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GUIA INTRODUTÓRIO
de APOIO ao PEREGRINO

PEREGRINO, caminha
em SEGURANÇA

Recomendações: Percurso

– Prepare-se com antecedência: inicie pequenas 
caminhadas diárias 1 ou 2 meses antes;

– Faça um aquecimento iniciando com marcha 
lenta aumentando progressivamente a 
intensidade da marcha ao longo da caminhada;

– Enquanto caminha mantenha o corpo direito, 
contraia os músculos da barriga e deixe os 
braços descontraídos;

– Quando descansar eleve as pernas e faça 
alongamentos;

– Use meias apropriadas (de algodão e sem 
costuras);

– Use roupa leve e confortável, calças largas 
compridas e fresca.

– Lave e seque-os bem;
– Hidrate-os com creme;
– Corte as unhas rectas;
– Previna e trate precocemente as bolhas/ calo-

sidades existentes;
– Se necessário, peça opinião de técnicos 

competentes, “pois cada caso é um caso”;
– Duas semanas antes do início da peregrinação 

deve demolhar os pés com água quente e sal, 
mantendo-os ai aproximadamente cerca de 10 
minutos. Seguidamente, deve seca-los bem 
não esquecendo os espaços interdigitais e 
hidrate-os.

– Caminhe com calçado confortável e adequado 
a prática do pedestrianismo, use-os 
antecipadamente de forma a adapta-los 
anatomicamente.

Cuidados com os pés

Cuba

Viana do Alentejo

ALMEIRIM

Alcanena

CÂMARA MUNICIPAL

ORGANIZAÇÃO:

Foros de 
Vale Figueira

Coruche

Alcáçovas

FÁTIMA

Rua Serpa Pinto, 84 - 7940-172 CUBA - Tel.: 284 419 900 - Fax: 284 415 137
e-mail: geral@cm-cuba.pt - www.cm-cuba.pt



Prepare o Físico Como se caminha O que levar
dedique-se à alma em segurança na mochila

– Antes de iniciar a sua longa peregrinação deve 
procurar o seu médico de família e realizar 
exames de rotina (ex.: analise laboratoriais, Rx. 
tórax, ECG, etc…) para se certificar que a sua 
saúde está bem, caminhando com segurança;

– Cumpra as orientações do médico e não abuse 
dos medicamentos;

– Antes do pequeno-almoço coma uma laranja 
(facilita a cicatrização);

– Durante a viagem deve ir consumindo frutos 
secos, bolachas, barras energéticas;

– Beba água de 30 em 30 minutos.

Contra indicações

– Angina instável
– Enfarte do miocárdio
– Embolia pulmonar recente
– Hipertensão arterial sem controle
– Batimentos cardíacos >120 /min
– Anemia severa

Alimento extra e hidratação

– Use colete reflector, mesmo de dia;
– Ande em fila indiana e não em grupo;
– Siga sempre o lado esquerdo da estrada;
– Durante a peregrinação ande sempre pelas 

bermas, tenha cuidado com os carros;
– Evite caminhar nas horas de maior calor;
– Não caminhe sozinho;
– Descanse sempre que necessário;
– Ajude os mais cansados, não os deixe sozi-

nhos;
– Alimente-se com frequência, coma o necessá-

rio, evite excessos;
– Beba muita água/líquidos sem álcool;
– Proteja-se do sol. Use um creme protector para 

o corpo e lábios, óculos e chapéu/ lenço;
– Use o bastão, este facilita a caminhada;
– Deixe limpos os locais por onde passa;
– Não use nem permita auscultadores de rádio;
– Não use o telemóvel enquanto caminha na 

estrada;
– Quando parar coloque os pés mais altos que a 

cabeça, descalce-se e observe o estado dos 
seus pés, se necessário atue.

– Identifique com nome, morada e telefone os seus 
sacos e carteiras

– A medicação que fazia em casa e que deve 
continuar a tomar;

– Anti-inflamatorios, creme/spray analgésico, anti-
histamínico; antipiréticos;

– Creme hidratante para pés, pó talco, creme de 
Vit.A ( ex. Mitosil, halibut);

– Protector solar (factor total), batom protector para 
os lábios

– Repelente para insectos;

 Kit de Conforto: saco cama, almofada de 
campismo, esteira, cobertor de campismo, 
agasalho para a noite; Lanterna pequena.

– Kit de Higiene: gel de duche, creme hidratante 
para o corpo, champô e amaciador, pente/escova 
para o cabelo, pasta de dentes/elixir e escova de 
dentes; sapatilhas para uso de balneário, toalha 
de secagem rápida. Corta unhas.

– Kit Tratamento de Bolhas: Soro fisiológico, 
compressas esterilizadas individuais, agulha de 
sutura (dois zero), betadine dos pequenos, 
pensos rápidos.

– Kit de Roupa do Peregrino: uma T-shirt por cada 
dia de caminhada, calças/calções confortáveis 
adaptados à pratica desportiva (q.b.), um casaco/ 
corta vento, ténis/sapatos suplentes, meias da 
caminheiro (de algodão, cor clara e sem costuras) 
(q.b.), capa impermeável, chapéu, bastão.

Farmácia do peregrino:

Kits:

Caminhe sabendo caminhar
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