
1º DIA – LISBOA – POR-
TO – VAIRÃO – VILA 

DO CONDE – S. PEDRO 
RATES – BARCELOS – RU-

BIÃES - COSSOURADO - 
VALENÇA

Comparência na Estação de 
Santa Apolónia, ou Gare do 

Oriente. Pelas 06h00, saída 
em comboio Alfa Pendular com 

destino ao Porto. Chegada pelas 
08h44 à Estação de Campanhã, 

e encontro com restante grupo. 
Começamos “o caminho” pela Sé 

do Porto, um dos mais importan-
tes templos românicos ibéricos, e de 

onde partem três itinerários: O Cami-
nho Português Central (ou Principal), 

o Caminho Português da Costa e ainda 
o Caminho Português por Braga. Segui-

mos o Caminho Central e o da Costa em 
direção à Rua das Flores, seguindo pela 

Cordoaria, Cedofeita e Rua Barão de Forres-
ter. Já em autocarro, continuamos até Vairão, 

para visitarmos o Albergue de Peregrinos do 
Mosteiro de Vairão, contactando com a reali-
dade e o modo de funcionamento dos atuais 
albergues de apoio aos peregrinos. Visita ao 
Museu do Peregrino e miradouro de Santo Oví-
deo. Almoçamos em Vila do Conde. Continua-
mos para S. Pedro de Rates, local estratégico e 
de “encruzilhada” nos caminhos portugueses 
para Santiago. Passeio pelo centro histórico, e 
visita à Igreja Românica, de grande relevância 
patrimonial e local de grande simbolismo na 
devoção a Santiago. Seguimos para Barcelos 
para visita à Igreja do Senhor da Cruz; à Igreja 
Matriz e ao Museu Arqueológico. Continuamos 
para Rubiães, (Paredes de Coura) para visita 
à Igreja local. Seguimos para Cossourado para 
conhecer o castro celta, assim como a primeira 
seta amarela desenhada no caminho portu-
guês. Chegada a Tui. Jantar e alojamento na 
Pousada de São Teotónio de Valença do Minho 
4*, ou similar.

2º DIA – VALENÇA - TUI – PONTEVEDRA – PA-
DRÓN – SANTIAGUIÑO DO MONTE - MONTE 
DO GOZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Saímos para Pontevedra, uma das paragens 
obrigatórias do Caminho Português, nas Rias 
Baixas galegas, para conhecer a Capela da Vir-
gem Peregrina, caracterizada pela sua planta 
em forma de vieira, onde desvendamos os se-
gredos das ruinas do Convento S. Domingos; 
os maravilhosos vitrais da monumental Igreja 

de S. Francisco de Assis, não esquecendo a 
igreja basílica de Santa Maria Maior, com pos-
sibilidade de subir à torre, para contemplar 
uma vista sobre o “casco histórico” da cidade. 
Seguimos para Padrón com visita à Igreja de 
Santiago, onde se encontra a pedra/altar onde 
aportou a barca com o corpo de Apóstolo. Se-
guimos para Santiaguiño do Monte, um dos 
locais de maior simbolismo das rotas jacobe-
as, já que, diz a tradição, era neste local que 
o apóstolo santo vinha rezar, ao final do dia, 
depois de evangelizar. A reconhecer essa tra-
dição estão uma capela, com um ambão a céu 
aberto e um cruzeiro antiquíssimo. Almoço em 
restaurante local. Continuamos para o Monte 
do Gozo, revelando os segredos do Caminho 
Francês, o mais percorrido das rotas jacobeas, 
para descobrir ao longe, pela primeira vez, as 
torres da catedral compostelana, e para nos 
maravilharmos com as extraordinárias estátuas 
de mais de 4 metros de altura, de dois peregri-
nos, obras do escultor Acuña Lopez. Check-in 
Hotel Palacio del Carmen, 5*, ou similar. Saída 
para jantar no emblemático Café Casino de 
Santiago, com cerimonial da Queimada Gale-
ga. Visita noturna pedonal ao centro histórico, 
com destaque para 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 Pra-
ça das Pratarias e a entrada lateral aí existente 
que marca o fim do Caminho Português. Alo-
jamento.

3º DIA – SANTIAGO – PORTO - LISBOA
Manhã dedicada à visita de Santiago, com guia 
local. Começamos pelo Mosteiro de São Mar-
tinho Pinário, imponente edificação com uma 
espetacular fachada barroca que se encontra 
de frente para a porta francigína ou da Aze-
bacheria, que representa o final do Caminho 
Francês; o Convento de São Paio de Anteal-
tares, o primeiro espaço monacal construído 
em Compostela para proteger as relíquias do 
santo; e à Capela de S. Frutuoso, onde duran-
te séculos repousaram relíquias roubadas à Sé 
de Braga. Visita guiada à Catedral de Santiago, 
com possibilidade de assistirmos á fascinante 
cerimónia “bota-fumeiro”, na Missa do Pere-
grino. Almoço em restaurante local. Tempo li-
vre para actividades de carácter particular. Em 
hora a combinar localmente (meio da tarde), 
início da viagem de regresso ao Porto. Pelas 
20h47, saída da Estação de Campanhã, em 
comboio Alfa Pendular com destino a Lisboa. 
Chegada pelas 23h22.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento do historiador Artur Filipe 
dos Santos desde e até ao Porto;
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel du-
rante todo o circuito;
• Comboio Alfa Pendular, em classe económica, 
para percurso Lisboa / Porto / Lisboa;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados, ou similares;
• Pensão completa, desde o almoço do 1º dia, 
ao almoço do 3º (3 almoços e 2 jantares, com 
bebidas incluídas);
• Circuito em autocarro de turismo;
• Todas as entradas e visitas nos monumentos e 
museus conforme programa;
• Guia local, de língua castelhana, para visita a 
Santiago de Compostela;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro Multiviagens Base;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Despesas de carácter particular.

Santiago, o Apóstolo por quem milhares caminham

Exploramos o património, a tradição e a história de 
cidades vilas e paisagens do norte de Portugal e da 
Galiza que não nos deixam indiferentes, como o Por-
to, S. Pedro de Rates, Barcelos, Rubiães (no final da 
mítica serra da Labruja), Tui, Pontevedra, Padrón e 
finalmente Compostela, onde a Catedral de San-
tiago simboliza o fim do caminho, mas também 
o início de uma experiência que nos levará por 
entre o passado românico, gótico e barroco do 
noroeste peninsular.

Caminhos de 
Santiago
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SANTIAGO DE COMPOSTELA
COM ARTUR FILIPE DOS SANTOS

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO
PARTIDA PORTO

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO
PARTIDA LISBOA

445  € 480 €

SUPLEMENTO  QUARTO INDIVIDUAL

100 €


