VIGO, 9ª etapa do Caminho Português à
Santiago de Compostela pela Costa
En uma das vías que percorrem o país lusitano na direção da
Galícia, é uma das menos reconhecidas como oficial, apesar das
evidências históricas.
Esta rota costeira se usou antigamente para os peregrinos que chegavam aos portos de Portugal com a
idéia de alcançar Santiago de Compostela. Foi bastante popular até o século XVI, porém perdeu força
em relação ao Caminho Portugués clássico, tornando a recuperar importância na actualidade.
Como o reconhecimento oficial do Caminho Português pelo litoral ainda é recente, não existe uma rede
definida de hospedarias, o que obriga o peregrino a planejar o alojamento. Ainda que, por outro lado,
sendo uma estrada menos percorrida, oferece um maior sentimento de recordação e aventura do
autêntico Caminho.
O percurso começa na cidade do Porto, passa por Póvoa de Varzim, Viana do Castelo e Caminha.
Atravessa a foz do Minho na Espanha e continua por A Guarda, Bayona e Vigo até Redondela, onde se
junta ao Camino do Interior. Possui quase 200 quilômetros de rota que discorre através de um quadro
natural incomparável.
Embora no final seja o próprio peregrino quem dita o ritmo, o Caminho Português ao longo da costa
prossegue por mais ou menos 13 etapas a pé entre os 16 e os 29 quilômetros. A rota é geralmente
plana e transitável durante todo o ano devido à proximidade do oceano, embora a primavera e o
outono sejam as melhores épocas para ir.
Vigo é um ponto de partida excepcional para desfrutar das cidades da Ria de Vigo e das Ilhas Cíes,
integradas no Parque Nacional das Ilhas Atlânticas. A gastronomia costeira galega, à base de peixe e
marisco, é outro incentivo para viajar para esta região.
O porto de Vigo é um dos melhores portos naturais do mundo. Suas qualidades marítimas deram
origem às suas atuais marinas, cais da indústria transatlântica e pesqueira e de conservas. Tudo isto
influenciou o desenvolvimento urbano de Vigo, onde a popular aldeia marítima e os importantes
edifícios históricos são combinados.

O Hotel Sercotel Bahía de Vigo**** é ideal para descansar e recuperar-se num dos seus quartos
elegantemente decorados e equipados com banheira de hidromassagem.
Após conhecer Vigo, passear pela cidade velha e pelo seu porto, visite O Castro e deixe-se deslumbrar
com os impressionantes edifícios históricos da rua Policarpo Sanz. A próxima etapa começa na frente da
igreja de Picos, no bairro Calvário (Vigo).
A rota avança ao longo da “Senda das Augas” (trilha das águas), um caminho de alto valor ecológico e
paisagístico. O Pazo de Torrecedeira (em Cedeira, Redondela) e a igreja de San Andrés de Cedeira dãolhe as boas-vindas à cidade de Redondela, que liga o Caminho Português ao longo da Costa com o
Caminho Central à Santiago de Compostela.

Etapas do Caminho Português pela Costa:
Etapa 1: Porto - Labruge (24 quilômetros)
Etapa 2: Labruge - Póvoa de Varzim (16 km)
Etapa 3: Póvoa de Varzim - Marinhas (25 km)
Etapa 4: Marinhas - Viana do Castelo (24 quilômetros)
Etapa 5: Viana do Castelo - Caminha (29 km)
Etapa 6: Caminha - Mougás (25 km)
Etapa 7: Mougás - A Ramallosa (16 quilômetros)
Estágio 8: A Ramallosa - Vigo (20 quilômetros)
Etapa 9: Vigo - Redondela (17 quilômetros)
Etapa 10: Redondela - Pontevedra (19 quilômetros)
Etapa 11: Pontevedra - Caldas de Reis (22 quilômetros)
Etapa 12: Caldas de Reis - Padrón (18 quilômetros)
Etapa 13: Padrón - Santiago de Compostela (25 quilômetros)

