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Em Valença sente-se a magia do caminho com momentos tão singulares como o estar com um pé em Portugal
e outro em Espanha, a meio da ponte, sobre o rio Minho,
com a Fortaleza atrás e a Catedral de Tui em frente.
Percorrer o Caminho da Costa aqui, é mergulhar numa
natureza prodigiosa marcada pelas margens do Rio Minho, o Biótipo da Veiga da Mira, coincidir com o traçado
da Ecopista, ou as marcas romano /medievais das pontes
de Chamosinhos e da Veiga da Mira.
Conhecer a Fortaleza, é percorrer as memórias de 2000
anos das páginas mais marcantes das aventuras históricas de Portugal e Espanha, gravadas em pedras de granito. Uma joia da arquitetura militar abaluartada, com 5
Km de muralha, uma Fortaleza viva e multicultural, candidata a património Mundial da UNESCO.
O casario, as construções militares, as igrejas, as vistas
para o rio Minho, a antiga ponte metálica e Tui medieval,
completam-se num quadro singular.
Valença, bastião militar da defesa da independência de
Portugal é, hoje, um espaço aberto ao mundo e símbolo
das relações entre Portugal e Espanha.
A Fortaleza e os sabores únicos da gastronomia local
são u m convite irresistível proporcionados pelo Menu
do Peregrino.
Valença é uma experiência que marca quem percorre as
suas ruas, caminhos de ronda, fossos e recantos, numa
cidade de fronteira e multicultural, calcorreada pelos peregrinos para Santiago.

Vale n ça is where the Portuguese Coastal Way
meets up with the Central Way with unique Jacobean markings such as monuments, along with
stories and legends.
The m agic of the camino is felt in Valença with
sing u lar moments such as standing halfway in
Portu gal and Spain, in the middle of the bridge
over the Minho river, with the fortress behind you
and the Cathedral in Tui ahead of you.
Travelling through the Coastal Way is like merging
into nature, marked by the banks of the Minho river, t he Biotype of Veiga da Mira, ending with the
eco-track, or the roman/medieval markings found
on the bridges of Chamosinhos and Veiga da Mira.
Exploring the fortress is like leafing through 2000
years of memories of the most amazing historical moments of Portugal and Spain, engraved in
granite stones. It is a gem of military architecture,
with 5 km of walls; a living and multicultural fortress which has applied to be a UNESCO World
Heritage Site.
The houses, military constructions, the churches,
views over the Minho river, the old metallic bridge
and medieval Tui, together make a singular vision.
Valença, a military defence bastion of Portuguese
independence, is today an open space to the world
and a symbol of the relations between Portugal
and Spain.
The fortress and the unique flavours of local gastronomy are an irresistible invitation provided by
the Pilgrim Menu.
Valença is an experience which marks those who
wond e r through her streets, surrounding trails,
ditches and nocks, in a border town that is multicu l tural, travelled through by pilgrims on their
way to Santiago.

Caminho Português da Costa Portuguese Coastal Way

Valença é ponto de confluência do Caminho Central Português e da Costa, com marcas jacobeias únicas, espelhadas em monumentos, histórias e lendas.
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Tipo de Percurso Trail Type
RURAL/URBANO RURAL/URBAN

Distância Total Total Length

16 Km
Duração Time

04H00
Cota Máxima Highest Point

68 m
Dificuldade Difficulty

1

V. N. Cerveira

Médio Average
500 m

200 m

Caminho Português da Costa

Ficha Técnica Trail Details
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Pontos de Interesse
Points of Interest
16
1

Ponte de Chamosinhos
Chamosinhos Bridge
41°59’15.53”N 8°40’7.23”W

13

2
15

Biótipo da Veiga da Mira
Veiga da Mira Biotype
42°0’3.48”N 8°39’16.06”W

3

Ponte Medieval da Veiga da Mira
Veiga da Mira Medieval Bridge
42°0’7.29”N 8°39’26.35”W

12

4

11

Cais de Pescadores de Cristelo-Covo
Cristelo-Covo Fishermen’s Pier
42° 1’5.50”N 8°39’21.08”W

5

Cruzeiro Senhor do Socorro
Senhor do Socorro Cross
42º00’43.18”N 8º39’15.25”W

6

Portas da Coroada
Coroada (Crowned) Doorway
42°1’38.46”N 8°38’44.63”W

7

Paiol de Marte
Paiol de Marte
42°1’39.62”N 8°38’46.24”W

8

9
8

S. Teotónio - Estátua
Statue of S. Teotónio
42°1’42.07”N 8°38’42.99”W

7
9
6

Capela do Bom Jesus
Bom Jesus Chapel
42°1’42.49”N 8°38’44.05”W

10

Núcleo Museológico
Museum
42°1’52.94”N 8°38’42.29”W

11

Marco Miliário Romano
Roman Milestones
42°1’53.48”N 8°38’41.53”W

1
200 m

12

Igreja de Santo Estevão
Santo Estevão Church
42°1’54.19”N 8°38’40.84”W

13

Igreja de Santa Maria dos Anjos - Matriz
Igreja de Santa Maria dos Anjos - Main Church
42°1’57.63”N 8°38’43.93”W

14

Baluarte do Socorro
Socorro Bulwark
42°2’0.61”N 8°38’43.68”W

15

Portas da Gaviarra
Gaviarra Entranceways
42°1’59.75”N 8°38’42.22”W

Perfil do Traçado Trail Outline
16

Antiga Alfândega - Memórias da Fronteira
Former Border Control - Memories of the Border
42°2’4.18”N 8°38’41.73”W

68 m
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Ponte Metálica sobre o Rio Minho
Metallic Bridge over the Minho River
42°2’6.47”N 8°38’43.20”W
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16 km

Albergue S. Teotónio
S. Teotónio Albergue
42°1’31.30”N 8°38’45.94”W
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1

Ponte de Chamosinhos
Chamosinhos Bridge
Ponte romano /medieval, sobre o rio Torto, integrava a antiga estrada romana “Per Loca Marítima”. A
meio da ponte está a cruz, com a figuração do Cristo Crucificado. Pare no ponto de descanso, aprecie
a ponte e o aqueduto, aproveite e relaxe num local
que já foi famoso pelas suas águas sulfurosas frias.
Roman/medieval bridge over the Torto river, part
of the old roman road “Per Loca Maritima”. In the
middle of the bridge there is a cross with the figure
of Christ on a crucifix. Stop to take a rest to admire
the bridge and aqueduct in a location that was
once famous due to its cold sulphur waters.
41°59’15.53”N 8°40’7.23”W

2

Biótipo da Veiga da Mira
Veiga da Mira Biotype
Área protegida com 300 hectares, na confluência
do ribeiro Mira com o rio Minho é uma das mais importantes reservas de fauna e flora da bacia deste
rio. Garças, lontras, aves rapinas, aves migratórias,
num ambiente de floresta ribeirinha, convidam a
mergulhar numa natureza exuberante.
A 300-hectar protected area where the Mira stream
meets the Minho river. It is one of the most important fauna and flora reserved in the area. Herons,
otters, birds of prey and migratory birds seek haven
in this riverside forest.
42° 0’3.48”N 8°39’16.06”W
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Ponte Medieval da Veiga da Mira
Veiga da Mira Medieval Bridge
Ponte romano/medieval sobre o ribeiro Mira. Aqui
o caminho começa a coincidir com a Ecopista do
Rio Minho, classificada a 4.ª melhor via verde da
Europa. Até meados do último século aqui se faziam os batismos da meia noite, um ritual de fertilidade com origens pré-cristãs. Aproveite o ponto
de descanso e viaje pelas memórias de peregrinos, mercadores, e guerreiros que calcorrearam
este caminho.
Roman/medieval bridge over the Mira river. Here
the camino is also part of the Minho eco-trail, classified as the 4th best in Europe. Until the end of the
last century, mid-night baptisms took place here,
a fertility ritual of pre-Christian origins. Take some
time to rest and travel through the memories of
the pilgrims, merchants and warriors who walked
through this camino.
42° 0’7.29”N 8°39’26.35”W

05

Valença

286
Caminho Português da Costa Portuguese Coastal Way

4

Cais de Pescadores de Cristelo-Covo
Cristelo-Covo Fishermen’s Pier
Terra de pescadores ligados ao rio Minho e à pesca tradicional da lampreia e do sável. Aprecie as
embarcações tradicionais, os carochos, inspirados nos Drakkar dos Vikings. Este era conhecido
por Porto Ladrão, onde passavam os contrabandistas e os bandoleiros.
The land of fishermen closely tied to the Minho
river and the traditional way of capturing lamprey
and shad. Admire the traditional boats inspired
by the Vikings’ Drakkar. The area was known as a
Thief’s Port as this is where smugglers and bandits
crossed the river.
42°1’5.50”N 8°39’21.08”W

Cruzeiro Senhor do Socorro
Senhor do Socorro Cross
Os cruzeiros e as alminhas marcam os caminhos do Minho. Nos cruzamentos dos caminhos, em espaços muitas vezes de cultos
pré-cristãos, foram implantados cruzeiros e
alminhas. Pare, contemple e medite.
Many stone crosses and wall shrines may
be found along the Way in the Minho region.
Many crosses and shrine were placed at intersection. Stop, contemplate and meditate.
42º00’43.18”N 8º39’15.25”W
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Portas da Coroada
Coroada (Crowned) Doorway
Entre na Fortaleza pelas Portas da Coroada. Está numa das
maiores fortificações abaluartadas da Europa, com mais
de 5 Kms de extensão de muros. Datada de 1700 aprecie a
robustez e extensão dos muros da Fortaleza ao percorrer o
túnel desta porta, que já teve ponte levadiça, rastrilho, e 4
portas de madeira. Não fique indiferente às janelas espingardeiras para tiro lateral que atestam como esta era uma
Fortaleza invencível.
Enter the fort via the crowned doorway. You are in one of
the biggest fortification with bastions in Europe, with more
than 5 km of wall. Dating back to 1770, admire the robust
walls while walking through the entrance tunnel, which once
had a drawbridge, fuse and 4 wood doors. We cannot forget
the embrasures on the sides used to fire against the enemy,
making this an invincible fortification.
42°1’38.46”N 8°38’44.63”W

Valença
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Paiol de Marte
Paiol de Marte
Antigo paiol da pólvora da Fortaleza, uma estrutura de superfície à prova de bomba. Contemple os
tetos abobadados e a robustez dos muros. Construido em 1715, no seu interior, sob uma laje sepulcral, jaz o Tenente-General João Vitoria Miron de
Sabione, Governador da Praça e fundador da Aula
Real de Artilharia.
Former gunpowder warehouse, a structure that
was resistant to bombs. It has a vaulted ceiling and
robust walls. Built in 1715, there is a ledger stone in
the interior where the Lieutenant-General João
Vitoria Miron de Sabione, Governor of the Praça
and founder of the Aula Real de Artilharia lays.
42°1’39.62”N 8°38’46.24”W

Pontos de Interesse Points of Interest
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42°1’42.07”N 8°38’42.99”W

Capela do Bom Jesus
Bom Jesus Chapel
Capela militar da Fortaleza. Contemple a imagem
da Nossa Senhora do Carmo, heroína e inspiradora de tantas batalhas travadas pelos batalhões de
Valença. À mochila de um soldado acompanhou
sempre os nossos soldados nas linhas da frente.
Datada de 1700 é uma capela barroca e neoclássica de planta longitudinal e nave única.
Military chapel built in the fort. The statue of Nossa
Senhora do Carmo may be admired in the chapel.
She inspired many and was heroin to the numerous
battalions stationed in Valença. An image of the saint
always accompanied the soldiers who fought in the
front line. Dating back to 1700, the chapel has a longitudinal layout with one nave in a baroque style.
42°1’42.49”N 8°38’44.05”W
9
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S. Teotónio - Estátua
Statue of S. Teotónio
São Teotónio é o primeiro santo português, nascido em 1082, em Ganfei - Valença. Conselheiro do
Rei D. Afonso Henriques é um dos grandes inspiradores da nacionalidade portuguesa. Peregrino
à Terra Santa, está para a igreja cristã como o padroeiros dos cristãos escravizados.
Saint Teotónio was the first Portuguese saint, born
in Ganfei-Valença in 1082. A councillor to the king D.
Afonso Henriques, he was one of the inspirers of Portuguese nationality. A pilgrim to the Holy Land, he is
considered the patron saint of enslaved Christians.
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Núcleo Museológico
Museum
Um edifício emblemático também conhecido como
antigo Paços do Concelho, ou Cadeia Velha (Aljube) convida a entrar e a apreciar os tetos abobadados em tijolo burro e a memória evolutiva de Valença, desde a pré-história até aos tempos atuais.
An emblematic building, also known as the former
Council Chambers or old prison, it invites you to enter to admire the vaulted ceilings in brick and learn
how Valença evolved and changed from prehistory
until present day.
42°1’52.94”N 8°38’42.29”W

11

Marco Miliário Romano
Roman Milestones
Valença estava numa das principais vias de comunicação romana da península, que ligava Braga a
Astorga. As ânforas e as lápides funerárias atestam
a passagem dos romanos por este espaço. Este
marco miliário, do 1.º século da era cristã, marcava
a distância de Valença a Braga (42 milhas) e teve,
também, funções de pelourinho.
Valença was located on one of the main roman
roads in the Peninsula that connected Braga to
Astorga. Amphorae and tombstones attest the
passage of Romans through the area. This Roman
milestone, from the first century A.D. marks the distance from Valença to Braga (42 miles) and also
served as a pillory.
42°1’53.48”N 8°38’41.53”W

Pontos de Interesse Points of Interest
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Igreja de Santo Estevão
Santo Estevão Church
Sede da Colegiada de Santo Estêvão, desde 1398
e do Bispado de Ceuta, teve um papel preponderante nos domínios religiosos do Alto Minho. Deslumbre-se com o quadro da Virgem do Leite, o
único que em Portugal escapou à inquisição. No
altar-mor os painéis de São Vicente e a cadeira
episcopal, em estilo gótico mudéjar, uma notável
prdução artística.

The head office of the Santo Estêvão collegiate,
since 1398 and the Ceuta diocese, it played a vital
role in religion in the Alto Minho. Admire the painting of Nursing Madona, the only one of its kind in
Portugal which escaped the inquisition. The main
altar has panels with São Vicente and there is a cathedra (bishop’s throne) in a Mudejar gothic style.
42°1’54.19”N 8°38’40.84”W
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Igreja de Santa Maria dos Anjos - Matriz
Santa Maria dos Anjos Church - Main Church
No largo da Matriz, aprecie a Capela da Misericórdia e a
Igreja Românica de Santa Maria dos Anjos. Na fachada da
Matriz, do lado direito, aprecie as cruzes da sagração. Estas,
segundo a tradição serviram de medida para a venda de tecidos. Neste local terá nascido a feira de Valença em 1282.
Valença mantém há séculos uma grande tradição comercial.
In the Matriz square, one may admire the Misericórdia chapel and the roman church of Santa Maria dos Anjos. Admire
the crosses on the right side of the church façade. According
to tradition, these served as a measuring unit for the sale of
fabric. It was in this location that the first market was held in
Valença in 1282. Valença has had strong commercial traditions for centuries.
42°1’57.63”N 8°38’43.93”W

Pontos de Interesse Points of Interest
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42°2’0.61”N 8°38’43.68”W

Portas da Gaviarra
Gaviarra Entranceways
O túnel em cotovelo é uma jóia de arquitetura militar
da Fortaleza. Pare na cisterna e nas portas afonsinas, olhe para cima e aprecie a abertura do antigo
torreão. Prossiga até à saída das Portas da Gaviarra
e, aprecie o revelim e demais elementos externos à
fortaleza, como a cauda de andorinha.

A tunnel with an elbow shape - it is a military architectural gem in the fortification. Stop at the Afonsina
doors and look up to the opening of the ancient tower. Continue until the exit of the Gaviarra entrance
way and admire the ravelin and other detached outwork elements with dovetails.
42°1’59.75”N 8°38’42.22”W

15

293
Caminho Português da Costa Portuguese Coastal Way

Baluarte do Socorro
Socorro Bulwark
Localizado num miradouro com vistas para o rio
Minho, o centro histórico de Tui, as pontes internacionais, as veigas férteis e as mil memórias e histórias da fronteira. Está na principal estrutura de
defesa da fronteira portuguesa do norte. Aqui se
travaram batalhas para dominar um dos pontos
geo-estratégicos mais importantes de Portugal.
Situated on a lookout point, with views over the
Minho river, the historical centre in Tui, the international bridges and the fertile lowlands along with
the thousand memories and stories of the border.
It is located on the main section of the fortification.
Battles were fought here to dominate one of the
most important geo-strategic points in Portugal.
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Fortaleza de Valença
Fortress Valença
Com mais de 5 Kms de extensão de muros é uma das principais fortificações abaluartadas do mundo, candidata a
Património Mundial, junto da UNESCO. A estrutura militar
atual data das Guerras da Restauração, dos séculos XVII e
XVIII, conserva vestígios de mais de 2 mil anos de história.
With more than 5 km of walls in extension, it is one of the
main fortresses with bulwarks in the world, having applied
to be considered a World Heritage Site with UNESCO. This
military structure dates from the Restoration Wars in the 17th
and 18th century and it preserves vestiges which are more
than two thousand years old.
42°1’47.95”N 8°38’37.68”W
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Antiga Alfândega - Memórias da Fronteira
Former Border Control - Memories of the Border
Antiga fronteira de Portugal com Espanha, até 1992
aqui se fazia o controle de pessoas e mercadorias.
Repositório de memórias da fronteira, do contrabando e do trapiche. Aprecie o painel da sereia a
dedilhar uma cítara de José Gastão Seixas e a escultura “Ritmos de Primavera“, em bronze, uma das
primeira obras de arte contemporânea em Portugal do Estado Novo de Arlindo Rocha, de 1961.
Former border between Portugal and Spain. Until
1992 border officers controlled the goods and people
who crossed the border. A deposit of border memories, from the smuggling and pier warehouses. Admire the bronze statue entitled “Spring Rhythms,
one of the first contemporary art pieces in Portugal,
made by Arlindo Rocha in 1961.
42°2’4.18”N 8°38’41.73”W

Ponte Metálica sobre o Rio Minho
Metallic Bridge over the Minho River
Percorra os passadiços laterais da ponte metálica, rodo e ferroviária, datada de 1886. A meio da
ponte sinta a simbologia jacobeia e a mística de
estar num local único, colocando um pé em Portugal e outro em Espanha. Aprecie o rio Minho, e
a catedral fortificada de Tui.
Walk on the side walkways of the metallic bridge
for road and train traffic, dating back to 1886. Half
way across, place one foot in Portugal and the
other in Spain. Admire the river and the fortified
cathedral in Tui.
42°2’6.47”N 8°38’43.20”W

17

Informações úteis UsefuI information

GNR
Police

Albergue S. Teotónio
Av. José Maria Gonçalves
4930 Valença
Tel. +351 251 826 286 / +351 961 168 501
alberguevalenca@gmail.com

GNR - Guarda Nacional Republicana
Av. José Maria Gonçalves
4930-748 Valença
Tel. +351 251 801 010

Bombeiros
Fire Station
Bombeiros Voluntários de Valença
Av. José Maria Gonçalves
Cristelo Covo
4930 Valença
Tel. +351 251 809 000

Hospitais
Hospitals
Centro de Saúde
Tel. +351 251 800 020
Linha de Saúde
Tel. +351 808 242 424

Posto de Turismo
Tourism Office
Município de Valença
Praça da República
4930-702 Valença
Tel. +351 251 809 500
gap@cm-valenca.pt
Núcleo Museológico Municipal
Rua Mouzinho Alburquerque
4930-702 Valença
Tel. +315 251 806 020
nmuseologico@cm-valenca.pt
Loja de Turismo
Portas do Sol
4930-702 Valença
Tel. +351 251 823 329
turismo@visitvalenca.com
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Alojamento
Lodging
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Descobre o teu Caminho.
Find your Way.
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Alojamento
Lodging
300
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Esposende

Albergue de Peregrinos do Porto
R. do Barão de Forrester, 954
Tel. + 351 912 591 321

Albergue de São Miguel de Marinhas
Av. de São Sebastião - Marinhas
Tel. +351 253 964 720

Albergue do Peregrino Nossa Senhora
do Rosário de Vilar
Casa Diocesana de Vilar
Tel. +351 226 056 084

Pousada da Juventude de Ofir
Alameda do Bom Jesus
Fão - Esposende
Tel. +351 253 981 790

Bombeiros Voluntários do Porto
Rua de Rodrigues Sampaio, 145
Tel. +351 222 055 845
Pousada da Juventude
Rua de Paulo da Gama, 551
Tel. +351 226 163 059

Matosinhos
Refugio de Peregrinos Via Portuscale
Matosinhos - Senhora da Hora
Tel. +351 960 227 134

Vila do Conde
Albergue de S. Tiago
Rua de Labruge, 1720
Tel. +351 229 284 686 | 961 180 256
Albergue de S. Mamede
Travessa do Sol
4485-743 Vila Chã | Vila do Conde
Tel. +351 229 285 607
Albergue de Santa Clara
Rua 5 de Outubro, 221
4480-630 Vila do Conde
Tel. +351 252 104 717

Póvoa de Varzim
Albergue de Peregrinos
de São Pedro de Rates
Rua de Santo António, 189
4570-503 Rates
Albergue de Peregrino
de S. José de Ribamar
Av. Mouzinho de Albuquerque, 32
4490-440 Póvoa de Varzim
Tel. +351 252 622 314

Viana do Castelo
Pousada da Juventude
de Viana do Castelo
Rua de Limia
Tel. +315 258 838 458
Albergue “São João da Cruz dos Caminhos”
Padres Carmelitas Descalços, Igreja do Carmo
Tel. +351 258 822 264
Fax +351 258 829 132

Caminha
Albergue de Peregrinos de Caminha
Av. Padre Pinheiro | Caminha
Tel. +351 914 290 431

Vila Nova de Cerveira
Casa da Mota
Rua Cais da Mota, s/n
Tel. +351 934 440 779 / +351 916 531 313
Pousada da Juventude
de Vila Nova de Cerveira
Rua Alto das Veigas, EN 13
Antiga Escola Primária
Tel. +351 251 709 933 / +351 925 665 092

Valença
Albergue S. Teotónio
Av. José Maria Gonçalves
Tel. +351 251 826 286 / +351 961 168 501
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Uma vez peregrino,
peregrino para sempre...
Once a pilgrim, always a pilgrim…

Descobre o teu Caminho.
Find your Way.

Financiamento

Promotores

