
 
 
 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO | QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CAMINHO CENTRAL PORTUGUÊS PARA SANTIAGO DE 

COMPOSTELA – PONTE DE LIMA 

CÓDIGO DO PROJETO | NORTE-04-2114-FEDER-000524 

 
OBJETIVO PRINCIPAL | PROTEGER O AMBIENTE E PROMOVER A EFICIÊNCIA DOS RECURSOS 

REGIÃO DA INTERVENÇÃO | NUT III MINHO-LIMA 

 

ENTIDADE BENEFICIÁRIA | MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA 

 

DATA DE APROVAÇÃO | 20-02-2020 
 

DATA DE INÍCIO | 02-01-2020 

 
DATA DE CONCLUSÃO | 31-12-2021 

 
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL | 812 609,51 EUR 

 
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA | FEDER – 690 718,09 EUR 

 
APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL/REGIONAL | 121 891,42 EUR 

 
OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS | O projeto irá promover a conservação e valorização de 

monumentos de grande valor patrimonial, sendo um deles Monumento Nacional, que integram o Caminho Central 

Português e de valorização do próprio Caminho, devolvendo-lhe as características originais, bem como, a sua promoção 

e divulgação na qual serão integradas outras entidades. 

 

As atividades e ações preconizadas no âmbito do presente projeto, concretizam-se os seguintes Objetivos Específicos: 

i. Estruturação, preservação e valorização dos caminhos de peregrinação, neste caso em concreto, do Caminho Central 

Português de Santiago; 

ii. Reforço da oferta turística regional, nomeadamente através da qualidade de rotas e redes turísticas assente no 

património cultural, material e imaterial; 

iii. Intervenções de valorização, conservação e promoção de importantes monumentos de elevada referência ao nível 

do património cultural e religioso da região associados ao Caminho Central Português para Santiago 

iv. Dinamizar o itinerário cultural com ações de promoção no Museu dos Terceiros 

(extinto convento franciscano com hospedaria), através de uma exposição e da edição de informação associada. 

v. Aumento do número de visitantes na região; 

vi. Aumento do número de dormidas na região; 

i) Qualificação da oferta do Produto Turístico “Caminhos de Santiago” 

ii) Promover a proteção, certificação e divulgação do Caminho de Santiago, em parceria com a Associação dos Amigos 

do Caminho de Santiago, com sede em Ponte de Lima e em articulação com os projetos supramunicipais a decorrer 

 

 

 

 


