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INTRODUÇÃO
Cidade de monumentos, lendas e peregrinos, Santiago de Compostela vai-te
transportar a um lugar mágico. Vais
respirar história em cada recanto, encontrar uma cultura muito interessante,
natureza em estado puro e gastronomia
de primeira categoria.
Se estiveres a percorrer o Caminho de
Santiago, a catedral será o destino final
da rota, que irás partilhar com milhares
de peregrinos que chegam cada ano.
A Missa do Peregrino será a tua recompensa. Uma experiência inesquecível,
tal como passear pelas ruelas empedradas do centro histórico da cidade.

Aqui vais comer maravilhosamente.
Prova a gastronomia e os produtos da
terra (marisco, peixe e vaca, os três produtos estrela) em tascas, adegas e restaurantes para todos os bolsos.

Conhece uma cidade cheia de luz na qual
se respira história, com uma personalidade
avassaladora, que te vai fazer sentir em
casa desde o primeiro momento e que
te vai deixar uma marca inesquecível.

Santiago é também uma cidade estudantil onde vais encontrar um ambiente jovem, divertido e festivo, com bares,
pubs, esplanadas e discotecas para todos os gostos. Poderás escolher entre
inúmeras opções de ócio e cultura, com
uma intensa agenda de eventos (música, conferências, teatro, cinema, concertos, exposições, festivais...) que não
para o ano inteiro.
A tradição tem uma enorme presença na
cidade. Vive grandes celebrações como
as Festas do Apóstolo Santiago, em julho, com espetáculos de fogos de artifício e inúmeras atividades para todas
as idades, desde música, dança, teatro,
«pasacalles», feiras, arraiais, workshops…
O seu ambiente privilegiado e a sua
localização central na Galiza proporcionam-te a oportunidade de realizar
incríveis excursões ao mar e ao campo,
ideais para praticar desportos como as
caminhadas, a pesca e o golfe.
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VIVE SANTIAGO
Descobre o encanto da cidade percorrendo as suas duas zonas mais emblemáticas:
intramuros e extramuros.

aa PRAÇA DO OBRADOIRO

INTRAMUROS
Durante os teus passeios vais descobrir
uma cidade milenar com um património
histórico único. Palácios, igrejas, ruelas, solares e praças conformam o seu
centro histórico, com ruas estreitas ladeadas por impressionantes edifícios
de granito. Por alguns momentos, não
saberás se te encontras no presente, no
Renascimento ou em pleno Século de
Ouro espanhol. A UNESCO soube premiar este cenário único declarando a cidade Património da Humanidade.
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É imprescindível conhecer a catedral,
cuja construção teve início no século XI.
É uma das obras mais destacadas da arte
românica em Espanha, embora também
reúna elementos barrocos, góticos e
neoclássicos. A grande nave principal
é presidida pelo Altar Maior, de estilo
barroco. Atrás, sob um incrível baldaquino e olhando de frente para os devotos,
encontra-se o camarim com a imagem
do apóstolo Santiago. Por um dos laterais poderás aceder a um estreito corre-

VIVE SANTIAGO

dor que leva até ao santo, que poderás
abraçar, tal como manda a tradição.
Em algumas celebrações litúrgicas,
como a missa do peregrino, o bota-
fumeiro (incensário gigante) sobrevoa
o corredor central do templo e o odor
a incenso inunda a catedral. Visita também o Arquivo e a Biblioteca da catedral, onde há centenas de anos se guardam livros e joias documentais. Também
podes subir à cobertura do edifício para
desfrutar de uma das muitas vistas inigualáveis da cidade.
No lado oeste da catedral encontra-se a
praça do Obradoiro. Aí situa-se a fachada principal do templo, de estilo barroco,
com as suas características escadarias
que ascendem até ao Pórtico da Glória,
um espetacular conjunto românico de
três arcos, com mais de 200 imagens
de granito presididas pela imagem de
Cristo e os quatro evangelistas.
Entre o mosteiro de San Martiño
Pinario (o segundo maior de Espanha,
apenas atrás do El Escorial) e a fachada
norte da catedral, enquadra-se a praça
da Inmaculada ou da Azabachería, que
deve o seu nome à tradicional presença
de oficinas dedicadas à talha do azeviche.

aa MOSTEIRO DE SAN MARTÍN PINARIO

trar uma casa barroca, uma loja encantadora para procurares uma lembrança ou
uma taberna onde possas repor forças.
A fachada este da Catedral e a Porta
Santa dão para esta praça, um acesso
que só é aberto durante os anos santos.
Por toda a zona de Intramuros encontram-se antigas casas aristocráticas e
edifícios de arquitetura civil que o tempo converteu em autênticos monumentos: procura a Casa do Deán, a Casa do
Cabido, a Casa da Conga, a Casa das
Pomas, o Paço de Fondevila e a Casa-
bb PÓRTICO DA GLÓRIA

A sul vais encontrar a praça das
Platerías, a mais pequena, que conserva a única fachada românica da catedral
e que, na Idade Média, albergava oficinas de ourives.
A praça da Quintana é outro dos espaços emblemáticos do centro histórico
de Santiago. Aqui destaca-se a Torre do
Relógio, que se pode ver desde qualquer ponto da localidade. Perde-te pelas
ruelas que a rodeiam. Irás sempre encon5
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Paço de Vaamonde, entre outros. Passeia
pela rua Nova, al lado da catedral, uma
das artérias mais transitadas da zona
antiga da cidade, e irás encontrar vários
exemplos da monumentalidade desta
urbe incomparável.
Na Praça do Obradoiro poderás ver o
Paço de Raxoi, um palácio neoclássico que é atualmente a sede da câmara municipal de Santiago, o Paço de
Xelmírez, também conhecido como o
antigo Palácio Episcopal, que foi construído por petição do primeiro arcebispo
de Compostela, Diego Xelmírez e que
hoje tem fins culturais, ou o Colégio de
San Xerome, na atualidade reitoria da
Universidade de Santiago.
Aí perto, visita o Colégio de Fonseca
com a sua fachada renascentista e o seu
claustro ajardinado, a partir de onde é
possível ver a catedral. É o lugar de nascimento da universidade de Compostela
e que atualmente é ocupado pela sede
da Biblioteca Geral da Universidade.
Também acolhe interessantes exposições temporárias no antigo refeitório e
na capela.
Não é possível entender a capital
galega sem os milhares de estudantes que cada ano se alojam na cidade.
O património da universidade abarca
cinco séculos e é possível conhecê-lo
a fundo através das visitas guiadas que
te irão contar tudo o que precisas de
saber sobre os edifícios e a vida escolar
da cidade. É especialmente fascinante a
Faculdade de Geografia e História, por
isso reserva algum tempo para conheceres o edifício a fundo. Os Campus Sul
e Norte - fora do centro - são espaços
que combinam vida académica e ócio.

PAÇO DE RAXOI
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HOSTAL DOS REIS CATÓLICOS

VIVE SANTIAGO

Na própria praça do Obradoiro há vários
edifícios históricos de grande interesse,
como o Hostal dos Reis Católicos,
atual Parador de Turismo, com a sua
maravilhosa portada gótico-plateresca
e os quatro grandes pátios do interior.
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EXTRAMUROS
Embora a maior parte dos monumentos
se encontre dentro dos antigos muros
da localidade, fora da cidade antiga irás
encontrar muitos pontos de interesse.
Passeia por parques e zonas verdes,
onde também se escondem conventos,
mosteiros e as construções de arquitetura contemporânea mais emblemáticas de Compostela.

Fotografia: Turismo Santiago de Compostela

bb PARQUE DA ALAMEDA

PARQUE DA ALAMEDA
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No parque da Alameda poderás desfrutar do pulmão verde onde os habitantes de Santiago costumam ir passear. Deambula sem rumo e mantém
os olhos bem abertos para encontrares as estátuas e esculturas escondidas neste calmo e encantador jardim
urbano, assim como os seus míticos
bancos, da conhecida fábrica galega
de cerâmica Sargadelos. Entre os muitos segredos que este lugar alberga,
um dos mais curiosos é o da escultura de Las Marías que representa duas
mulheres vestidas e maquilhadas com
cores vivas. Vais encontrá-la à entrada
do jardim e homenageia duas irmãs ví-

VIVE SANTIAGO

Atravessa do Bairro de Sar para visitar
a Colegiata Santa María a Real do Sar,
do século XII, com a sobriedade do românico no exterior e um belo espaço
interior, que inclui o único claustro românico da cidade e um pequeno museu
de arte sacra.

Fotografia: Turismo Santiago de Compostela

timas do franquismo. Dentro do parque
também poderás encontrar a igreja do
Pilar, de estilo barroco, e a capela Santa
Susana, uma reconstrução dos séculos
XVII e XVIII, também de estilo barroco, embora conserve alguns elementos
românicos originais.

CAPELA SANTA SUSANA

bb COLEGIATA SANTA MARÍA A REAL DO SAR
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CULTURA
disso, o museu organiza regularmente
interessantes exposições temporárias.
Completa a experiência espiritual no
mosteiro de San Paio de Antealtares.
No interior espera-te o Museu de Arte
Sacra, onde poderás ver joias de arte
religiosa do calibre de um Cristo do século XIII, o relicário de prata que guarda o braço de San Pelayo ou um exemplar da Régua de San Benito de 1610.
Fotografia: joserpizarro/123rf.com

Em Santiago respira-se cultura. Aqui
vais encontrar uma quantidade incrível de museus por metro quadrado. Começa o percurso no Museu da
Catedral, que te irá mostrar a história
e a arte, tanto da catedral como do
Caminho de Santiago. Poderás viajar
no tempo e conhecer como se construiu o edifício, partindo do sepulcro
encontrado no século IX e contemplar
as suas melhores peças artísticas. Além

MUSEU DA CATEDRAL
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Fotografia: Turismo Santiago de Compostela
aa CIDADE DA CULTURA

No Museu de História Natural da
Universidade de Santiago, situado no
parque de Vista Alegre, percorre um
particular itinerário por ecossistemas
de águas continentais e bosques galegos ou pela geodiversidade, onde poderás ver amostras de minerais, salas
dedicadas à flora local e participar em
inúmeras atividades para o visitante.
No interior da Cidade da Cultura,
uma das construções contemporâneas mais espetaculares que se podem contemplar na Galiza, encontra-se o Museu Centro Gaiás. Deixa-te
surpreender com as exposições tem-

porárias de arte que acolhe e participa nos seus workshops únicos e formativos. As dimensões do centro, que
inclui biblioteca, hemeroteca, centros
de estudos e um amplo espaço florestal que recria a paisagem autóctone,
fazem com que possa albergar grandes instalações artísticas.
LLHiperligações de interesse:
www.museodopobo.gal
www.cidadedacultura.gal
Fotografia: Juan Bautista Cofreces/123rf.com

Prossegue o teu passeio visitando o
Museu do Pobo Galego , instalado no
antigo convento de Santo Domingo
de Bonaval, para conheceres as manifestações mais representativas da
cultura autóctone galega. Aqui poderás aprender sobre o mundo do mar,
os ofícios tradicionais, a agricultura
popular...

aa CIDADE DA CULTURA
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SABOREIA
SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desfruta de um autêntico festim culinário. Prova a melhor cozinha tradicional, produtos locais de primeira
categoria e propostas gastronómicas
incrivelmente modernas, capazes de
saciar o teu lado mais gourmet.

__ RIAS BAIXAS

COZINHA TRADICIONAL
Estás na Galiza, o que é sinónimo de
marisco e peixe fresco de máxima qualidade. Prova lagostins, vieiras, mexilhões, lavagantes, santolas, berbigões,
navalheiras, camarões, percebes... e
sente o sabor das Rias Baixas. Poderás
dar-te a esse prazer em qualquer marisqueira da cidade e nas adegas tradicionais que te esperam nos arredores
da catedral e nas ruas Franco e Raiña.
Para acompanhar o marisco, nada como
um copo de vinho Albariño, Ribeiro ou
de outras denominações de origem da
Galiza.
Dizem que o polvo se pesca na costa,
mas que se prepara melhor no interior.
Em qualquer bar ou restaurante prova
uma ração de polvo á feira con cachelos:
12

TARTE DE SANTIAGO

SABOREIA SANTIAGO DE COMPOSTELA

aa POLVO À GALEGA

polvo, pimentão, sal, azeite e batata.
Não é preciso mais nada para que desfrutes do seu incrível sabor. Também
não podem faltar no menu a ótima vitela galega ou as empanadas, recheadas
de peixe, marisco, carne...
Adocica a refeição com uma fatia de
tarte de Santiago, a sobremesa por
antonomásia da cidade. A sua textura
macia, o gosto a amêndoa e canela e o
açúcar polvilhado são divinais.

MERCADO ABASTECEDOR
Para além de investigares as diferentes bancas de moluscos, peixes, carnes,
queijos e legumes, aqui podes optar por
provar os produtos que comprares, que
são elaborados in situ para o visitante.

Também terás ocasião de comer à base
de ótimos petiscos e tapas, requintadas
doses em miniatura que te vão permitir
provar distintos sabores e elaborações.

COZINHA VANGUARDISTA
Santiago não é apenas um grande paraíso da cozinha tradicional. Convivendo
com o passado poderás experimentar
restaurantes e criações de total atualidade, elaboradas por chefs que deixam
a sua marca pessoal em pratos elegantes e inovadores. Deixa-te surpreender por uma gastronomia que conjuga
tecnologia, inovação e todo o sabor do
produto fresco, como a explosiva fusão
de sabores que o restaurante com estrela Michelin Casa Marcelo oferece.
13
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SANTIAGO DE COMPOSTELA
NAS QUATRO ESTAÇÕES

Fotografia: Turismo Santiago de Compostela

Seja qual for a época em que visites, aqui terás sempre coisas para fazer. Cada estação recebe o visitante com uma personalidade particular e com uma intensa agenda
de celebrações, eventos e propostas culturais e de ócio.
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VERÃO
A segunda quinzena de julho é consagrada ao apóstolo Santiago, padroeiro
da cidade e de toda a Espanha. Duas
semanas de festas que te vão dar as
boas-vindas com fervor religioso, ambiente popular e grande animação.
Assistirás em primeira mão à transformação da cidade num autêntico festival: música de todos os géneros, dança,
teatro, gastronomia, bailes folclóricos,
pirotecnia, «passacalles»... Escolhe a tua
favorita entre o leque de opções à disposição. Os dias grandes são o 24 e o
25 de julho. Nas noites de 24 e 31, um
espetáculo de fogo de artifício ilumina o
céu noturno e coloca o ponto final nas
celebrações.
Refresca-te do calor nas praias mais
próximas nos arredores da cidade.
A praia de Broña, em A Coruña, vai-te
receber com um cenário semivirgem no
qual, no entanto, não sentirás falta de
infraestruturas para tornar a excursão
mais cómoda e apta para toda a família.
A proteção dos ventos do norte proporciona águas tranquilas e limpas.
A praia de Aguieira, onde se pratica nudismo, também é virgem, tem forma de
enseada e aqui poderás divertir-te em
águas transparentes e em areias brancas e finas. Está situada numa reserva
natural, o que é uma boa amostra do
seu valor ambiental. Outro segredo
costeiro que deves visitar é a praia de
Vilar-Carreira, localizada no parque natural das dunas de Corrubedo e lagunas
de Carregal e Vixán. Tem cuidado com
a ondulação. Esta é uma praia de mar
aberto e é Atlântico puro. Isso sim, a sua

Fotografia: Turismo Santiago de Compostela

SANTIAGO DE COMPOSTELA NAS QUATRO ESTAÇÕES

aa FESTA DO APÓSTOLO SANTIAGO

qualidade paisagística e natural vai-te
deixar boquiaberto.
Nas rias de Muros, Nalón e Arosa concentram-se mais praias e enseadas para
repousar ou, simplesmente, contemplar
a areia, as ondas e o cenário natural.
Não é preciso ir até à praia para usufruir
da água. Nas redondezas encontram-se diversas praias fluviais onde poderás tomar banho, descansar e apanhar
sol. São especialmente recomendáveis
A Tarroeira, Chaián, Cira, Furelos, Ínsuas
de San Ramón, Liñares ou O Refuxio.
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INVERNO

aa PRAÇA DE PLATERÍAS

Fotografia: Turismo Santiago de Compostela

O frio e a chuva dão um aspeto
mágico a Santiago. Parece que
as pedras se tornam mais antigas,
como se os monumentos desta
cidade brilhassem de forma especial.

OUTONO
Com o regresso dos estudantes, no final do verão a cidade volta a recuperar o
ritmo escolar e juvenil. Nesta época do
ano destaca-se o Festival Internacional
de Marionetas. Celebra-se em meados
de outubro e reúne companhias galegas,
espanholas e internacionais de prestígio
reconhecido. Poderás encontrar montagens e peças para todos os gostos e
idades.
Nos bairros de Santiago de Compostela
e nas restantes vilas da comarca celebram-se os Magustos, uma festa popular na qual se desfruta em redor de
uma boa fogueira, de boas castanhas,
do vinho do ano anterior, de música tradicional... Os mais autênticos são os das
zonas mais rurais.
16

Para dizer adeus ao inverno, chega a Romaria de San Lázaro-Festa
Gastronómica da Uña. Vais participar
numa festividade de duplo caráter religioso e gastronómico que se celebra à
entrada da cidade, no próprio Caminho
de Santiago. Assiste à missa e procissão
em honra do Santo e ao típico leilão dos
pés de porco como oferenda. Prova as
«pezuñas con bertones» (pés de porco
com rebentos jovens) de couve e diverte-te no arraial tradicional.

PRIMAVERA
A chegada do bom tempo proporciona a
oportunidade de participar em mais festas populares. A Feira da Primavera tem
lugar cada ano entre abril e maio. Vai até
ao Bairro de San Pedro e poderás comprovar como as ruas e praças palpitam
de cor, gente e de inúmeras atividades
de ócio. Durante a feira poderás desfrutar de um mercado de artesanato,
música, atividades culturais, workshops,
«passacalles», astronomia... e muitas outras surpresas. Os bares e restaurantes
da zona decoram as suas esplanadas
para que as pessoas possam comer, beber vinho e jantar ao ar livre.

Fotografia: Turismo Santiago de Compostela

aa PASSEIO DE SARELA

NATUREZA
A natureza chega às portas da cidade.
Aproveita as zonas verdes e a proximidade do mar. Pratica desporto de aventura, descida de rios, excursões, golfe
e mergulho. Aproveita as áreas recreativas a apenas 15 minutos do centro da
cidade e passeia pelas margens dos rios
Sar, Sarela, Tambre e Ulla. Vais encontrar
recantos quer para o descanso, quer
para a pesca.

dos carvalhos e castanheiros mais altos
da Europa.

A meio caminho entre Santiago e
Ourense, nos arredores de Lalin, encontra-se a Fraga de Catasós, onde poderás
dar um agradável passeio entre alguns

Muito perto espera-te o Picho de
Curantes, um bonito espaço natural
onde se encontram as cascatas Picho
da Fervenza e Poza de Maimón.

A Lagoa Sacra de Olives é uma zona
extensa de monte baixo e prados húmidos com pântanos muito interessantes. Encontra-se entre as localidades de
A Estrada, Forcarei e Silleda e conta com
a fauna típica do campo galego (lobo,
raposa, águia branca, gaviões, falcões...).
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SANTIAGO DE COMPOSTELA
COM CRIANÇAS
A capital galega propõe-te um grande leque de ofertas de ócio para que a visita
com crianças seja divertida e inesquecível.
A catedral de Santiago organiza visitas a
todo o complexo monumental e permite
a subida aos telhados para que possam
conhecer todos os segredos que este
lugar esconde, um plano perfeito para
toda a família.

facilidade. A rota De ponte a ponte segue paralela ao rio Ulla, unindo Ponte
Remesquide (na freguesia de Ribeira,
concelho de Touro) e Ponteledesma (no
concelho de Boqueixón) e atravessa três
áreas recreativas.

Fotografia: Turismo Santiago de Compostela

Fotografia: Turismo Santiago de Compostela

bb CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÂNEA

MARIONETAS

No
Centro
Galego
de
Arte
Contemporânea celebram-se workshops
em família nos quais as crianças irão realizar experiências artísticas.
Se pretendes fazer caminhadas com os
mais pequenos, tens à disposição vários percursos que poderás seguir com
18

SANTIAGO DE COMPOSTELA COM CRIANÇAS

A Rota circular de As Canteiras da Pedra
Mona, de dificuldade média, vai-te conquistar com os seus tesouros naturais e
culturais e pelas fantásticas vistas sobre
a desembocadura do Rio Ulla. O ponto
de início e fim é a localidade de Requián
e, ao longo do percurso, poderás ver
moinhos, milheirais, celeiros, capelas...
Para conheceres a fauna e flora locais em
primeira mão, visita Molino de Buxos, na
freguesia de Parada, para percorreres a
Rota da Auga de Parada PR-G 124.
A Senda fluvial e botânica do rio Mera
discorre ao longo das margens do
rio, desde o lugar da praia fluvial de
A Tarroeira até à igreja de Gonzar. As espécies vegetais que irás encontrar estão

devidamente sinalizadas, e são uma boa
forma de conhecer as espécies de flora
autóctone.
Se quiserem iniciar-se na pesca ou aperfeiçoar os vossos dotes de pescadores,
visitem o Coto de Pesca de Chaián, especializado em truta.
Pega na bicicleta para percorreres a
Rota Alternativa do Caminho Francês
que, ao longo de 25 quilómetros, atravessa a estrada municipal AC-240, desde o concelho de Arzúa até Ponte Ulla.
Não percas os magníficos exemplos de
arquitetura popular que irás encontrar
ao longo do trajeto.
LLHiperligações de interesse:
http://cgac.xunta.gal

Fotografia: Turismo Santiago de Compostela

bb PARQUE DE BONAVAL
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A CIDADE
ESCONDIDA
Se ainda tiveres tempo e quiseres conhecer
mais, aqui tens diversas opções interessantes
e recomendadas para todos os gostos.

aa PARQUE DA MÚSICA EM COMPOSTELA

PARQUES E JARDINS
Com a sua enorme extensão, no parque
do Lago vais poder aproveitar a natureza sem sair da cidade. Conta com uma
rede de caminhos e com um bosque
de carvalhos convertido em espaço de
ócio com mesas, bancos e um circuito
de running.
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Muito perto, erguido sobre o Monte
Gaiás, esperam-te milhares de árvores de espécies autóctones (carvalhos,
castanheiros, salgueiros, bétulas, amieiros, espinheiros, tramazeiras, loureiros...). Conhecido como o Bosque da
Galiza, é um pulmão verde imprescindível da cidade, com inúmeros percursos pedonais, zonas de descanso e um
miradouro.

Junto ao Auditório surge o parque da
Música em Compostela, um prado com
ribeiros no qual te irá fascinar a escultura
surrealista de Eugenio Granell, o efeito
espelho que produz no parque e as vistas inesperadas sobre a cidade antiga.
E se falamos de miradouros, é de destacar o do parque de Carlomagno. Sobe
ao Alto da Canteira e terás uma vista
panorâmica completa sobre Santiago.

Fotografia: Turismo Santiago de Compostela

A CIDADE ESCONDIDA

Parque urbano, bosque e atalaia, o
parque da Granxa do Xesto, situado na
ladeira do monte Pedroso, é um grande
espaço natural, especialmente indicado
para atividades desportivas e para o
descanso. É o ponto de partida de uma
rede de percursos nos quais irás encontrar cruzeiros (grandes cruzes de pedra)
que fazem parte de uma Via Crucis até
ao cimo, desde onde se avista a cidade
e os seus arredores.
No limite urbano tens ao teu alcance o
grande prado do parque das Galeras.
Ao longo das margens do rio Sarela,
sobre um terreno quase plano onde
se junta ao ribeiro Corgo, dispões deste espaço ideal para passeios, jogos
infantis e para a prática desportiva.

MUSEUS SECRETOS
Investiga a fundo sobre o Caminho de
Santiago no Museu das Peregrinações,
que compila escultura, pintura e iconografia «jacobea». São oito salas nas
quais se ilustra o visitante sobre a origem do culto do apóstolo, o início e
desenvolvimento do fenómeno das peregrinações e a sua influência no desenvolvimento artístico dos grémios
artesanais da cidade.

aa IGREJA DE SANTA MARÍA SALOMÉ

Ou visita um museu muito original e
diferente: Casa da Troia. Alguma vez
imaginaste como seria a vida dos estudantes do século XIX? Aqui é recreada a famosa pensão gerida por 'Doña
Generosa', imortalizada pelo escritor
Alejandro Pérez Lugín no seu romance
La Casa de la Troya.

MONUMENTOS
A meio da rua Nova ergue-se a igreja de Santa María Salomé, dedicada à
mãe do apóstolo Santiago, com o seu
conjunto escultórico e torre e talhas
barrocas. A dois passos vais encontrar
o Antigo Colégio dos Irlandeses, um
elegante solar construído em pedra.
Ergue a vista para veres o brasão que
preside a fachada.
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Fotografia: Juan Bautista Cofreces/123rf.com

Qualquer passeio por Compostela serve
para descobrir pequenos tesouros.

aa SEMINÁRIO MENOR

Em redor da rua Santa Clara encontram-
se os Conventos de Carmen e de Santa
Clara e a Igreja de San Roque, três joias
barrocas que merecem uma paragem no
teu passeio compostelano.
Separado da zona monumental por uma
espécie de fosso natural, visita o convento de Belvís e o senhorial Seminário
Menor. Em seguida, deambula sem
rumo pelo parque de Belvís. Na sua
zona alta terás umas vistas maravilhosas
sobre a cidade.
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PRAÇA DO OBRADOIRO

TELHADOS DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA
Santiago é uma cidade de açoteias e
miradouros. Desde cima mistura-se a
cor cinzenta dos edifícios antigos com
o verde do prado, uma combinação que
te vai conquistar. No parque da Alameda
encontra-se a balaustrada com vista sobre o Campus Universitário Sul, perfeita para as tuas fotografias. Na mesma
colina de Santa Susana, no passeio da
Herradura, poderás desfrutar de uma
incrível vista frontal da catedral e que se
irá converter no teu próprio postal compostelano.
Sobe ao emblemático Monte Pedroso
para descobrires mais uma vista imaculada da catedral. Qualquer momento é
bom, mas, se visitares ao entardecer, a
experiência será absolutamente mágica.
Os arquitetos Álvaro Siza e Isabel Aguirre
transformaram a quinta do convento de
San Domingos de Bonaval num parque
urbano no qual poderás relaxar entre
carvalhos e prados extensos. Ao fundo,
a cidade antiga fica a teus pés.

Fotografia: Turismo Santiago de Compostela

XXXX XXXX

aa SAN PAIO DE ANTEALTARES

VIVER A NOITE
Em Santiago espera-te animação noturna para todos os gostos e idades. Tens
bom ambiente noturno garantido, tanto
na zona antiga, como na nova. As diferenças tradicionais entre ambas as zonas
(espírito folk versus modernidade) foi-se
dissipando e poderás encontrar propostas variadas ao longo de toda a cidade.
Ao cair da noite, as ruas da zona histórica enchem-se de gente. Em qualquer
zona vais encontrar um pub, um bar ou
uma cafetaria. O mais típico é ir aos estabelecimentos de vinhos, tapas e rações.
A maior concentração encontra-se nas
ruas Franco, Raiña, Troia e na rua de San

Pedro e arredores (Porta do Camiño, rua
Travesa, praça de Santo Agostiño, San
Roque...).
Com o bom tempo, a rua de San Paio de
Antealtares, a praça de Quintana, as ruas
Vilar y Nova e Rodrigo de Padrón enchem-se de gente com inúmeras esplanadas onde te poderás sentar enquanto
contemplas a cidade iluminada.
Na zona nova, o ambiente festivo
concentra-se em Carreira do Conde,
Montero Ríos, Alfredo Brañas e República
de El Salvador. Mais a sul, na Praça Roxa,
Santiago del Estero, rua Nova de Abaixo
e Santiago de Chile.
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ROTAS E
PASSEIOS
PELA CIDADE
A melhor maneira de conhecer e aproveitar Santiago é percorrê-la a pé. Para
veres os monumentos imprescindíveis
deves seguir a Rota Intramuros, de pouco menos de três horas de duração.
Arranja um audioguia, disponível nos
postos de turismo. A Rota Extramuros
é perfeita para quem procura conhecer e desfrutar do ambiente natural de
Santiago.
É também muito interessante a Rota
Domus Dei, na qual poderás percorrer
os conventos de clausura espalhados
pela cidade.
Se quiseres conseguir o teu próprio álbum de fotografias memoráveis, tens à
tua disposição o passeio Santiago em 24
fotos, com a ajuda do qual podes conseguir as melhores imagens da cidade.

Durante mais de mil anos, os peregrinos acudiram ao santuário de um apóstolo da Cristandade: Santiago o Maior.
Dirigir-se a Santiago significa iniciar uma
viagem de descoberta pessoal que te irá
guiar através de paisagens maravilhosas.
Qualquer época do ano é boa para o fazer. Em cada uma delas terás vantagens
e peculiaridades. Podes mover-te pelo
interesse cultural, pela inquietação religiosa, pelo desejo de aventura ou pelo
desafio pessoal, o que não muda é a
meta: a catedral de Santiago, que dá as
boas-vindas aos peregrinos como última
etapa do Caminho.
Podes fazer o caminho a pé, de bicicleta
ou a cavalo, e seguir as diversas rotas
de peregrinação: o Caminho francês, o
Caminho Norte, o Cantábrico... Todos
eles estão perfeitamente sinalizados e
atravessam paisagens inesquecíveis.
LLEm www.caminodesantiago.gal vais
encontrar toda a informação prática
necessária para te pores em marcha.

Fotografia: Turismo Santiago de Compostela

LLMais informação em:
www.santiagoturismo.com/rutas

O CAMINHO

24

CAMINHO DE SANTIAGO

O QUE VISITAR PERTO DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA?
aa FINISTERRE

A sua localização central na Galiza vai-
te permitir realizar excursões a lugares próximos cheios de interesse. Se
tiveres tempo, visita o impressionante
cabo de Finisterre, enclave mítico do
norte de Espanha. Antigamente era
considerado o fim do mundo conhecido e, inclusivamente agora, para muitos
peregrinos continua a ser a última etapa do Caminho. Seja como for, as vistas
sobre o mar e a costa vão-te deixar sem
palavras.
As Rias Baixas são uma zona privilegiada na qual podes combinar cidades monumentais (Pontevedra, Vigo)
e povoações com encanto (Bayona,
Sanxenxo, Combarro). Percorre as suas
praias paradisíacas, aproveita o sabor
pescatório, descobre a sua gastronomia de primeiro nível e desfruta de algumas das melhores zonas vinícolas da
Galiza, com a sua denominação de origem Rías Baixas.

Situada diante do Atlântico e com
um marcado ambiente marinheiro,
A Coruña conta com duas praias urbanas que te vão conquistar, Riazor e
Orzán, da mesma forma que o seu entrelaçado de ruas e praças medievais,
com a Torre de Hércules como símbolo. É o único farol romano e o mais
antigo em funcionamento em todo o
mundo, e foi declarado Património da
Humanidade pela UNESCO. A Coruña
é sinónimo de atividade cultural, animação de rua e de uma gastronomia
à qual te irás render imediatamente.
Uma das imagens mais emblemáticas
da cidade são as galerias de A Mariña,
na avenida do mesmo nome. Trata-se
de varandas de madeira fechadas, com
uma grande superfície de vidro com a
função de miradouro e que recolhem a
luz do sol desde o amanhecer.
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COMO CHEGAR?
aa COMBOIO TRANSCANTÁBRICO GRANDE LUXO

AUTOMÓVEL
A AP-9 une Santiago à costa da Galiza
e a Portugal. Desde Madrid chega-se
através da A-6, ligando com a A-52. Por
seu lado, a Autoestrada do Cantábrico
A-8 liga a Galiza a França.

AVIÃO
O aeroporto dispõe de voos regulares para destinos nacionais, Madrid,
Barcelona, Sevilha ou Bilbau, e para
destinos europeus, como Londres,
Frankfurt, Genebra, Paris ou Roma. Está
situado a apenas dez quilómetros do
centro da cidade.

CAMINHO-DE-FERRO
Existem comboios diários que ligam
a localidade a Madrid, San Sebastián,
Hendaya, Barcelona e outras cidades.
Será especialmente curioso chegar à
capital galega no Transcantábrico, uma
joia ferroviária que percorre o norte e noroeste de Espanha, desde San Sebastián
até Santiago de Compostela. Nos seus
comboios vais desfrutar com inúmeros
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detalhes luxuosos: salões com bar e
pistas de dança, suites deluxe e quartos
com casa de banho privada, hidrossauna, turbomassagem, banho de vapor… é
um convite para descobrir a natureza, a
cultura e também uma boa mesa, dentro e fora do comboio.

AUTOCARRO
Outra opção são as rotas de autocarro que ligam a cidade a destinos nacionais como Madrid, Barcelona, Sevilha,
Bilbau e outros países europeus como
Portugal, Alemanha, França, Holanda,
Bélgica ou Suíça.

DESLOCAR-SE
POR SANTIAGO
As distâncias curtas e a estrutura simples da cidade fazem com que o ideal
seja deslocar-se por Santiago a pé. De
qualquer forma, é possível optar por bicicletas de aluguer, automóveis, táxis e
autocarros urbanos para te dirigires e
visitares os arredores da cidade e realizares excursões pelas redondezas.

MAIS INFORMAÇÃO
POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Rúa do Vilar, 63
15705, Santiago de Compostela
www.santiagoturismo.com

PORTAL OFICIAL DE TURISMO
DE ESPANHA
www.spain.info
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA
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