
Peregrinação a Santiago de Compostela 
 
Um grupo pequeno de peregrinos da nossa Escola secundária vão percorrer a pé as cinco etapas 

do Caminho de Santiago  a partir de Valença, entre os dias 3 e 7 de Abril. Alguém se quer associar? 
Decidam-se  até ao dia 17 de janeiro e venham viver a alegria daqueles que abraçam o Apóstolo Tiago. 

 

Peregrinação a Santiago de Compostela 

3 a 7 de abril 2020 

 

 

Esta é a proposta para 5 dias de peregrinação a 

Santiago, pois Muita gente pequena, em 

muitos lugares pequenos, fazendo pequenas 

coisas, mudarão a face da terra. 

 
Dia 1 (3 de Abril – 6ª-feira): Valença – Redondela (35 km) 
6:10h: Encontro na Estação de Comboio de Ermesinde para viajarmos até Valença. 
8:30h: Início da Peregrinação. 
- Dormida: Albergue A Casa da Herba (14€) - Rúa Isidoro Queimaliños, 35 (+34 644 404 074) 
E-mail: acasadaherba@gmail.com - www.acasadaherba.com 
 

 
Dia 2: Redondela – Pontevedra (20 km) 
- Dormida: Hostel Nacama (15€) - Rúa das Lavandeiras, 1 (+34 986 050 888 +34 644 929 243) 
E-mail: info@nacamahostel.es – www.nacamahostel.es - A 700 m del casco antiguo, junto al caminho. 
 

 
Dia 3: Pontevedra – Caldas de Reis (21 km) 
- Dormida: Albergue Timonel (14€) -  Travesía Ovejas, 8 – (+34 986 540 840 +34 696 805 305) 
E-mail: reservas@alberguetimonel.es – www.alberguetimonel.es 
 

 
Dia 4: Caldas de Reis – Padrón (19 km) 
- Dormida: Albergue – Pensión Flávia (14€) - Trav. Campo de la Feria, 13 (+34 981 810 455) 
E-mail: albergueflavia@yahoo.es - www.alberguepensionflavia-padron.com 
 

 
Dia 5: Padrón – Santiago de Compostela (24 km) 
- Regressamos a casa no comboio das 16:30h e, por isso, temos de começar a caminhar às 7h, para termos tempo de 

abraçar o Apóstolo Tiago, pedir a Compostela e passearmos a cidade. 
 

 
 
- O site www.gronze.com contem toda a informação necessária: mapas das etapas, conselhos para fazer a mochila e 
preparar toda a peregrinação. O mais urgente é fazer a reserva nos 4 albergues. Vamos gastar 60€ nas dormidas e 
precisamos de pagar metade do valor no momento da reserva. 
- Os peregrinos que precisam de comprar calçado ou roupa devem fazê-lo o mais rapidamente possível, pois temos de 

começar já a preparação física para esta peregrinação. É imprudente ir para o Caminho estrear as botas, por exemplo. 

Tudo deve estar já bem usado . 
Mais informações é falar comigo, professora Helena Pêgo 
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