
Regulamento do Albergue de Peregrinos 
da Basílica dos Mártires, no Caminho de Santiago 

 
Objectivo 

O objectivo do presente Regulamento é definir todo o funcionamento, logística e 
organização de um pequeno Albergue de Peregrinos, sito Basílica dos Mártires, ao 
Chiado, em Lisboa, Portugal. 

Missão 

Apoiar e ajudar, espiritualmente, todos os peregrinos, no seu propósito de fazer o 
Caminho de Santiago, rumo ao túmulo do Apóstolo, em Santiago de Compostela.  

Missas do Peregrino 

Todos os dias, a missa das 18h30 será celebrada pelas intenções dos peregrinos. 
Tratando-se de um grupo significativo de peregrinos, a missa poderá ser celebrada a 
uma hora mais conveniente para o grupo, por combinação com o Prior da Basílica. 

Utilizadores 

O acesso ao Albergue de Peregrinos da Basílica dos Mártires é livre a todos os que se 
dirigem em Peregrinação a Santiago de Compostela e sejam portadores da 
“Credencial de Peregrino” ou documento equivalente, devidamente carimbada no 
lugar de procedência ou de passagem. O acesso poderá ser alargado a outras 
situações, ponderadas e decididas pelo Prior da Basílica ou em quem este delegue 
essa competência.  

Prioridades 

A ordem de prioridades no acesso ao Albergue de Peregrinos da Basílica dos 
Mártires, é a seguinte: 

• Os Peregrinos a pé, com mochila ou com limitação física; 
• Os Peregrinos a pé, acompanhados por carro de apoio; 
• Os Peregrinos a cavalo; 
• Os Peregrinos de bicicleta; 
• Os Peregrinos que iniciem a sua peregrinação em Lisboa; 
• As pessoas que viagem em carros de apoio. 

Acesso 

• Os lugares serão ocupados por ordem de chegada dos peregrinos ao 
Acolhimento da Basílica dos Mártires, não sendo admitida, em caso algum, a 
possibilidade de efectuar reserva prévia. 

• Os peregrinos com carro de apoio e os grupos organizados com mais de 7 
pessoas deverão procurar alojamento alternativo ao Albergue da Basílica dos 
Mártires, de maneira a não prejudicar o normal funcionamento e originar uma 
sobrelotação do espaço. 

• Os peregrinos a cavalo devem garantir, fora do Albergue de Peregrinos, as 
condições tidas por necessárias para alojamento e alimentação da respectiva 
montada. 



Identificação, Registo e Sugestões 

• Todos os peregrinos deverão apresentar, obrigatoriamente, para além da 
“Credencial de Peregrino” ou equivalente, o documento de identificação 
pessoal. 

• Os peregrinos serão registados no respectivo livro de registo, no qual, para 
além da data, constarão os seguintes elementos: Nome completo, Morada, 
Telemóvel ou endereço electrónico, nacionalidade, data de nascimento e nº do 
cartão de identificação. 

• Os peregrinos poderão fazer e registar as suas sugestões e/ou opiniões no livro 
existente para o efeito. 

Tarifas de Ocupação e serviços 

• O Albergue, à generalidade dos peregrinos, por uma taxa de 7 euros, 
proporciona as seguintes condições: cama e cacifo com chave, duche de água 
quente e utilização dos sanitários, internete, possibilidade de aquecer uma 
comida frugal e tomar a refeição, utilização da sala de convívio; 

• Para os peregrinos que precisem de roupa de cama e toalhão de banho, a taxa 
sofre um agravamento de 3 euros. 

• A taxa pedida aos peregrinos que iniciem a Peregrinação em Lisboa ou 
viagem em carros de apoio, é de 10 euros. 

 Deveres dos Peregrinos e Horários 

• A estadia no Albergue da Basílica dos Mártires é permitida apenas e só por 
uma noite, salvo em caso de doença ou de outra causa de força maior. 

• A inscrição é feita no Acolhimento da Basílica (entrada pela porta principal) a 
partir das 16 horas, prolongando-se, caso haja vagas, até às 18 horas. 

• Feita a inscrição, podem de imediato aceder ao Albergue (entrada pela Rua 
Serpa Pinto, 10 D). 

• Para respeitar o merecido descanso, as luzes deverão ser apagadas até às 22.30 
horas. 

• Os Peregrinos deverão abandonar as instalações até às 09.00 horas, mas nunca 
antes das 06.00 horas. 

• É proibido fumar, fazer fogo e consumir bebidas alcoólicas no Albergue de 
Peregrinos da Basílica dos Mártires. 

• Os peregrinos devem evitar a emissão de ruídos e barulhos durante a noite, de 
forma a não perturbar aqueles que descansam. 

• Os Peregrinos deverão cuidar das instalações com a máxima diligência e 
cuidado, deixando-as ordenadas, limpas, recolhendo o lixo e depositando-o 
nos recipientes disponíveis para o efeito. 

• Os danos causados, bem como qualquer extravio detectado, ficarão a cargo 
dos responsáveis pelos mesmos. 

• Os peregrinos devem usar de contenção nos consumos de água e de energia 
eléctrica. 

• Não é permitido lavar e secar roupa nas casas de banhos e/ou no dormitório. 



Incumprimento 

O incumprimento do presente Regulamento de Utilização, principalmente no que 
respeita aos “Deveres dos Peregrinos e Horários”, assim como qualquer conduta 
susceptível de ser considerada como perturbadora do bom funcionamento do 
Albergue de Peregrinos da Basílica dos Mártires, obrigará os responsáveis a exigir 
dos infractores o imediato abandono das instalações, sem prejuízo da exigência de 
assumpção de responsabilidades, bem como da eventual participação às autoridades 
policiais. 

Direito de Admissão  

O Albergue de Peregrinos da Basílica dos Mártires, reserva-se o direito de admissão 
às instalações. 

Lotação 

O Albergue tem 7 camas disponíveis.  

 

 

Encerramento 

O Albergue de Peregrinos da Basílica dos Mártires, reserva-se o direito de encerrar 
durante alguns dias, durante o ano, por interesse privado, mormente no Natal, Ano 
Novo e Páscoa. 

Voluntariado 

A recepção e o acompanhamento dos Peregrinos serão garantidos, preferencialmente, 
em regime de voluntariado. O Trabalho de Voluntariado no Albergue, será, em 
primeira mão, garantido pela Confraria do Apóstolo Santiago da Basílica de Nossa 
Senhora dos Mártires, a quem cabe a defesa e divulgação do culto ao Santo Apóstolo 
e Evangelizador da Ibéria. 

Donativos 

O Albergue de Peregrinos da Basílica dos Mártires, atendendo ao seu carácter de 
apoio aos Peregrinos e sem quaisquer fins lucrativos, aceita donativos, podendo os 
mesmos, ser colocados em caixa própria existente no Acolhimento da Basílica, onde 
poderão também ser emitidas a “Credencial do Peregrino). 

Casos Omissos 

Todos os casos omissos neste Regulamento de Utilização serão resolvidos pelo Prior 
da Basílica ou em quem este delegue esse poder.  

Aprovação 

O Regulamento de Utilização do Albergue de Peregrinos da Basílica dos Mártires, foi 
aprovado em Lisboa, no dia 11 de Abril de 2016, memória litúrgica de Santo 
Estanislau. 

O Prior da Basílica de Nossa Senhora dos Mártires 

Cónego Armando Duarte 


