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O Eixo Atlântico reclamou esta quinta-feira a 

recuperação das três vias do Caminho de Santiago 

português como "objetivo prioritário" para a 

eurorregião Norte de Portugal e Galiza, em Espanha, 

no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio. 

A posição foi transmitida pelos responsáveis do Eixo 

Atlântico após uma reunião realizada hoje, em 

Santiago de Compostela, com o presidente do 

Governo Regional da Galiza, Alberto Núñez Feijoo, 

face à importância turística do Caminho. 

O objetivo, explicou fonte daquela entidade, é que as 

três principais vias - Medieval ou Central, Interior e 

pela Costa, "estejam equiparados ao Caminho 

Francês para o ano 2021, próximo Ano Santo". 

"Sugeriu-se a criação de um grupo de trabalho conjunto que identifique rapidamente os trabalhos necessários para que uma parte maioritária dos 

mesmos possa ser financiada pelo próximo período de programação de Fundos Europeus, que se inicia no próximo ano e cuja vigência se 

estende até 2020", acrescenta o Eixo Atlântico. 

Para os responsáveis daquela entidade, que representa as 34 maiores cidades da eurorregião, a recuperação do Caminho português para Santiago, 

percorrido todos os anos por milhares de peregrinos, "necessita de um trabalho conjugado com o Governo de Portugal e com os municípios que 

atravessa, a maioria membros do Eixo Atlântico, "já que mais de 80% do percurso decorre por território luso". 

"Compete a sua gestão às autoridades turísticas de Portugal", admitem os responsáveis, reclamando que estas intervenções sejam consideradas 

como um "objetivo prioritário" para a eurorregião no plenário da comunidade de trabalho (Norte de Portugal/Galiza) inicio em 2014. 

Nesta reunião em Santiago de Compostela estiveram presentes os autarcas de Viana do Castelo, José Maria Costa (presidente do Eixo), e de 

Braga, Ricardo Rio, além do secretário-geral da entidade, Xoan Vázquez Mao, tendo o líder do Governo galego transmitido o apoio a esta 

pretensão. 

A divulgação do Caminho de Santiago, em todos os seus trajetos, é uma questão prioritária e no caso específico do Caminho Português une-se a 

estreita relação com o Norte de Portugal no âmbito da eurorregião, garantiu Alberto Núñez Feijoo, segundo os responsáveis do Eixo Atlântico. 


