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Projeto CAMINHO MARÍTIMO DE SANTIAGO em Portugal

ENQUADRAMENTO E OBJETIVO
O projeto “Caminho Marítimo de Santiago em
Portugal” pretende recriar, na costa portuguesa, a viagem
da “Barca de Pedra” que, segundo reza a lenda, no ano
40 do primeiro milénio transportou o corpo do Santo
peregrino desde Jaffa na Palestina até Campus Stella na
Galiza.
A crescente procura pelos caminhos de peregrinação a
Santiago de Compostela, a motivação cada vez mais global
daqueles que a fazem, a qualificação do sistema
institucional e privado de acompanhamento e apoio aos
peregrinos (Itinerários, sinalética, segurança, alojamento,
apoio médico…) e sobretudo a reanimação de caminhos
ancestrais que, perdidos nos tempos, têm vindo a ser
reintroduzidos nas rotas jacobeias, são elementos
fundamentais que, associados à investigação sobre a
temática, alavancam a intenção de estruturar o Caminho
Marítimo de Santiago, com particular incidência em
Portugal, e de apostar na organização de um evento
promocional e de demonstração já em maio/junho 2022.
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A UPSTREAM - Valorização do Território e o FÓRUM
OCEANO - Associação da Economia do Mar lideram a
iniciativa, estabelecendo uma parceria que concretiza
aquela intenção através de um projeto mobilizador que
promove o Turismo Náutico e a Rede de Estações
Náuticas de forma inovadora e sustentável, e que
contribui para a diversificação da oferta turística, para a
redução da sazonalidade, para a qualificação dos serviços
e das infraestruturas e para a coesão territorial e
desenvolvimento de parcerias transfronteiriças, em total
sintonia com a Estratégia Nacional para o Mar 20212030.
Este projeto visa também contribuir para incentivar o
desenvolvimento de outros similares, de âmbito ibérico e
mediterrânico, nomeadamente aquele que, com
dimensão universal, possa instituir um Itinerário Cultural
que recrie a globalidade da rota marítima associada ao
mito da viagem marítima do corpo do Apóstolo Santiago.
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Tendo por base de partida a lenda do roteiro iniciático
do Translado Jacobeo entre a Terra Santa e a Galiza e a
consequente passagem pelo sul da Península Ibérica,
importa ao nível da interpretação histórica e geográfica
encontrar indicadores que ajudem a decifrar o
provável perfil cartográfico do Caminho Marítimo de
Santiago, de modo que se possa indicar, com alguma
probabilidade de sucesso, a localização daqueles
que seriam os possíveis portos de arribação ao longo do
percurso.
Nesse sentido, e tendo por elemento de análise a costa
oriental e sul da Ibéria e a costa Ocidental Atlântica,
definiu-se como substrato metodológico um conjunto
de quatro linhas programáticas que podem ser
geograficamente
cruzadas
e
historicamente
complementadas, e que são fundamentais para um
maior aprofundamento teórico e operacional
do projeto “Caminho Marítimo de Santiago em
Portugal”.
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1. As Expedições Fenícias

As expedições marítimo-comerciais dos Fenícios,
provenientes do Mediterrâneo Oriental, a partir do
Século VIII A.C., permitem-nos identificar a existência
de duas grandes rotas: ambas com origem nas cidades
costeiras de Sídon e Tiro, no atual Líbano.
Uma primeira, navegando junto à costa africana e
rumando à Ibéria através do porto de Gadir (hoje Cádis)
e uma segunda contornando a costa europeia, por
Chipre, Creta, Sicília, Sardenha e Córsega, entrando em
território ibérico na região de Málaga.

Dessas viagens, resultou a instalação de colonatos e
feitorias em território ibérico, criando e desenvolvendo
portos marítimos e fluviais com particular evidência, no
que diz respeito ao território nacional, Lisboa, Almaraz,
Castro Marim, Tavira, Santarém.
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2. O “Mare Nostrum” do império Romano

A política do “Mare Nostrum” do império
Romano, trouxe também, uma configuração
geográfica de enorme significado para a
localização de portos marítimos e fluviais, que
servirão de base estrutural, para o
desenvolvimento do Caminho Marítimo de
Santiago em Portugal.
A viagem Iniciática da Barca de Santiago,
ocorreu no ano 40 D.C., em pleno apogeu do
império Romano, pelo que, naturalmente os
portos de arribação de elevado valor militar,
industrial e comercial, existentes à época na
Lusitânia, desde que ainda hoje estejam ativos
serão as balizas de referenciação históricogeográfica, para o lançamento do projeto do
Caminho Marítimo de Santiago.
Pormenor catedral de Santiago
de Compostela
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3. A Ordem de Santiago em Portugal
Importante também é a relação existente entre
os portos de visitação e a presença e governação
da Ordem de Santiago. A sul, sobretudo no
Alentejo essa constatação é bem evidente, não
só nos pontos de referência dos Caminhos de
Santiago terrestres, como na ligação que esses
Caminhos têm com os portos onde
provavelmente se verificavam os embarques e
desembarques de peregrinos para Santiago.

Pormenor igreja de
Santiago, Alcácer do Sal

A relação entre portos de origem romana e locais
de grande importância para a Ordem de Santiago
é muito forte, exemplo de Mértola, Alcácer do
Sal, Vila Nova de Milfontes e Sines. A Norte do
Tejo e sobretudo entre a Foz do Douro e do Lima
e já sem o enquadramento da Ordem de
Santiago, o Caminho de Santiago da Costa, segue
a própria linha marítima e cruza com os portos de
referência a Santiago, quer numa perspetiva
histórica quem no âmbito geográfico: Porto,
Matosinhos, Viana do Castelo.
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4. As Peregrinações Marítimas
O contexto das Peregrinações Marítimas (obra de 2020
“Peregrinaciones por mar a Compostela” do autor Juan
Caamaño Aramburu), bem como o relato dos
peregrinos que as realizaram são fatores muito
importantes para a avaliação do potencial existente na
proposta de implementação de um roteiro marítimo de
Santiago em Portugal.
Registam-se já como centenárias as peregrinações
marítimas a Santiago, provenientes das ilhas britânicas
(Southampton) e do norte da Europa, com
desembarque na Corunha ou no Ferrol e restante
caminho terrestre, formalizando o caminho Inglês de
Santiago.
Mais recentemente são comuns as regatas de
peregrinação marítima a Santiago, entre La Rochelle em
França e Padrón, na Galiza, numa rota que cruza todo o
golfo Cantábrico (https://rallysailtheway.com). Existem
também registos episódicos de regatas de peregrinação
entre a Figueira da Foz e Padrón, na Galiza.
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O processo de investigação documental e de sistematização
das evidências históricas e geográficas que permitam
atribuir uma vinculação credível ao Caminho Marítimo de
Santiago será sempre complexa, não só pela escassez de
informação documental mas também pela ausência de uma
cronologia de relatos rica e fidedigna.
Nesse processo podemos assumir a constatação de que,
apesar dos perigos de naufrágio, pestes e ataque de piratas,
no período medieval, o meio mais seguro para chegar a
Santiago, seria por via marítima, atendendo ao tempo
necessário, à dureza e aos perigos encontrados nos
caminhos terrestres.
Partindo de um modelo de base territorial e enquadrando
a premissa de que, aquando da passagem da Barca por
terras da Lusitânia, no dealbar do primeiro milénio, ela teria
como fundo de suporte os portos romanos existentes,
detalha-se a seguir uma matriz descritiva e cartográfica
sobre os portos que devem ser reconhecidos como Portos
de Santiago em Portugal.
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Matriz Descritiva
#

Portos de Santiago
(Sul para Norte)

Tipo de Uso

1 Porto de Mértola

Fingers e poitas

2 Porto de Pomarão

Fingers e poitas

3
4
5
6
7
8
9

Fingers e poitas
Porto de recreio do rio Guadiana
Porto de recreio
Cais de embarque, cais de acostagem e poitas
Porto de recreio; Porto de Pesca, Cais de acostagem e poitas no rio Gilão
Cais de Acostagem e poitas no canal da Ria Formosa
Poitas

Porto de Alcoutim
Porto de Castro Marim
Porto de Vila Real de St. António
Porto de Cabanas de Tavira
Porto de Tavira
Porto de Fuzeta
Praia dos Cavacos

10 Porto de Olhão

Marina de Olhão, Porto de recreio de Olhão, cais de acostagem e fingers
de acostagem da Docapesca de Olhão

11 Porto de Faro
12 Porto de Quarteira
13 Porto de Vilamoura

Marina de Faro e poitas na Ria Formosa
Porto de Pesca
Marina

14 Porto de Albufeira

Marina + Porto de abrigo, com poitas

15
16
17
18
19
20

Marina + Doca Pesca + Fingers de acostagem na ribeira do Arade
Marina de Lagos
Porto de pesca com poitas
Portinho de pesca com poitas
Porto de abrigo
Portinho de abrigo

Porto de Portimão
Porto de Lagos
Baleeira
Arrifana
Porto de Vila Nova de Milfontes
Porto de Porto Covo

Ligação a
Santiago

Forte

Forte
Forte

Rede de Estações
Náuticas de Portugal

SIM (em processo
de candidatura)
SIM (em processo
de candidatura)
SIM
SIM
SIM

Forte

Forte

SIM

Forte

SIM
SIM (em
certificação)

Forte
Forte

SIM
SIM

Forte
Forte

SIM
SIM

Portos Marítimos de Santiago
Portos Fluviais de Santiago
Portos alternativos
Em caso de emergência
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Matriz Descritiva (cont.)
#
21
22
23
24
25

Portos de Santiago
(Sul para Norte)
Porto de Sines
Porto de Troia
Porto de Alcácer do Sal
Porto de Setúbal
Porto de Sesimbra

Tipo de Uso
Porto de recreio, fingers e poitas
Marina de Tróia
Cais de Acostagem
Doca do Comércio, Doca do Clube Naval,
Marina de Sesimbra, Poitas

Ligação a
Santiago
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte

Rede de Estações
Náuticas de Portugal

SIM

SIM

26 Porto de Lisboa

Pedrouços, Bom Sucesso, Belém, Santo Amaro, Alcântara /Espanhol,
Parque das Nações

27 Porto de Oeiras
28 Porto de Cascais

Marina de Oeiras
Marina de Cascais

Forte
Forte

SIM

29 Porto de Peniche

Marina de Peniche

Forte

SIM

30 Porto de S. Martinho do Porto

Poitas

SIM

31 Porto de Nazaré

Marina da Nazaré

SIM

32 Porto de Figueira da Foz

Marina da Figueira da Foz

33 Porto de Aveiro

Marina da Costa Nova, Marina Clube da Gafanha, Cais da Bruxa, Marina
de Lota antiga

34 Porto de Vila Nova de Gaia

Douro Marina

Forte

35
36
37
38

Marina de Leixões
Cais das Lavadeiras
Marina da Póvoa do Varzim
Marina

Forte
Forte
Forte
Forte

SIM
SIM
SIM
SIM

Portos Marítimos de Santiago

39 Porto de Viana do Castelo

Marina

Forte

SIM

Portos alternativos

40 Porto de Vila Praia de Ancora

Porto de abrigo

Forte

SIM

Em caso de emergência

Porto de Matosinhos (Leixões)
Porto de Vila do Conde
Porto de Póvoa do Varzim
Porto de Esposende

SIM

Portos Fluviais de Santiago
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Matriz Cartográfica
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PORTOS DE SANTIAGO EM PORTUGAL
Matriz Cartográfica (cont.)
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EVENTO PROMOCIONAL - REGATA “CAMINHO MARÍTIMO DE SANTIAGO”
Itinerário proposto maio/junho 2022

Porto de
Cádiz

Porto de
Vila Real
de Santo
António

Porto de
Faro

Porto de
Lagos

Porto de
Sines

Porto de
Sesimbra

Porto de
Cascais
/Lisboa

Porto de
Peniche

Porto de
Figueira
da Foz

Porto de
Leixões

9 etapas / 393 milhas náuticas
Vila Real de Santo António > Viana do Castelo
Possibilidade de Evento Transfronteiriço com
início em Cádiz?

Porto de
Viana do
Castelo

Porto de
Padrón

“O Caminho faz-se Navegando”
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