
1º DIA – LISBOA / POR-
TO

Comparência em Sete Rios 
(junto à entrada principal 

do Jardim Zoológico) pelas 
7h15 para saída em direção 

ao Porto. Chegada a Gaia e 
visita à Igreja da Serra do Pilar, 

pela sua associação da devo-
ção à Virgen del Pilar com a de 

Santiago. Almoço no restaurante 
Presuntaria Transmontana, junto 

ao Cais de Gaia, seguido de visita ao 
Convento de Corpus Christi e breve 

palestra introdutória, na sua igreja, 
sobre a temática dos Caminhos de 

Santiago. Alojamento e jantar no ho-
tel. Após o jantar, breve passeio noturno 

pela área dos Clérigos e da Praça Carlos 
Alberto (locais de partida das estradas que 

ligavam o Porto medieval a Compostela), 
passagem pela Livraria Lello (encerrada a 

esta hora) e pela movimentada área noturna 
das “Galerias”.

2º DIA – PORTO / MATOSINHOS / SÃO PEDRO 
DE RATES / PONTE DE LIMA / RUBIÃES / PA-
DRON / SANTIAGO DE COMPOSTELA
Após o pequeno almoço, saída em direção da 
Praia de Matosinhos, a origem da associação 
da vieira à devoção e caminhos de Santiago. 
Continuação para S. Pedro de Rates (Póvoa do 
Varzim). Local estratégico e de “encruzilhada” 
nos caminhos portugueses para Santiago. Igreja 
de grande relevância patrimonial (das primeiras 
manifestações românicas em Portugal) e local de 
grande simbolismo na devoção a Santiago, uma 
vez que S. Pedro de Rates, primeiro bispo de 
Braga, era seu discípulo). Percurso pelo interior 
da vila e visita ao Albergue de Peregrinos de S. 
Pedro de Rates, contactando com a realidade e o 
modo de funcionamento dos atuais albergues de 
apoio aos peregrinos. O de Rates foi o primeiro 
a aparecer em território português. Em caminho, 
breve visita à vila de Ponte de Lima. Sua história, 
com destaque para a ponte romana e medieval 
que a celebrizou, bem assim como para a sua mu-
ralha “escondida” e a sua relação com o Caminho 
de Santiago. Passagem pela matriz e abordagem 
à ligação da figura de S. Cristóvão com os cami-
nhos de peregrinação. Almoço de Sarrabulho no 
Restaurante Encanada de Ponte de Lima e con-
tinuação até Rubiães (Paredes de Coura) para 
visita à Igreja local. Ainda o românico e abor-
dagem ao caminho medieval (re)aproveitando 
uma antiga estrada romana, a propósito de um 
surpreendente vestígio aí existente. As pinturas 
murais no interior do templo e a ligação de S. Ro-
que aos caminhos de peregrinação. Visita à Igreja 
de Padron e à pedra/altar onde aportou a barca 
com o corpo de Santiago. As curiosas tradições 

associadas a esta igreja (é conveniente levar umas 
moedas para acertar com elas na referida pedra). 
O culto a Santiago mata-mouros. Após a visita 
à igreja pausa para café junto ao monumento à 
vendedora dos pimentos de Padron (uns picam… 
outros não). Chegada a Santiago no final do dia, 
alojamento no hotel e saída para jantar no emble-
mático Café Casino de Santiago com cerimonial 
da Queimada Gallega. Leitura do “Esconxuro”. 
Regresso ao hotel, depois de uma breve visita no-
turna à volta da catedral. A praça do Obradoiro 
e a fachada barroca que “esconde” o românico 
Pórtico da Glória. A Porta Santa nas “traseiras” 
e explicação dos Anos Santos Xacobeos. A Praça 
das Pratarias e a entrada lateral aí existente que 
marca o fim do Caminho Português…

3 º DIA – SANTIAGO / PONTEVEDRA / BARCE-
LOS / PORTO
Após o pequeno almoço saída do hotel para visi-
ta á catedral de Santiago. Pelas 11:00 tem início a 
Missa do Peregrino. Para aqueles que não estejam 
interessados em assistir à missa terão tempo livre 
até às 11h30, momento em que devem regressar 
à catedral, quando a missa está já perto do fim e 
tem lugar a fabulosa prática do “bota-fumeiro”. 
Pelas 12h00 encontro na Escadaria da Praça das 
Pratarias para reagrupar e fazer a “foto do gru-
po”. Almoço livre. Em hora e local a combinar lo-
calmente continuação da viagem, passando por 
Pontevedra. Visita ao emblemático santuário da 
“Virgem Peregrina”. Chegada a Barcelos no final 
da tarde para visita às ruínas do Paço do Duque 
de Bragança e alusão à lenda do Galo de Barce-
los e a sua relação com os Caminhos de Santiago. 
Jantar no Restaurante Pedra Furada- o famoso 
“Galo Assado” num restaurante que é uma refe-
rência obrigatória e local histórico do Caminho 
português para Santiago. Chegada do Porto e 
alojamento no hotel.

4º DIA – PORTO / LISBOA
Pequeno almoço no hotel e saída para visita da 
Catedral e tesouro da Sé do Porto (incluindo 
uma famosa imagem de Santiago). Percurso pelo 
Centro Histórico e pela verdadeira identidade do 
Porto. Incluindo, no seu dia, uma visita à Igre-
ja dedicada a Santo António de Lisboa, bem no 
centro da cidade. Almoço no Restaurante Postigo 
do Carvão. Regresso a Lisboa. Chegada no final 
do dia.

Nota: para os participantes do Porto o programa 
inicia no dia 19 de outubro (11h30) na Serra do 
Pilar (Gaia) e termina no dia 22 ao almoço. Noites 
no Porto não incluídas no preço.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por parte de Joel Cleto 
desde o Porto
• Acompanhamento de um guia oficial desde 
Lisboa
• Circuito em autocarro de turismo;
• 2 noites no Hotel Eurostars Heroismo em 
regime de pequeno almoço *
• 1 Noite no Grand Hotel Los Abetos em San-
tiago de Compostela em regime de pequeno 
almoço;
• Todas as entradas e visitas conforme pro-
grama;
• 3 almoços e 3 jantares
• Bebidas às refeições;
• Seguro de viagem
• Bolsa e livro de viagem contendo material 
informativo sobre os locais a visitar;
• Não incluído para participantes do Porto

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Gratificações a guias e motoristas;
• Tudo o que não esteja como incluído de 
forma expressa;
• Despesas de carácter particular designados 
como extras.

Classificado pelo Conselho da Europa, em 1987, como 
primeiro Itinerário Cultural Europeu e pela UNESCO, em 
1993, como Património da Humanidade, o Caminho de 
Santiago é uma vasta rede de percursos históricos e 
patrimoniais que se ramificam por todo o continen-
te europeu. Lugares e caminhos do sagrado, que se 
constituíram ao longo dos séculos em veículos de 
propagação da fé e da religião. Mas também em 
privilegiados meios de difusão de manifestações 
culturais. De arquitetura, de poesia e música. Da 
arte e do pensamento. Um percurso do sagrado 
com a constante presença do profano, tam-
bém em Portugal.

Rumo a 
Compostela, 
pelos 
Caminhos de 
Santiago
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19 A 22 DE OUTUBRO DE 2017

MIN 20 PARTICIPANTES

SANTIAGO DE COMPOSTELA
COM JOEL CLETO

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

 PREÇO P/PESSOA
SUPLEMENTO QUARTO INDIVIDUAL

685 €

605  €

LISBOA

PORTO

105€

30€


