Canais. Para este ano estão previstos mais de 250 espetáculos, 
protagonizados por 32 companhias artísticas e cerca de 270 
artistas nacionais e internacionais, aos quais se juntarão 220 
participantes da comunidade local. O programa, apresentado 
esta quinta-feira, em conferência de imprensa, prevê várias 

  AVEIRO
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Foi no seu estúdio, situado no centro de Aveiro, entre maquetes e antigos projetos, que 
Paulo Lousinha apresentou a planta da sua história e a sua perspetiva sobre a arquitetura 
enquanto arte vivida. A reconhecida Escola do Porto marcou a sua formação e também o 

início do seu trajeto profissional.

A ARQUITETURA COMO UMA ARTE EXPERIENCIADA 

Paulo Lousinha admite não existir “grande poesia” 
por de trás do surgimento da sua empresa, a qual 
assume meramente como um atelier de arquitetura. No 
entanto, não se trata de uma arte literária e mesmo não 
havendo rimas líricas que contem a história de Paulo 
Lousinha, existirão certamente, linhas concretas de 
projetos edificados que contam aquilo que diferencia 
os projetos assinados pela Lousinha Arquitectos.

O percurso profissional de Paulo Lousinha inicia-se 
no final do primeiro ano do curso de arquitetura, no 
Porto, quando começou a trabalhar com o arquiteto 
Fernando Távora e José Bernardo Távora. Este seria 
um desígnio importante, não apenas por conciliar a 
formação com a prática profissional, mas pelo privilégio 
de trabalhar com uma das maiores referências da 
arquitetura contemporânea portuguesa. 

Refira-se que, ao lado de Eduardo Souto de Moura e de 
Álvaro Siza Vieira, Fernando Távora é um dos principais 
vértices do triângulo de destaque da Escola do Porto. 
Esta, constituindo uma geração sobejamente conhecida e 
ativa nacional e internacionalmente, é um dos principais 
ativos no meio arquitetónico e pedagógico, e Távora muito 
contribuiu para isso.

O ano de 1995 marca o início da atividade profissional 
de Paulo Lousinha, na altura como profissional liberal, 
em Vila Nova de Gaia. Anos mais tarde viria a mudar-
se para Aveiro, e, numa necessidade de se adaptar às 
exigências financeiras e burocráticas, criou a empresa 
Lousinha Arquitectos, Arquitectura e Comunicação, 
Lda. Mais de duas décadas depois de iniciar a sua 
atividade, e apesar de ser o sócio maioritário da 
Lousinha Arquitectos sublinha que nunca se viu “como 
empresário, mas sim como arquiteto”. 

A naturalidade como se distancia de um mundo 
empresarial e empreendedor é sinónimo da forma 

como centra toda a sua atividade na arquitetura. Se 
de elementos diferenciadores se definem as empresas, 
facilmente percebemos que a grande distinção do 
escritório de Paulo Lousinha é viver a arquitetura da 
sua forma mais natural, aclamando-a e concretizando-a 
como arte e tratando cada projeto com a essência e 
criatividade que lhe é devida. Entre obras e projetos, a 
lista de trabalhos do gabinete de Paulo Lousinha está 
muito perto dos trezentos registos, com intervenções 
espalhadas pelo território a norte do Mondego, mas com 
particular presença na área metropolitana do Porto. 

A Escola do Porto

Formado na Escola do Porto, esta é uma das principais 
influências para Paulo Lousinha. Afirma ter tido a sorte de 
ser um dos últimos a beneficiar da formação académica feita 
em conciliação com a prática profissional, onde o escritório 
do professor era um prolongamento da sala de aula.

Hoje a designação “Escola do Porto” serve para identificar 
um modo de fazer e de pensar associado aos arquitetos 
formados no Porto. A designação, normalmente utilizada 
no discurso académico e arquitetónico, é também hoje 
amplamente adotada no discurso turístico, jornalístico e 
até político. Dentro e fora de Portugal, a Escola do Porto é 
reconhecida como uma das principais marcas distintivas 
da arquitetura contemporânea portuguesa, configurando 
um estilo próximo de um certo imaginário formal e 
linguístico. Com provas dadas, na prática profissional e 
académica, os arquitetos da Escola do Porto alcançaram 
um importante prestígio nacional e internacional, 
ganhando vários prémios, entre os quais o Prémio 
Pritzker de Arquitetura atribuído a Álvaro Siza em 1992 e 
a Eduardo Souto Moura, 20 anos depois, em 2011. 

“Partilho da opinião de Kenneth Frampton que associa 
o sucesso da escola à estabilidade da sua liderança e 
didática após a reforma de 57. Promovida pelo arquiteto 

Carlos Ramos a transição do currículo Beaus-Arts para um 
currículo moderno, muda programas e professores, sob a 
liderança constante de Fernando Távora que se prolongou no 
tempo quase 50 anos”, explicou Paulo Lousinha. 

A Arquitetura como arte

“A arquitetura é de todas as artes a mais política”, quem 
o diz é Paulo Lousinha, convicto de que arquitetura e 
arte são duas expressões que não se podem dissociar. 
“Encarar a arquitetura perdendo a visão desta componente 
artística é transformá-la numa resposta meramente formal. 
O processo criativo do arquiteto pode assemelhar-se ao do 
escultor mas com a diferença de que nós fazemos objectos 
habitáveis”, prosseguiu.

Se, de criatividade depende o processo de criar um espaço, 
também do momento se faz o desígnio da arquitetura: 
“Uma das coisas mais importantes na arquitetura é que ela 
seja a expressão da sua época. Até porque mudam contextos, 
tecnologias, materiais, entre outras coisas”. 

Falando da arquitetura como uma arte ela deve ser 
concebida e contemplada no seu todo. A luz e o espaço 
são a matéria-prima principal de um arquiteto e, por isso, 
um projeto arquitetónico será sempre um “espaço vivido”, 
onde cada elemento se completa no seu meio envolvente. 
Mais do que viver da imagem a arquitetura deve ser 
experienciada, numa simbiose entre todos os elementos 
físicos, com a introdução da dimensão tempo. Apesar 
disso Paulo Lousinha considera que hoje a arquitetura 
está cada vez mais dependente da imagem e menos do 
espaço: “a fotografia revela um determinado olhar que pode 
manipular o objeto e se as pessoas se habituarem a só verem 
a arquitetura pela lente do fotógrafo começam a afastar-se 
da principal matéria prima desta arte, que é o espaço. Este 
culto exacerbado da imagem como suporte da divulgação 
do trabalho de um arquiteto, se não se souber ver no espaço, 
pode destruir a identidade da própria arquitetura”.

  AVEIRO
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Uma equipa que faz a diferença

Apesar de todas as condições excecionais, 
Bruno Gonçalves sublinha que a maior 
diferenciação do In Training Lab está patente na 
equipa: “Temos máquinas que são de facto muito 
boas, temos piscina e spa, mas somos sempre, e 
apenas, um ginásio e por isso aquilo que nos pode 
diferenciar são as pessoas e a qualidade do serviço 
que prestamos. Somos diferentes na atenção que 
conseguimos dar ao nosso cliente e na proximidade 
que temos com todos eles, mas não basta ser 
simpático, temos de saber oferecer uma qualidade 
de treino acima da média”.

O In Training Lab tem como missão 
proporcionar saúde, bem-estar e experiências 
únicas aos seus clientes. Em 6 meses de atividade, 
o balanço positivo é inegável e, por detrás 
desse sucesso, está uma gestão focada 
na qualidade e nas pessoas. Talvez 
por essas razões e pela simpatia 
que impera em cada colaborador 
confiar na equipa deste ginásio é 
incorporar uma família capaz 
de fazer a diferença no dia a 
dia de cada associado. Apesar 
de recente, este é um projeto 
com alicerces sólidos para 
fundamentar o sucesso futuro, 
ao qual, Bruno Gonçalves, não 
esconde a ambição de abrir um 
segundo In Training Lab na sua 
cidade natal, Viana do Castelo.

O verão já se iniciou mas os ginásios continuam 
de portas abertas. Manter o corpo são não é só uma 
questão estética, mas também de bem-estar e saúde. O 
modo como cuida dele é que pode variar: os ginásios 
já oferecem programas variados e adaptados que 
fogem ao tradicional e que pretendem melhorar o 
desempenho físico e mental dos associados.

Porque suar pode ser também divertido, o In 
Training Lab surge para quebrar todos os paradigmas 
dos ginásios convencionais, primando sempre pela 
qualidade dos serviços. Quem o diz é Bruno Gonçalves, 
gerente, treinador e o rosto da dedicação e ambição 
que regem toda a equipa deste ginásio. É de Viana do 
Castelo, licenciou-se em educação física na UTAD 
(Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) e 
posteriormente concluiu o mestrado em reabilitação de 
lesões. Começou o seu percurso profissional como um 
dos primeiros personal trainers de Viana do Castelo e 
anos mais tarde, acabou por se mudar para Aveiro onde, 
após vários anos a trabalhar noutros ginásios, decidiu 
implementar as suas próprias filosofias. Começou por 
criar um pequeno estúdio de treino personalizado e no 
início do ano de 2019 concretizou a sua determinação ao 
abrir o seu próprio ginásio, com o propósito de ter uma 
oferta diferenciada.

O In Trainig Lab dispõe de várias áreas dedicadas 
à musculação, cardiofitness, aulas de grupo, estúdio 
para cycling, piscina para natação e hidroginástica, 
terapias de balneário como sauna, banho turco, jacuzzi, 
hidromassagem e, para além disso, possui um gabinete 
de nutrição e um de serviços de estética disponível para 
todos os sócios. 

Mais do que a vasta oferta de valências, importa 
também destacar o espaço, amplo e confortável. Nota-se 
a atenção em que tudo seja funcional e proporcione uma 
harmonia entre a comodidade e o esforço físico. A sala 
de cardio, por exemplo, está equipada com uma série de 
televisores para que a fadiga seja esquecida enquanto se 
percorrem alguns quilómetros de aquecimento, este é um, 
entre vários pormenores que visam mimar os associados.

A saúde em primeiro lugar

Mais que um ginásio, o In Training Lab faz jus 
ao nome, assumindo-se como um laboratório de 
otimização de capacidades físicas. A preocupação 
posiciona-se fundamentalmente na saúde e qualidade 
de movimentos na mobilidade, garante Bruno 
Gonçalves: “Quero mudar a mentalidade dos ginásios 
comuns, que ainda não é muito bem vista. Em termos 
de reabilitação os ginásios não são recomendados pelas 
muitas lesões que podem causar em exercícios mal 
executados, mas queremos mudar esse paradigma”. 

Focado em assumir o desporto como um complemento 
de saúde, cada associado é integrado de forma exímia. 
Após a inscrição existe uma avaliação física e nutricional 
de forma a conciliar os objetivos de cada cliente com 
a funcionalidade dos treinos. “Na primeira aula o 
professor acompanha o treino, explica os exercícios e o 
funcionamento de cada máquina, é importante acima 
de tudo para precaver lesões”, explicou Bruno. “A nossa 
filosofia é fazer a diferença na qualidade física, na 
qualidade do movimento e também na confiança  de cada 
um. O nosso foco é melhorar a qualidade de vida das 
pessoas, o resto vem por acréscimo”, acrescentou.

Desporto para todas as idades 

A oferta do In Training Lab abrange todas as idades, 
começando nos seis meses, com a natação para bebés 
e terminando no desporto sénior, aliás, são vários os 
associados que apesar dos seus mais de 80 anos, não 
trocam por nada os treinos semanais. 

Com horário de funcionamento desde as 7 da manhã 
até às 22 horas, durante os dias úteis, e das 9 horas até 
às 20 aos sábados. Os preços assumem-se bastante 
simpáticos, com mensalidades para os associados 
que se dividem em duas ofertas: A primeira abrange a 
utilização de todos os serviços (exceto personal trainer) a 
qualquer dia, a qualquer hora; a segunda oferta, com um 
valor ligeiramente mais baixo, abrange uma utilização 
matinal, que no entanto tem uma menor oferta de aulas.“O
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Localizado no Bom Sucesso, em Aveiro, o IN Training Lab tem 
ao seu dispor uma ligação completa entre o treino e o equilíbrio 

físico e mental. O espaço apela ao conforto e foi desenhado para 
que todos os elementos trabalhem em harmonia, alcançando a 

meta que procura: um estilo de vida saudável.
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ano. Só trabalhamos com produtos regionais 
e frescos para garantir a maior  qualidade 
possível. Isto é algo que faz a diferença no 
prato final. Para termos a frescura desejada 
não podemos garantir determinados produtos 
durante todo o ano e isso leva-nos a adaptar 
a nossa carta. No verão o peixe e os mariscos 
fazem a casa, mas durante o inverno as carnes 
têm uma maior procura, como as carnes 
maturadas e o porco preto confecionado de 
forma bem distinta ”.

Para acompanhar cada refeição a Taberna 
do Canal tem ao dispor uma carta de vinhos 
com mais de 120 referências. Se é amante 
de uma especial harmonização e de uma 
experiência vínica diferenciada, não ficará 
desiludido, da mais de centena de vinhos, 
80 por cento deles são distintos, até porque, 

dificilmente os irá encontrar numa cadeia 
de supermercados. Como alternativa ao 
vinho existe uma variada escolha de cervejas 
artesanais, weiss, pilsener, lager, entre outras, 
existe oferta para todo o tipo de paladares.

O espaço da Taberna não se destina apenas 
ao serviço de restaurante. Há variados eventos, 
incluindo provas vínicas, de cocktails, de gin’s 
e de cervejas artesanais. O restaurante dispõe 
ainda uma sala que pode ser reservada para 
eventos personalizados. Para além de tudo 
isso, o nome de taberna não é esquecido na 
própria designação do restaurante. Os petiscos 
são também os príncipes da casa e o espaço é 
um local ideal para passar horas de convívio 
enquanto se experiencia os sabores aveirenses. 

Com uma equipa que é também uma 
“família com o objetivo de bem servir”, a 
Taberna do Canal caminha para consolidar 
a sua presença entre as referências da 
restauração aveirense. No entanto Ricardo 
Andrade mantém a ambição em crescer 
qualitativamente: “Ainda não atingimos 
o espaço perfeito e ainda podemos 
melhorar. Agora vamos expandir a sala 
de cima. É uma sala com 35 lugares, mas 
precisa de ser ainda ajustada para dar 
mais conforto.

Pratos tradicionais casados com vinhos e o ambiente 
acolhedor de uma sala em ponto pequeno. Em cinco anos 
de vida, a Taberna do Canal provou ser uma ideia maior 
do que os seus 30 lugares. Está em vias de crescer, mas sem 
perder de vista o espírito de proximidade e de conforto. 
Apesar do nome, esqueça a definição de uma taberna antiga 
- os vinhos nacionais e a comida de Aveiro são os pilares de 
um restaurante que se propõe a romper com os moldes de 
uma refeição convencional. Um desfile de sabores que se 
emparelham com um espaço requintado. 

Ricardo Andrade decidiu em 2014 dar vida a um espaço 
histórico da cidade de Aveiro. Aquelas paredes, transformadas 
num restaurante, poderiam contar quase século e meio 
de histórias, mas hoje cingem-se aos aromas e sabores ali 
confecionados. Com o objetivo de colocar as tradições à 
mesa, Ricardo Andrade reuniu todos os anos de experiência 
profissional na restauração com a paixão pela gastronomia e 
concretizou o sonho de abrir o seu próprio restaurante. 

A ria é a porta de entrada para a Taberna do Canal, a 
esplanada virada para um dos maiores expoentes da Veneza de 
Portugal, demarca um lugar privilegiado. Apesar de estar bem 
próximo do centro da cidade, a Taberna é afastada da balburdia 
citadina. O espaço marca a posição em que Ricardo Andrade 
quer incorporar o seu restaurante – diferente, refinada e com as 
linhas da tradição. As paredes revestidas a madeira são um 

prolongamento das embarcações piscatórias. Na taberna do 
canal - o reduto final do peixe pescado - não se esquece a 
ligação da gastronomia com a ria e o mar.  Nas paredes são 
vários os pormenores alusivos à região, um espaço idealizado 
e construído pelo gerente, e também chef de cozinha, 
Ricardo Andrade: “o meu pai é serralheiro naval e eu acabei 
por adquirir o jeito e o gosto por esse ramo. Idealizei e construí 
este espaço sem querer descaracterizar aquilo que já era a casa. 
O objetivo foi criar um ambiente mais refinado, e confortável, 
tanto para trabalho como para lazer”. Num espaço bem 
característico percebe-se que até as luzes foram pensadas de 
forma exemplar. 

O primeiro plano da Taberna do Canal é imediato, 
percebe-se que uma refeição aqui é o início de uma viagem 
interminável. Nunca é igual à vez anterior e cada prato é uma 
aula viva. No cardápio da casa destaca-se o peixe, com realce 
para o ensopado de enguias, mas também para o bacalhau 
e para o marisco. Ricardo é quem assume o papel de chef, 
aprendeu com a experiência de ver outros a praticar a arte 
gastronómica e foi criando o seu próprio perfil, que não desilude 
os clientes da Taberna. Para os menos entusiásticos pelo peixe, 
os pratos de carne serão também uma escolha a não descurar. 

A carta é curta, são entre 3 a 4 pratos de carne e outros tantos 
de peixe, esta escolha é explicada pelo gerente com aposta na 
qualidade dos produtos: “A carta varia consoante a época do 

Um dos espaços comerciais mais antigos de Aveiro deu lugar a um 
restaurante. Ricardo Andrade agarrou na tradição, que se mantém na 

decoração da sala, e decidiu desbravar novos caminhos. Na Taberna do 
Canal leva-se à mesa o melhor da gastronomia aveirense.

A TRADIÇÃO AVEIRENSE À MESA

 AVEIRO
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ECOFRIENDLY

O consumo é inerente às novas responsabilidades sociais 
fazendo do dinheiro e, correspondentemente, economia, 
o centro do funcionamento social. A economia vive do 
consumo e a sociedade consome para que a economia seja o 
motor do funcionamento social, torna-se inegável, por isso, 
que no centro de tudo isto está o capital. Talvez por isso, a 
sustentabilidade seja uma guerra da economia contra os limites 
da Terra. O destino natural é contraditório, apesar do caminho 
a seguir  ser consensual a sociedade desresponsabiliza-se da 
sua própria obliteração afogando-se cada vez mais numa 
economia que carece crescer de recursos infinitos. E a 
sociedade continua, ainda que inconscientemente, a estimular 
esta ideologia, enchendo egos e orgulhos de quem aqui não 
estará para ver a história da humanidade sucumbir. 

O crescimento económico não pode ser o principal objetivo 
das nossas sociedades. Aumentar o PIB implica mais 

produção e mais consumo, o que leva a maior uso 
de recursos, mais emissões e mais poluição. Mas, 

no Sul da Europa, sabemos amargamente 
o que acontece quando a economia não 

cresce. Um sistema económico assente 
em dívida precisa de crescer para poder 
pagar a dívida e precisa de dívida para 
crescer. Tal serpente que se come a si 
própria. Desentrelaçar a sociedade de um 
sistema económico viciado em crescimento 

e dívida requer transformações profundas a muitos níveis, para 
assegurar o bem-estar de todos e, ao mesmo tempo, reduzir a escala 
de produção e consumo para níveis sustentáveis.

Cada vez mais se fala de sustentabilidade, como se a simples 
aplicação desta palavra a seguir a qualquer outra fosse o 
suficiente para tornar qualquer ação politicamente correta 
ou amiga do ambiente. Por estar na moda, usa-se esta palavra 
por tudo e por nada. É muito fácil rotular qualquer coisa 
como sustentável, principalmente quando se toca a questões 
ambientais e ecológicas. Primeiro é importante perceber 
que a origem da banalidade desta palavra deve-se à triste 
consequência da atual necessidade de resolver os problemas 
ambientais causados pelo Homem no último século.

O termo eco-friendly surge cada vez mais como uma alegoria 
às necessidades futuras e um conceito que tende a reduzir as suas 
arestas mais abstratas. A sustentabilidade tem-se afirmado como 
uma necessidade e um carimbo de qualidade e responsabilidade 
social das empresas. Ainda que o fator eco-friendly  não 
signifique obrigatoriamente sucesso de um produto ou de uma 
empresa, é uma mostra da mudança de mentalidades. 

O ano corrente é seguramente a época histórica em que este 
termo tem tomado novas dimensões. Os exemplos eco-friendly 
têm se multiplicado e a tecnologia é cada vez mais aliada a um 
movimento mais sustentável. O mundo está cada vez mais desperto 

para as necessidades ecológicas e a segunda década 
do segundo milénio prepara-se para ser 

o início de uma mudança de 
paradigmas. 

  ECOFR IENDLY

58 CORPORATE MAGAZINE JULHO

D E S TAQ U E

59    JULHO   CORPORATE MAGAZINE



Situada no concelho de Aveiro, Cacia é uma das freguesias 
mais industrializadas do país, uma situação que, durante 
vários anos lhe atribuiu uma imagem negativa. A poluição, 
relacionada com a indústria, era a imagem de uma freguesia 
que tinha muito mais a mostrar. O mau cheiro associado 
essencialmente à fábrica de celulose Navigator, foi durante 
muitos anos o retrato de Cacia, mas este panorama tem vindo 
a mudar. Quem o diz é o presidente da junta de freguesia, 
Nélson Santos: “Nos últimos anos tem-se privilegiado uma 
boa relação com a Navigator e a responsabilidade social da 
empresa traduz-se numa importante cooperação com a junta 
de freguesia. São um dos principais polos dinamizadores da 
região e têm realizado vários investimentos de sustentabilidade. 
Recentemente fizeram um investimento de 45 milhões de euros 
para reduzir o cheiro que se sentia que, atualmente, representa 
apenas 10 por cento do que era antes. Existe também um 
departamento de investigação criado e organizado para que a 
empresa seja cada vez mais ecológica”. 

Cacia assume-se como 
eco-freguesia e realça 
uma aposta no turismo

Apesar da grande dimensão, a zona industrial de Cacia 
engloba uma grande rede empresarial e industrial. Emprego 
não falta, algum dele com um vencimento acima do ordenado 
mínimo nacional, e o afluente de pessoas e de oportunidades 
de investimento aumentam. Apesar da empregabilidade ter 
números cada vez maiores, os locais de habitação são cada 
vez mais escassos e a região carece de novas construções, até 
porque, segundo Nélson Santos, a freguesia prepara-se para 
criar uma nova zona industrial junto ao estádio de Aveiro. 

Do mundo industrial até à agricultura, Cacia demarca-se 
cada vez mais por ser um bom local para viver. Para fomentar 
isso, o executivo da atual junta de freguesia tem apostado 
na sustentabilidade. Atualmente é uma das eco-freguesias 
de Portugal e coloca-se na vanguarda das preocupações 
ambientais. Nélson Santos destacou algumas das principais 
medidas que levaram a esta distinção: “Desenvolvemos uma 
série de jardins e fizemos alguns investimentos em equipamentos 
como contentores, ecopontos, caixotes para os detritos de 
animais de estimação e lixo para pontas de cigarros. Inovamos 
também na iluminação com a implementação de luzes led e 
com o desenvolvimento constante de eco-eventos e campanhas 

de sensibilização para famílias, funcionários e escolas. Temos 
ainda uma candidatura a um fundo nacional no âmbito da 
eco-combustão”.

Com o objetivo de quebrar paradigmas, o executivo 
liderado por Nélson Santos, tem reconstruído o presente 
de Cacia, mas sempre assente no passado. Das tradições 
às inovações, a nova roupagem da freguesia tem levado 

a diversos reconhecimentos e até no turismo são vários 
os encantos que Cacia pode proporcionar. O presidente 

não deixou de destacar a importante ajuda dos mais de 100 
voluntários “que são uma ajuda invisível para realizar todas 

as iniciativas”.

5 Maravilhas de Cacia 

Água, sol, terra, natureza e história, estes são os cinco 
pilares da mais recente aposta turística da junta de freguesia 
de Cacia. Carimbado com a marca “I Love Cacia”, os recantos 
da freguesia prometem encantar quem por ali passa. Para além 

Conhecida e enaltecida pela forte industrialização, Cacia tem reconstruído a 
sua imagem nos últimos anos, a prova disso é a distinção como eco-freguesia. 
A sustentabilidade e o turismo são dois dos pilares que trouxeram uma nova 

realidade para toda a freguesia.

da imagem há uma plataforma digital criada para servir de apoio 
e guia aos turistas que procuram conhecer Cacia e, num futuro 
breve, será lançada também uma aplicação para dispositivos 
android e IOS.

O percurso pelas cinco maravilhas inicia-se entre a água e a 
natureza. Esta delicada simbiose faz das paisagens lagunares uma 
das principais características da região. A pateira da Quintã do 
Loureiro é um exemplo disso mesmo, mas também as margens 
do Baixo Vouga Lagunar - uma das mais belas paisagens de 
Aveiro - onde se destacam os diversos braços do Vouga, as zonas 
de sapais e de arrozais e a fauna distinta. Em harmonia com a 
ria, a mais recente aposta são os passadiços da Póvoa do Paço, 
inaugurados em 2018. Estes novos passadiços vieram oferecer 
um novo panorama sobre a ria e toda a sua identidade, os seus 7 
quilómetros fazem-se de paisagens únicas e de histórias de lazer.

O guia de turismo da freguesia de Cacia percorre também 
as tradições e a história. Espalhados pela região existem vários 
solares, grande parte deles do século XV, como o Solar da 
família Couceiro da Costa. Na arquitetura, os traços da arte nova 
fazem das ruas um museu ao ar livre. Para preservar e contar as 
tradições existem ainda 4 museus a serem visitados: o museu dos 
telefones; o museu dos trajes; o museu da imprensa (referente ao 
mais antigo jornal do concelho de Aveiro – jornal Ecos de Cacia); 
e o museu da Casa do Povo de Cacia que revive os costumes de 
uma casa antiga.

A história que acompanha a região vai além do tempo dos 
romanos e em Cacia poderá brevemente visitar alguns artefactos 
históricos: “Temos vestígios dos celtas e recentemente realizaram-se 
algumas escavações e com os artefactos encontrados iremos realizar 
uma exposição”, revelou o presidente.
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Localizada em Braga, a Segredos Ocultos tem vindo a 
referenciar-se em Portugal no fabrico, comercialização e 
instalação de cofres. Os serviços da empresa são muito mais 
do que a simples venda de um cofre e de outros artigos com 
compartimentos ocultos. Os serviços vão desde a produção 
de mobiliário com compartimentos secretos e passagens 
secretas até à fabricação de salas fortes e salas de pânico. 
A arte da carpintaria, da alvenaria e da serralharia são 
utilizadas para criar as melhores soluções para a ocultação e 
dissimulação de cofres.

A Segredos Ocultos nasceu de um negócio de indústria de 
carpintaria e mobiliário. “O meu pai criou o negócio em 1976 
no Luxemburgo, que trouxe para Portugal em 1994”, contou-
nos o administrador José Silva. “O negócio da carpintaria 
e mobiliário foi declinando, é um ramo que começou a ser 
muito mecanizado e muito industrial. Como esta era já uma 
área de negócio da empresa, naquele tempo apenas comércio e 
dissimulação de cofres, acabou por ser uma evolução natural e 
absorver quase toda a estrutura da empresa. Hoje mantemos 
os serviços de carpintaria e mobiliário, mas apenas para dar 
resposta às soluções da Segredos Ocultos”.

Cofres de alta segurança
A empresa Segredos Ocultos é especializada em segurança física através 

do fabrico e comercialização de cofres de alta segurança e soluções para os 
dissimular. O administrador José Silva revelou os enigmas de um negócio em que a 

confidencialidade é a base estrutural.

"A tecnologia está num nível incrível, cofres com fechaduras e outros 
mecanismos de proteção à intrusão, como a biometria, impossíveis de 

violar, a gestão e monitorização de equipamentos e acessos à distância, 
equipamentos de proteção ao fogo e humidade que garantem um 

impacto nulo, sistemas de robótica autónomos".

Especialistas em ocultar segredos, esta empresa familiar é hoje 
uma das referências num nicho de mercado muito peculiar. A 
venda de cofres é por si só um ramo específico e peculiar pela 
relação com a segurança e confidencialidade, no entanto, a 
sabedoria sobre os melhores equipamentos neste mercado 
está associada ao trabalho de ocultação e dissimulação. Não 
sendo a Segredos Ocultos uma empresa exclusivamente de 
venda de cofres, a sua definição não se pode desassociar 
da sua diferenciação – a solução, o projeto e a execução 
da dissimulação do cofre. As soluções oferecidas são 
empresariais e também particulares.

Soluções à medida

Imagine uma sala, um quarto, um escritório, qualquer 
parte de uma casa, na sua normalidade, os móveis dispostos 
naturalmente, e a decoração do compartimento ajustada ao 
gosto de quem ali mora ou trabalha, tudo isto sem ninguém 
conseguir denotar que ali existe um cofre. Este é o trabalho da 
Segredos Ocultos, colocar e dissimular um cofre em qualquer 
compartimento e torná-lo invisível. A criação de autênticos 
esconderijos, com etapas indecifráveis, é o objetivo das 
soluções oferecidas por esta empresa. 

Com uma vasta experiência e conhecimento na sabedoria 
artesã, a Segredos Ocultos utiliza técnicas e ferramentas 
seculares, aliadas às novas tecnologias. Os produtos utilizados 
são de qualidade garantida - madeiras nobres, maciças e 
folheadas, contraplacado, MDF, vidro, inox, ferro metalizado, 
ferragens de fabricantes conceituados – com acabamentos 
minuciosos. “Criamos peças clássicas e contemporâneas 
adaptadas às necessidades e gostos dos nossos clientes, mas 
também recuperamos e alteramos, quando tecnicamente 
possível, peças existentes. Todas as soluções são personalizadas 
e feitas à medida do cliente”, revelou José Silva.

 A personalização deste serviço é um dos fatores 
diferenciadores desta empresa. A solução é sempre realizada 
à medida de cada cliente, afinal, cada cliente é um caso 
único com um espaço único. A realização do trabalho 
divide-se em várias etapas: “temos a necessidade de ir ao 
local perceber o espaço envolvente em que iremos trabalhar, é 
uma visita para identificar possíveis soluções. Depois criamos 
uma solução e apresentamos isso ao cliente, tendo em conta 
o contexto, o orçamento e o design. Concebemos o desenho, 
fabricamos a solução e por fim fazemos a execução”, elucidou 
o administrador. Também os cofres podem ser feitos de 
forma personalizada com medidas específicas para cada 
conjuntura. 

Dissimular segredos

O segredo é a alma do 
negócio. Esta até pode ser uma 
frase generalizada, mas que, no 
contexto da Segredos Ocultos 
é algo mais pragmático. 
A confidencialidade é 
tão importante como a 
salvaguarda das questões 
de segurança. José Silva 
garante que dissimular um 
cofre é sempre um desafio. 
“Carpintaria, serralharia, 
alvenaria, posso dizer que 
usamos todo o tipo de 
soluções que temos à mão, 
isto mediante a solução a 
adaptar. Temos a facilidade 
nesta execução por ter 

Gostaria de guardar os seus bens num local mais seguro?

Veja as nossas soluções de móveis com cofres de alta 
segurança embutidos.

Vantagens:
- Produtos fabricados por medida;
- Componentes ocultos exclusivos;
- Possibilidade de combinar com a decoração existente.

VIVA EM SEGURANÇA
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www.segredosocultos.pt
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associado uma empresa de construção, o que nos abre portas 
para desenvolvermos soluções com qualquer material, 
o que nos leva a desenvolver qualquer arte para as soluções 
desenhadas”. 

O engenho e a criatividade estão presentes ao longo de todo 
o processo. Há uma complexidade na segurança em que todos os 
detalhes são importantes para equacionar uma proposta. Criar 
soluções sem deixar qualquer vestígio torna-se por si só uma arte, 
em que a imaginação é fundamental para dissimular segredos. 
“Cada solução é sempre um novo desafio. Uma coisa é tapar ou 
esconder dentro de um móvel, outra é dissimular. Na primeira 
facilmente se percebe pelo volume que está lá alguma coisa, 
com as nossas soluções de dissimulação fica completamente 
incógnito, não se percebe tão pouco da existência. Muitas vezes 
o cliente faz um investimento maior na solução que no próprio 
cofre”, esclareceu José Silva. 

Marketing, um desafio constante

Uma estratégia de marketing é indiscutivelmente uma 
condição necessária ao sucesso de qualquer empresa, no 
entanto, num negócio onde existe sempre um grande sigilo, 
o marketing torna-se num dos maiores desafios de gestão. 
“Temos necessidade de uma comunicação constante. Não 
podemos divulgar o nosso trabalho e o "boca a boca" não existe 
porque é um negócio de extrema confidencialidade”, admitiu o 
administrador. 

A aposta é realizada com relevância para o marketing 
digital, seja através das redes sociais ou do website 
(www.segredosocultos.pt). O engenho de criar diferentes 
vias de comunicação desafiam o lado empreendedor de José 
Silva, que reconhece nas ferramentas digitais a maior valia 
para se dar a conhecer, mas sempre preservando a discrição 
de qualquer trabalho. “Todo o trabalho é delicado e, como 
é natural, não fazemos qualquer divulgação dos trabalhos 
realizados, o desafio é, portanto, passar a mensagem do nosso 
serviço e da nossa qualidade sem ter nada em concreto para 
mostrar. Temos de recorrer à parte criativa”. 

Inovar

A inovação é mais importante do que nunca para que as 
empresas sejam competitivas. Contudo, enquanto antigamente 

"Com soluções ao nível das caixilharias, com portas e 
janelas anti-intrusão, isto é, invioláveis, mas que podem ter 
outros atributos como proteção ao fogo, à bala e explosão.

as inovações de produtos e processos eram vistas como 
ingredientes fundamentais, hoje em dia a inovação do modelo 
empresarial é igualmente considerada como decisiva. 

Todavia, a parte tecnológica retrata a maior inovação do 
setor da Segredos Ocultos. “Temos soluções tecnológicas 
muito diferenciadas. Para seguir as tendências e saber o que de 
novo existe no mercado procuro estar sempre atento, a visita a 
feiras internacionais é imprescindível. É necessário estar atento 
a novas tecnologias e novas formas de inovar. A tecnologia está 
num nível incrível, cofres com fechaduras e outros mecanismos 
de proteção à intrusão, como a biometria, impossíveis de 
violar, a gestão e monitorização de equipamentos e acessos à 
distância, equipamentos de proteção ao fogo e humidade que 
garantem um impacto nulo, sistemas de robótica autónomos”, 
afirmou o administrador. 

Futuro

Com uma posição consolidada no mercado, o futuro 
da Segredos Ocultos é desenhado com alguma precaução 
pelo administrador, José Silva. A internacionalização é um 
objetivo definido. Apesar da empresa estar já no Luxemburgo 
e ter trabalhos realizados em Inglaterra, um dos principais 
objetivos é executar mais trabalhos fora de fronteiras, 
explorando, essencialmente, o mercado Europeu. 

A expansão do ramo de negócio é também uma meta 
definida, criando soluções para segurança de edifícios: 
“Estamos também a abranger uma nova área de negócio. 
O que dispomos atualmente é a segurança física de bens, 
exceto as salas de pânico. Estamos agora a avançar numa 
nova área que é a segurança física de edifícios. Com soluções 
ao nível das caixilharias, com portas e janelas anti-intrusão, 
isto é, invioláveis, mas que podem ter outros atributos como 
proteção ao fogo, à bala e explosão. Todos nós gostamos de casas 
ao nível do rés do chão, com lindos jardins a rodeá-las, mas 
esta arquitetura tem a insegurança de ter portas e janelas de 
fácil acesso. As portas e janelas não são uma novidade para nós 
pois dispomos desta valência no nosso negócio de construção, 
no entanto, foi necessária uma preparação de cerca de 18 meses 
para projetar o negócio, pois queríamos disponibilizar estas 
soluções, mas sem perdermos o nosso foco e a nossa qualidade 
de serviço”, concluiu José Silva, “que é a nossa diferenciação”.

Vantagens:

-Possibilidade de escolher o sistema de fechadura (chave, código, biometria ou todos);

-Controlo de abertura retardada e programação horária;

-Produtos de fabrico europeu, com certificados de segurança europeus.

TENHA OS SEUS BENS MAIS PRECIOSOS 
PROTEGIDOS CONTRA OS LADRÕES

VIVA EM SEGURANÇA
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A ATACA nasceu em 2006, depois de um grupo de 
estudantes do Porto ter viajado até Moçambique, em missão. 
Este sentimento de missão ficou-lhes tão que decidiram 
continuar a mesma, criando, para tal, a ATACA, uma 
organização não governamental para o desenvolvimento, 
sem fins lucrativos, com um único propósito: a educação e o 
desenvolvimento humano e comunitário.

Inês Soares lançou-se nesta aventura há seis anos. Com 
estabilidade financeira e emocional, “uma boa vida”, nas 
palavras da própria, a certa altura sentiu faltar-lhe algo, um 
propósito maior. Foi quando conheceu a ATACA e decidiu 
sair em missão para Moçambique. O plano inicial previa uma 
estadia de um mês. Acabou por ficar seis. Quando regressou, 
sentiu que a sua missão não tinha terminado, tinha, isso 
sim, dado apenas os primeiros passos. Hoje, é presidente da 
Associação e fala da mesma com orgulho na voz e no olhar. 

“Os projetos da ATACA têm como objetivo garantir o acesso 
à educação e o desenvolvimento integral de crianças e jovens 
nas regiões do mundo mais marcadas pela pobreza extrema, 
nomeadamente em África. Os projetos são direcionados para 
famílias, escolas, centros de acolhimento e comunidades”. No 

fundo, a ATACA faz chegar a Moçambique e, mais recentemente 
à Guiné, o necessário para que as camadas mais jovens possam 
estudar e tenham mais e melhores oportunidades num país onde 
a pobreza extrema é ainda uma realidade. Através da ATACA, 
estes jovens usufruem, mediante o ano escolar em que se 
encontram, do pagamento integral da propina, todo o material 
escolar, uniforme, refeições, acesso à biblioteca e computadores 
e, nalguns casos, o transporte para a escola e regresso a casa.

Para tal, a ATACA conta com diversas formas de apoio:

Projeto Tutor à Distância

Através deste programa, pode apadrinhar uma criança ou 
jovem, suportando mensalmente as suas despesas de sobrevivência 
e educação. Pode ser um tutor total por 20 euros mensais, tutor de 
educação por 10 euros ou um tutor amigo por cinco euros. 

Cada tutor recebe periodicamente informação sobre a 
criança apoiada, prodendo trocar vídeos, fotografias, cartas 
e desenhos com o seu afilhado. De ressalvar que todo este 
processo é monitorizado pela equipa da ATACA. “Não 
podemos correr o risco de alguém, com a melhor das intenções, 

“A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo”. É com a 
certeza de que estas palavras de Nelson Mandela não podiam ser mais 
verdadeiras que Inês Soares e a restante equipa da ATACA (Associação 
de Tutores e Amigos da Criança Africana) têm feito um trabalho notável 
em Moçambique e na Guiné em prol da educação, nos últimos 13 anos.

Juntos, 
podemos mudar

 o mundo
questionar a criança sobre o que ela precisa. A intenção é boa, 
mas pode causar o efeito contrário, uma esperança falsa de que 
lhe vão fazer chegar esses bens. Por isso, monitorizamos toda a 
troca de correspondência entre padrinhos e afilhados”.

Programa de Bolsas de Estudo

O programa de bolsas de estudo é para jovens em situação 
de pobreza extrema que procuram a oportunidade de dar 
continuidade à sua formação. É apelidade de Ataquinho. Qualquer 
pessoa pode associar-se ao Ataquinho e contribuir com 50, 100 ou 
150 euros. O custo de uma bolsa de ensino secundário para um 
ano é de 50 euros e de ensino universitário é de 200 euros. 

Todo o processo relativo à entrega e gestão das bolsas é 
monitorizado pela equipa ATACA em Moçambique, que 
faz chegar informação sobre os jovens apoiados a quem 
contribuiu poara alargar as suas oportunidades de educação

Sócio 

O funcionamento da estrutura organizacional da ATACA é 
essencialmente assegurado pelas quotizações dos sócios e por 
outras fontes de receita, como os eventos e merchandising.

Contrinuindo através desta modalidade, estará a ajudar 
todas as crianças apoiadas pela ATACA e a garantir a 
continuidade da ONGD e dos projetos no terreno.

Donativo ou consignação do su IRS

Tendo em conta que as contribuições dos tutores se destinam 
aos projetos em Moçambique, a ATACA necessita de desenvolver 
mecanismos para suportar os seus custos de estrutura. Um 
dos mecanismos mais eficazes são os donativos realizados por 
particulares e empresas, que são dedutíveis fiscalmente.

Pode também colaborar com a associação, consignando o seu 
IRS, sem qualquer custo associado. É simples para si e importante 
para todas as pessoas que apoiam em Moçambique e Guiné.

Divulgação

Ou então, faça como a IN Corporate Magazine divulgue! 
Conte aos seus familiares, amigos vizinhos e colegas o trabalho 
surpreendente que a ATACA faz e convide-os a ajudar! Ajude-
nos a ajudar quem se dedica de corpo e alma a uma causa tão 
nobre: a educação como forma de erradicação da pobreza.

“Os projetos da ATACA têm como objetivo garantir o acesso 
à educação e o desenvolvimento integral de crianças e jovens 
nas regiões do mundo mais marcadas pela pobreza extrema, 
nomeadamente em África. Os projetos são direcionados para 

famílias, escolas, centros de acolhimento e comunidades”. 

  SOL IDARIEDADE

www.ataca.org
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Quando tanto se ouve falar de auto-motivação, livros de 
auto-ajuda ou mesmo supostos profissionais que nos fazem 
entender o que é que nós somos e queremos porque não 
olhar para dentro e pensar...

O que é impossível? NADA! Tudo é possível, vemos todos 
os dias pessoas vindas do nada, vemos pessoas começar com 
os seus bolsos vazios mas antes de morrerem, conquistaram 
o mundo! É porque conseguiram ver onde queriam chegar 
há já muito tempo. Se olhar para dentro e visualizar onde 
quer ir, isso torna-se realidade. Se alguém o conseguiu fazer 
antes... Qualquer um TAMBÉM consegue! Eu garanto-vos, 
seja o que for que procuram haverá sempre uma referência 
de alguém alcançando-o, em alguma parte deste maravilhoso 
planeta. 

ENCONTRE ESSA HISTÓRIA.

TOME-A COMO MODELO.

FAÇA-A SUA, MAS MELHOR!

A única coisa que faz a diferença é a sua visão, o 
seu esforço, a sua resiliência, o que ACREDITA 
ser possível. TENHA A CERTEZA QUE A 
RESPOSTA É TUDO! Tudo é possível desde 
que acredite. Veja, se for do tipo que pensa 
“não, nem tudo é possível” será também a 
sua vida e a sua realidade.

Se acreditar que há limites para 
aquilo  que consegue alcançar 
baseado em desculpas que vai 
utilizando como a falta de 
oportunidades, como 
onde vive, como a 
falta de dinheiro. 

Esses limites tornam-se a sua realidade porque nunca tentará 
seja o que for, fora das barreiras autoinflingidas. Aqueles que 
acreditam, tudo tentarão e conquistarão muito mais do que 
esperavam, serão grandes, muito grandes! Arriscarão tudo 
para ser qualquer coisa que não o mediano. E mesmo que 
falhem o objetivo, estarão longe daquele que nunca tentou. 

Quando acredita em si próprio, tudo é possível. Tantos se 
ergueram do nada para serem alguém ou algo.

Desde o momento sem esperança à grandeza pessoal. 
Desde os bolsos vazios, construiram um legado e se eles 
o conseguiram, cada um de nós também consegue mas 
unicamente se acreditarmos.

Assim, se formos para a rua e fizermos um plano. Quando 
sofrermos revezes ou fracassos: continuamos e aprendemos 

a lição. Quem procura singrar vai experienciar 
retrocessos só que tem de continuar, melhorar 

o plano, torná-lo mais consistente. Tudo é 
possível!

Na IN temos esta visão de 
ACREDITAR que é sempre possível!

Com todo o carinho e admiração.

Sempre presente,

Pedro Paninho

INTENSAMENTE MOTIVADOS, COM OS OLHOS NO FUTURO!

 Quinta Ruinas da Abadia Velha
 3610-175 Ucanha, Tarouca, Portugal

 Tel.: 960 164 914
 Tel.: 254 678 100

 geral@dourocisterhotel.pt

 




