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2.2. A Concha ou Vieira
E A concha bivalve da Vieira – marisco facilmente encontrado na
costa galega – é um dos mais antigos e o principal símbolo do
Caminho de Santiago e de seus peregrinos. Igrejas, imagens,
pontes, ruas e casas das rotas jacobinas são adornadas com elas.
Segundo alguns estudiosos a verdadeira origem do símbolo
deriva do facto de que, tradicionalmente, todos os peregrinos
que chegavam a Santiago de Compostela recebiam um
pergaminho e uma concha de vieira, que logo eram colocados em
seus chapéus ou capas, como forma de distinguir os peregrinos
que já regressavam às suas casas, daqueles que ainda seguiam
em direção à meta. Ao longo dos séculos, a vieira ganhou
significados práticos, metafóricos e míticos.
A mítica vieira era utilizada como tigela de comida e para beber água nas fontes do
Caminho. Também é vista como uma metáfora, uma vez que – assim como as diferentes
rotas usadas pelos peregrinos terminam num mesmo destino – seus sulcos se unem em
um só ponto.

2. Os símbolos
2.1. O culto a São Tiago
Na Península Ibérica a devoção a São Tiago de “Compostela”
iniciou-se no final do séc. IX, lançando um imparável movimento
de peregrinação que se estendeu a toda a Europa cristã. Todos os
caminhos serviram para levar aqueles que, queriam remir
pecados ou buscar a salvação no Além. São diversas as paróquias
portuguesas em que encontramos a presença deste apóstolo nalguns casos é mesmo o orago - patente através da sua imagem
seja em esculturas, pinturas, têxteis, ou em peças de ourivesaria.

1. Os caminhos
Com a descoberta do túmulo de São Tiago, em Compostela, que ocorreu no início do séc.
IX, rapidamente nasceu uma alternativa aos tradicionais locais de peregrinação de então
– Jerusalém, Roma, São Martinho de Tours – sobretudo para os peregrinos peninsulares
e das Ilhas Britânicas, porque se tratava de um local mais próximo. Salvo os britânicos e
irlandeses, com grande parte da sua peregrinação em barco, os demais tiveram de
calcorrear caminhos já existentes, sendo os de maior projeção os itinerários das vias
romanas. A Via de la Plata, que fazia a ligação das Astúrias ao vale do Guadalquivir,
tornou-se rapidamente num grande roteiro de peregrinação, o mesmo acontecendo ao
Caminho Francês. Em Portugal, a via que começava em Olisipo (Lisboa) e vinha até
Bracara Augusta (Braga), atravessando o rio Douro em Cale (Porto), rapidamente se
tornou no primeiro grande itinerário jacobeu português.
Cada dia oferece momentos para serem saboreados e apreciados, onde a imensidão do
oceano contrasta com as montanhas que delimitam o Caminho, criando um misto de
emoções de suster a respiração. As gentes do mar, com a sua autenticidade, tratam o
caminheiro de forma afável e orgulhosa, sem se escusarem a apoiarem cada peregrino
na sua missão de alcançar o próximo marco. O Caminho da Costa tem uma
espiritualidade própria, vivida de forma única por cada peregrino, o que torna cada
viagem, através da natureza em estado puro, numa caminhada que tem tanto de serena
como de emocionante.

O Caminho faz-se caminhando…
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Bom caminho!

2.5. Os Milladoiros
Os chamados milladoiros são elementos rituais dos mais antigos e fortes do Caminho
de Santiago. São montes que se formaram pelo acúmulo de pedras que os peregrinos
foram deixando nas proximidades de santuários, cruzes e locais sagrados durante
séculos.

2.4. As setas amarelas
Icónica e simples, a seta amarela indica a direção que o peregrino
deve seguir para chegar a Santiago de Compostela e está pintada
nos lugares mais singulares, como pedras, troncos de árvores, ruas,
pontes, postes e muros. Sempre que as encontramos, recuperamos
a confiança de que estamos caminhando na direção correta.

2.3. A Cruz de Santiago
A cruz de San ago é uma cruz latina simulando um lírio em forma
de espada. Acredita-se que tenha do origem no tempo das
cruzadas, quando os seus cavaleiros usavam pequenas cruzes com a
parte inferior aﬁada para pregá-las no chão e realizar devoções
diárias. Os três lírios representam a honra irrepreensível que se
refere a traços de caráter moral do apóstolo Tiago. A espada
representa o carácter nobre de São Tiago e o modo como foi
martirizado, decapitado por uma espada. Também pode simbolizar,
em certo sen do, tomar a espada em nome de Cristo. Em par cular
é o emblema do séc.. XII da Ordem de Santiago, com o nome em
referência ao santo padroeiro da Espanha, Santiago.

Este plato no podía faltar dentro de
las comidas típicas de Santiago de
Compostela. Este plato típico consiste en
un delicioso caldo a base de grelas y
berzas, patatas, grasa de cerdo,
garbanzos y alubias y en ocasiones
también se le añade chorizo. Este caldo
está compuesto por grelos, patatas,
alubias y chacinas gallegas.

Caldo de
grelos Gallego

El pulpo a la gallega (o pulpo a feira) es
un plato exquisito, sano, nutritivo y muy
ligero.

Pulpo a
la Gallega

Vamos con el postre, se trata de una tarta tradicional de Santiago de Compostela. Se
puede comprar en multitud de pastelerías a lo largo de todo el camino de Santiago
(desde Roncesvalles o Jaca hasta la propia capital de Galicia). Está elaborada por
almendras, huevo, azúcar y mantequilla.
El toque final es el espolvoreo de azúcar glass por encima de la tarta dejando la silueta
de la cruz de Santiago.

Tarta de
Santiago

Se trata de una variedad de empanada
muy conocida. Se trata de una masa de
harina de trigo, manteca y agua que va
rellena de multitud de ingredientes
(hay empanadas de todo tipo).

Empanada
Gallega

Una de las especialidades más típicas
que tienes que probar en Santiago de
Compostela son las vieiras tiernas,
grandes y sabrosas, preparadas de una
forma muy original.

Vieiras
gratinadas

Vamos…¡No te vayas de Santiago de Compostela sin antes
degustar de su rica gastronomía!

A Gastronomia da Galiza

A Compostela é o documento oficial emitido pelas
autoridades eclesiásticas, escrito em latim, que certifica que
o peregrino alcançou sua meta e o fez por motivos religiosos
e/ou espirituais, seguindo uma das vias do Caminho de
Santiago a pé, de bicicleta ou a cavalo.

Compostela

A Credencial do Peregrino permite o acesso aos albergues de hospitalidade
pública e cristã do Caminho e a comprovação de que o mesmo cumpriu os
requisitos para a solicitação da “Compostela”.

A Credencial do Peregrino, além de ser uma das mais
queridas lembranças da peregrinação, é um documento
oficial da Catedral de Santiago – pessoal e intransferível –
que identifica o seu portador como sendo um peregrino.

Credencial de
peregrino

Um dos símbolos mais pessoais do Caminho de Santiago, a
mochila costuma refletir a personalidade de cada
peregrino. Símbolo de apego/desapego, a mochila vai
carregada daquilo que é mais importante para cada um.

Mochilas

Embora o uso de cabaças para transportar água ou vinho seja
anterior ao Caminho de Santiago, os peregrinos medievais
sempre levavam uma cabaça amarrada ao cajado, para
manter os líquidos resfriados durante as caminhadas.

Cabaça de
peregrino

O bastão é um fiel companheiro que nos apoia nas
dificuldades. Simbolicamente, representa uma terceira perna,
que dá estabilidade suporte quando estamos cansados e nos
impulsiona a seguir em frente, assim como a fé na Santíssima
Trindade ou mesmo aqueles que nos amparam e nos
encorajam em nossas vidas.

Bastão

Duração : 6h 00m

Hora: 9h30

Esc. Sec. de Penafiel

Chegada
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Caminhos de Santiago – 2022/23

Partida

Paisagem :  

Tarde: T - 16ºC P - 70% V - moderado

Manhã: T - 10ºC P - 70% V - moderado

Dificuldade :  

Perfil : plano, de baixa altitude, sem grandes irregularidades

Distância : 24,5 km

Local de partida: Sé do Porto

Porto – Vila Chã

Etapa 1

Porto – O concelho do Porto é um território diversificado que apresenta
vestígios de ocupação humana desde a Pré-história até à Idade do Bronze e
Idade do Ferro. O castro de Cale tem ligações comerciais com o mundo
romano, apresentando um nível significativo de romanização no século I d.C..
Na fase tardo-romana, a “civitas” expande-se para o morro da Cividade e pela
encosta da Penaventosa e atinge a zona da Ribeira. A crescente dinâmica
portuária terá reforçado o papel de Cale como polo catalisador da economia
regional, surgindo então as primeiras referências a Portucale. Em 1111 D.
Teresa concedeu ao bispo D. Hugo o Couto do Porto. O Infante D. Henrique
está associado à cidade do Porto, por nela ter nascido a 4 de março de 1394. A
5 de dezembro de 1996, foi inscrito na Lista do Património Mundial o Centro
Histórico do Porto, em conjunto com a ponte Luiz I e o mosteiro da Serra do
Pilar.
Sé do Porto – O início da sua construção data da primeira metade do séc. XII e
prolongou-se até ao princípio do séc. XIII. Da época românica datam o caráter
geral da fachada com as torres e a bela rosácea. O exterior da Sé foi muito
modificado na época barroca. Cerca de 1736, o arquiteto italiano Nicolau
Nasoni adicionou uma bela galilé barroca à fachada lateral da Sé. Cerca
de 1772 construiu-se um novo portal em substituição ao românico original.
Matosinhos – Durante toda a sua história, Matosinhos esteve ligado ao
mosteiro de Bouças, que será bastante antigo, sendo a sua construção anterior
a 944. No ano de 900 já existia uma pequena povoação com o nome
de Matesinus que em 1258 se chamaria Matusiny.
Igreja do Senhor Bom Jesus de Matosinhos - templo de arquitetura barroca
setecentista, da autoria de Nicolau Nasoni.
Obelisco da Praia da Memória - comemorativo do desembarque das forças
liberais de D. Pedro IV.

História

Porto – É o 4º concelho mais populoso de Portugal com 231 mil habitantes. A
cidade atinge a altitude máxima de 163 m. Tem um clima temperado
mediterrâneo de feição atlântica, em que os verões e os invernos são suaves,
com baixa amplitude térmica, uma TMA de 14,90 e a precipitação é abundante
com 1139 mm. Localizada na margem direita do rio Douro, que nasce na serra
de Urbión, em Espanha, a cidade liga-se a V. N. de Gaia por 4 pontes. O
rodoviárias e 2 ferroviárias, estando em projeto a construção de uma nova
ponte junto da Arrábida que irá servir o Metro. granito é a rocha de construção
predominante, dando um tom mais escuro à luz da cidade e dos edifícios.
A costa – o litoral do Noroeste de Portugal continental é de costa baixa e
rochosa, com altitudes próximas do nível do mar, sendo as praias pouco
extensas. As nortadas são ventos típicos do verão nestas praias.
Matosinhos – localizando-se junto à foz do rio Leça, é o 9º concelho mais
populoso com 173 mil habitantes. O concelho oferece belas praias, que vão
recortando a costa, algumas com areais a perder de vista, convidando a longos
passeios à beira-mar. No inverno, são procuradas pelos amantes do surf,
bodyboard, vela e windsurf.
Porto de Leixões - Em 2021 movimentou 15,2 milhões de toneladas (como
têxteis, vinhos, granito, madeira e automóveis) e o terminal de cruzeiros
registou 101 navios e 88 mil passageiros em 2019. Como porto de pesca,
Matosinhos é o 1º no que diz respeito à quantidade global de pescado,
principalmente de sardinha.
Vila Chã - Com forte tradição piscatória, esteve sempre ligada ao turismo
balnear. As suas praias apresentam uma qualidade extraordinária, tanto pela
qualidade das águas, como pelas suas caraterísticas bio geológicas. São praias
muito procuradas para a prática de mergulho aquático e para a pesca lúdica.

Geografia

