3 set (Sab) – LEÇA DA PALMEIRA – OSCARTUR (07h45) e PORTO, Boavista, Café Convívio – 08h00 em direcção
a SANTIAGO. Almoço. Tarde – Visita com guia local de SANTIAGO. Jantar, alojamento e pequeno-almoço no
Hotel Oca Puerta del Camino 4* ou similar.

Santiago de Compostela – “ Museu vivo “ !
* * * Plaza del Obradoiro, uma das mais famosas do mundo :

- a Catedral do séc. XI e XII com as suas torres gémeas (erguida no local da basílica original, construída por
Alfonso II no séc. IX), o esculpido Pórtico da Glória com os apóstolos e profetas, o botafumeiro – incensório
gigantesco, o Altar-Mor e o manto de prata da estátua de Sant’Iago, o Santo dos Croques recebe os
peregrinos – tocar nesta estátua com a testa dá sorte e sabedoria ...
- o Hostal dos Reys Católicos e a sua entrada plateresca (outrora estalagem e hospital para os peregrinos é
agora uma luxuosa pousada),
- o Pazo de Raxoi com a sua fachada clássica – abriga a Câmara Municipal ...

Catedral – realce para a fachada Oeste da catedral, o Pórtico da Glória e a Porta das Praterias.
Um pouco de história:
Segundo uma tradição muito antiga, após a dispersão dos apóstolos pelo mundo, São Tiago, foi pregar as "boas novas"
em regiões longínquas, passando algum tempo na Galiza, extremo oeste da Espanha. Ao retornar à Palestina, foi preso e
decapitado, e seu corpo jogado para fora das muralhas de Jerusalém.
Dois de seus discípulos, Teodoro e Atanásio, recolheram seus restos e os levaram de volta ao ocidente de navio,
aportando na antiga cidade de Iria Flávia, na costa oeste espanhola, sepultando-o secretamente em um bosque de
nome Libredón. O lugar foi esquecido até que oito séculos depois, um ermitão chamado Pelágio começou a observar um
estranho fenômeno que ocorria neste mesmo lugar: uma verdadeira chuva de estrelas caía todas as noites sobre um
ponto no bosque, emanando uma luminosidade intensa.
Avisado das luzes místicas, o bispo de Iria Flávia, Teodomiro, ordenou que fossem feitas escavações no local
encontrando, assim, uma arca de mármore com os ossos do santo.
A notícia espalhou-se e pessoas começaram a deslocar-se a fim de conhecer o sepulcro originando o Caminho de
Santiago de Compostela.

4 set (Dom) – SANTIAGO; ILHA DE LA TOJA, pequena ilha situada nas Rias Baixas (Ria de Arousa). Ermida
consagrada a S. Sebastião do séc XII está, hoje em dia, totalmente recoberta com conchas. EL GROVE. As
praias, as águas termais e os produtos do mar, convertem a vila de O Grove num dos pontos de interesse
turístico mais conhecidos da Galiza. *Possibilidade de passeio de barco opcional nas Rias baixas. Almoço.
SANXENXO (tempo livre pela marginal da famosa praia). Regresso ao PORTO (chegada pelas 19h30) e, a
LEÇA DA PALMEIRA (chegada pelas 20h00).

INCLUINDO – Viagem de autopullman-luxo. Hotel Oca Puerta del Camino 4* ou similar. Pensão completa.
Guia acompanhante. Seguro de viagem da Liberty com Protecção COVID.
EXCLUINDO – Bebidas e extras de carácter pessoal. SUP IND = 30,00

3 e 4 de setembro de 2022

€ 235,00

