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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Caminho dos Galegos

ÁREAS DISCIPLINARES
História, Geografia e Religião e Moral

NÍVEIS DE ENSINO
Ensino Secundário e Profissional

NOME DA ATIVIDADE

Quiz Galego

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
Nesta atividade pretende-se colocar 
à prova os conhecimentos da turma 
acerca dos Caminhos de Santiago.
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COMO CHEGAR
O Caminho dos Galegos representa um dos percursos 
histórico-culturais de Penalva do Castelo, também 
designado por Rota de Santiago e que foi criado pelo 
peregrinos que se dirigiam para Santiago de Compostela.  

Início do Percurso

Largo Principal de Mareco

3550-200 Mareco 

Mareco

Oliveira
de Frades
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PREPARE A SUA VISITA

Verifique que atividades 
educativas poderão realizar 
no local.

Prepare as atividades 
a realizar.

Entre em contacto com o local.
Câmara Municipal de Penalva do Castelo
Técnica de Turismo – Sandra Marinho
+351 232 640 020
sandra.marinho@cm-penalvadocastelo.pt

Reserve e agende 
a visita de estudo para 
os/as seus alunos/as.
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FIQUE A 
SABER MAIS 
SOBRE O LOCAL

Caminho dos Galegos

O 
Caminho dos Galegos/Rota 
de Santiago é um percurso 
circular, com cerca de 7km, 
situado na localidade de 

Mareco. O seu excelente lajeado gra-
nítico está profundamente desgastado 
pelas seculares passagens de carros 
puxados por animais e pela jornada dos 
peregrinos e romeiros que demandavam 
a Santiago de Compostela (Galiza, Espa-
nha) para prestar homenagem junto do 
túmulo do apóstolo. 

Este percurso integra o vasto conjunto 
de vias que percorrer a Península Ibérica 
e a Europa – os denominados Caminhos 
de Santiago – e desenvolve-se ao longo 
de um belíssimo vale, encaixado entre 
a Serra da Lapeira e o Cabeço 
de Vela, onde os prados verdejantes 
albergam uma pastorícia secular, os 
sentidos adquirem novos significados 
e o simples tocar dos sinos nos reporta 
para tempos idos.

Ao calcorrear este trilho, o pedestrianista 
usufruiu de um contacto privilegiado 
com a natureza, descobrindo locais 
místicos e de rara beleza, onde 
a paisagem antropizada contrata com 
o espaço ribeirinho e as manchas flores-
tais. Estas paisagens humanizadas, pela 
atividade agro-silvo-pastoril que nelas se 
desenvolve, detêm grande importância 
económica e contribuem para 
a conservação da natureza 
e da biodiversidade.  
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O início do percurso é assinalado por 
uma pequena alminha, esculpida em 
granito da região,  representativa da 
piedosa fé popular, típica dos peregrinos 
e romeiros. Avança-se um pouco e, do 
lado direito, observa-se um interessante 
escorrega natural.

Percorridos 800m, o pequeno ramal 
à esquerda conduz ao singelo conjunto 
de arcaicos moinhos de água. Retoma-
do o percurso após o desvio, alcança-se 
uma vista privilegiada sobre os campos 
agrícolas, a que uma alminha, no cume 
de um muro, parece servir de sentinela.

O percurso ruma por entre áreas 
agrícolas e pastagens, atravessando 
as ancestrais poldras de granito do 
rio Ludares, única forma de transpor 
esta linha de água a pé enxuto.

Contornando a singela capela de S. João 
e prosseguindo o percurso, o fontanário 
da aldeia de Pousadas convida a uma 
pausa refrescante.

Atravessa-se a mancha florestal e os 
campos agrícolas adjacentes oferecem 
uma vista aprazível sobre a paisagem 
campestre, rica em fauna (coelhos, le-
bres, raposas, esquilos, chapins, águias-
-de-asa-redonda, melro-preto, pardais, 
corvos e pintassilgos).

Aceite o convite para visitar estas 
vetustas aldeias e apreciar o 

seu património (destacando 
a Igreja de S. Domingos 

e a Capela de Nossa Srª 
do Carmo): percorra as 

suas pitorescas ruas 
e vielas e partilhe 
emoções com as 
nossas gentes!
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A Rede de Percursos Culturais de Penal-
va do Castelo – promovida pelo Muni-
cípio de Penalva do Castelo e execu-
tada pelo ArqueoHoje, Lda. – surge na 
sequência da implantação e um plano 
integrado, procedente da ação “Con-
servação e Valorização do Património 
Rural”. 

Este projeto é enquadrável no Subpro-
grama 3 do PRODER e privilegia a abor-
dagem LEADER+, baseada na gestão 
pelos parceiros locais GAL / ADD, pro-
movendo a qualidade de vida nas zonas 
rurais e a diversificação das suas ativida-
des económicas.

Esta pretensão incorpora valências 
de projetos anteriores, implantados há 
vários anos e que, deste modo, serão 
dinamizados. É neste contexto que sur-
gem no concelho de Penalva do Castelo 
quatro Rotas Pedestres e duas Rotas 
de Estrada que espelham a diversidade 
cultural e natural deste território.

https://www.cm-penalvadocastelo.pt/imagesrede_percursos/
Brochura_Penalva_COR.pdf

Brochura sobre o tema:
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DESCUBRA AS 
ATIVIDADES QUE 
PODE FAZER COM 
OS/AS ALUNOS/AS
Caminho dos Galegos 

O Agrupamento de Escolas de Penal-
va do Castelo costuma envolver-se no 
desenvolvimento desta atividade, repre-
sentando cenários que ajudam a recriar 
momentos históricos interessantes 
e ricos para os visitantes.

Assim, para além da componente 
turístico-desportiva de ar livre, são 
representados, por alunos, professores 
e funcionários, alguns quadros históricos 
que irão fazer recuar os participantes 
ao tempo das peregrinações a Santiago 
de Compostela. Alguns quadros históri-
cos representados são, por exemplo, 
a Bênção de um Peregrino, o Hospital 
do Caminho, a Guarda da Ponte (porta-
gem), a Taberna Medieval, os Salteado-
res, as Videntes… 

Ao longo do caminho, encontram-se 
também o Almocreve, o Aguadeiro, 
o Mendigo pedindo a sua esmola, Artis-
tas com músicas melodiosas, Bobos da 
Corte e ainda uma pequena Feira com 
a venda de alguns produtos de artesana-
to. Haverá ainda almoço, brinde e muita 
animação.
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ATIVIDADE
Quiz Galego
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

O objetivo desta atividade é testar 
alguns conhecimentos sobre o 
Caminho dos Galegos bem como 
os Caminhos de Santiago no geral.

Nível de Ensino
Ensino Secundário e Profissional

Competências a Desenvolver
Trabalho em equipa

Saber científico

Duração da Atividade
90 minutos

Complexidade
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OBJETIVOS

Promover o trabalho em 
equipa e o desenvolvimento 
do conhecimento através 
da partilha. 

Conhecer melhor 
os Caminhos de 
Santiago e o Caminho 
dos Galegos.
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1. Preparação
Prepare os anexos elaborados para cada grupo de 
trabalho, para que os alunos possam responder às 
questões elaboradas para o efeito.

Poderá também identificar mais documentação sobre 
o Caminho dos Galegos e os Caminhos de Santiago 
para que os/as alunos/as possam consultar e instruir-se 
ao longo da realização do Quiz. 

2. Introdução
Esta atividade servirá para que a turma conheça melhor 
os Caminhos de Santiago e o Caminho dos Galegos, 
conhecendo melhor a história dos/as peregrinos/as.

3. Implementação
Depois de a turma ter algum contacto com o Caminho 
dos Galegos, de forma direta ou indireta, será ainda 
mais interessante conhecer alguns pormenores sobre 
este percurso e sobre a sua história.

Assim, disponibilize algum material sobre o tema ou até 
mesmo computadores para que eles/elas possam fazer 
uma pesquisa mais alargada sobre os Caminhos de 
Santiago, no geral.

Depois, entregue-lhes o Quiz para que possam, em 
conjunto, responder às várias questões que lhes são 
colocadas.
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 4. Reflexão
A reflexão desta atividade poderá passar por falar um 
pouco mais profundamente sobre esta tradição e sobre 
a extensão dos caminhos de Santiago. Na realidade, 
o Caminho dos Galegos representa apenas uma parte 
desta realidade e já reúne inúmeros fiéis peregrinos.

Poderá também conversar com os alunos sobre o papel 
e importância das peregrinações.
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ANEXOS Anexo I 
Quiz Caminho 

dos Galegos

1. Em que freguesia se desenvolve 
o Caminho dos Galegos?
Travanca de tavares
Mareco
Antas

2. O Caminho dos Galegos tem cerca de:
7 km’s
10 km´s
3 km´s

3. Como chamavam os habitantes da 
antiga freguesia do Mareco?
Galegos emcabeçados
Reguengueiros empanados
Reguengueiros encabeçados

4. Na Catedral de Santiago de 
Compostela podemos ver:
Apóstolo Luís
Apóstolo Tiago
Apóstolo Miguel

5. A Bênção do Peregrino é:
Um local
Uma oração
Um ritual

6. Qual destas cidades não pertence 
à Galiza:
Corunha
Vigo
Gijon

7. O Caminho dos Galegos não fica 
próximo de:
Serra da Estrela
Cabeço de Vela
Serra da Lapeira

8. Para atravessar o Rio de Ludares, 
temos de usar:
Poldras de Basalto
Poldras de Xisto
Poldras de granito

9. Podemos encontrar pelo caminho, 
um antigo:
Restaurante de peregrinos
Hospital de peregrinos
Hotel de peregrinos

10. A concha (ou vieira) é um símbolo 
de peregrinação a Santiago de Com-
postela que deve ser adquirido:
No início da viagem
No final da viagem
Não interessa o local
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Anexo I 
Quiz Caminho 
dos Galegos

11. O bordão utilizado ao longo da 
peregrinação, tem como objetivo:
Objeto utilitário para ajudar nos cami-
nhos e na defesa do peregrino
Objeto simbólico representativo do 3º pé 
do peregrino
Ambos

12. Para que serve a cabaça?
Para transporte de água ou vinho
Para fazer barulho e afugentar os animais
Como símbolo de fé

13. Uma das peças que fazia parte da 
indumentária do peregrino/a era:
Botas de pele de carneiro
Capa de feltro
Chapéu de aba dobrada

14. O Botafumeiro serve para:
Faz parte do espetáculo
Elevar os pedidos e as ações de graças 
dos/as peregrinos/as até Deus
Não tem nenhum simbolismo

15. Quando chegam à Catedral, 
os/as peregrinos/as…
… beijam o pé do Apóstolo
… abraçam o Apóstolo
… não fazem nada
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Anexo II
Soluções

 Quiz Caminho dos Galegos (Soluções)

1. Mareco 
2. 7 km’s 
3. Reguengueiros encabeçados
4. Apóstolo Tiago
5. Uma oração
6. Gijon
7. Serra da Estrela
8. Poldras de granito
9. Hospital de peregrinos
10. No final da viagem

11. Ambos
12. Para transporte de água ou vinho
13. Chapéu de aba dobrada
14. Elevar os pedidos e as ações de
graças dos peregrinos/as até Deus
15. abraçam o Apóstolo



www.valorizateviseudaolafoes.pt

cimviseudaolafoes
@cimviseudaolafoes


