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Camino Porugalskie Centralne nazywane również VIA LUSITANA 

Część I, Lizbona - Porto 
Wstęp i informacje praktyczne. 

Przewodnik powstał w wyniku kompilacji wielu materiałów, jakie znalazłem na różnych stronach internetowych, a 
także własnych doświadczeń z września 2011r. Podstawą jest przewodnik w języku hiszpańskim wydany w 2006r 
przez AGACS Asociación Galega Amigos Camino de Santiago i dostępny na stronie 
http://www.amigosdelcamino.com/php/upload/GUIA_ESPANOLreduc.pdf, drugim 
przewodnik Laurie Reynoldsa opublikowany na stronie http://www.csj.org.uk/guides-
online.htm, aktualizowany we wrześniu 2009r. Wykorzystałem też informacje z materiału 
pt. „Powrót do Santiago de Compostela2” Zofii Fryźlewicz z Jej camino w 2009 r. Zofia 
także osobiście poprawiała mój tekst i wniosła do niego wiele cennych informacji, za co Jej 
serdecznie dziękuję. Swoimi doświadczeniami podzielili się ze mną Grażyna i Tadeusz. To 
najświeższe, spostrzeżenia. Serdecznie Im za to dziękuję! W 07.2011r. dodałem 
informacje o nowych albergue na trasie w Quinta da Cadriga i Sernadelo (jednak na trasie 
nie ich nie widziałem, ani informacji o nich!). Kolejna aktualizacja uzupełnia informacje o możliwości noclegów na 
podstawie strony www.urcamino.com/. Do narysowania szkiców przebiegu poszczególnych etapów trasy na 
podkładzie map z Google (to powinno pozwolić na lepszą orientację w terenie, ważne gdy zgubimy strzałki) 
wykorzystałem mapki z http://gl.wikiloc.com/wikiloc/user.do?name=CaminoUli2009. Również z tej strony pochodzą 
profile poszczególnych etapów (nie wszystkie etapy z tych źródeł pokrywają się). Tu, użytkownicy nawigacji GPS 
mogą pobrać pliki z danymi trasy do swoich urządzeń. 
Szlak prowadzi przez wiele miejsc ciekawych, o bogatej historii i pozostałościach świadczących o ich dawnej 
świetności. Informacje o najważniejszych atrakcjach turystycznych tych miejsc pochodzą z Wikipedii i przewodników 
turystycznych. Korzystałem też z informacji pochodzących z forum różnych stron poświęconych camino. Przewodnik 
podzieliłem na dwie odrębne części: pierwsza opisuje mniej popularną trasę z Lizbony do Porto, a druga z Porto do 
Santiago de Compostela, najczęściej wybierana i najlepiej opisana i często uważana za jedyne Camino Portuges. 
Przeczy temu mapa Portugalii zamieszczona poniżej z zaznaczonymi na niej historycznymi szlakami Camino de 
Santiago. Jak zwykle są trasy popularne i lepiej oznakowane, jak i te, na których pozostałości po starych kamiennych 
krzyżach pielgrzymich przypominają, że kiedyś obok nich podążali pielgrzymi do Św. Jakuba, a dziś przemka się 
pojedyncza sylwetka współczesnego pielgrzyma, zatrzymując się na chwilę, by zadumać się nad przemijaniem czasu. 
W tej części przewodnika opisuję trasę, na mapie zaznaczoną kolorem niebieskim, pomiędzy Lizboną a Porto. Trasa 
ta liczy około 380km. Można ją przejść w dwa tygodnie pokonując średnio odcinki po około 25 km dziennie. 
Nieuniknione są dni po ponad 30km. Gdyby ktoś chciał skorzystać z transportu publicznego, to tam gdzie na mapie 
Google znalazłem stację kolejową (przystanek), to zaznaczyłem ją przy nazwie miejscowości odpowiednim 
symbolem, co nie oznacza, że wszystkie pociągi się tam zatrzymują! Funkcjonuje również komunikacja autobusowa, 
a cena biletu na kilkukilometrowych odcinkach nie przekracza na ogół 2-3 €. Przystanki z wiatami, a nawet często z 
wywieszonym rozkładem jazdy (Zofia). Podane w przewodniku odległości należy traktować jako orientacyjne. Wg 
Reynoldsa 85% trasy to nawierzchnia twarda w większości asfaltowa, 
prowadząca drogami krajowymi, lokalnymi, ulicami miast, miasteczek i 
pueblo, przez strefy przemysłowe itp. To implikuje odpowiedni dobór 
obuwia (miękka podeszwa) i konsekwencje dla naszego systemu 
szkieletowo-mięśniowego. Wskazane jest posiadanie maści o działaniu 
przeciwbólowym i stosowaniu jej nawet zapobiegawczo (mnie się 
przydała). Trzeba się liczyć z tym, że podczas opadów deszczu szlaki 
prowadzące poza drogami utwardzonymi stają się grząskie, a glina oblepi 
nam buty (Zofia). Znaczna część trasy pokrywa się z trasą pielgrzymkową 
do Fatimy oznakowaną niebieskimi strzałkami, do Santarem strzałki 
wskazują ten sam kierunek, od Coimbry kierunek przeciwny Część z 
Państwa będzie chciała wstąpić do sanktuarium maryjnego w Fatimie. 
Można pojechać z Santarem do Fatimy autobusem (8,40 € autobusem 
dalekobieżnym, lokalnym taniej) lub pieszo (na tej samej stronie 
zamieściłem mini przewodnik opisujący trasę z Santarem do Fatimy - 58km), z Golega 34km (drugorzędnymi 
drogami). W Fatimie można otrzymać okolicznościową pieczęć w credencialu w Servicio de Peregrinos del Santuario 

http://www.amigosdelcamino.com/php/upload/GUIA_ESPANOLreduc.pdf
http://www.csj.org.uk/guides-online.htm
http://www.csj.org.uk/guides-online.htm
http://www.urcamino.com/
http://gl.wikiloc.com/wikiloc/user.do?name=CaminoUli2009
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– i nocleg w casa São Bento de Labre tel.: 249539683; 916263489. Mieści się za parkiem, po drugiej stronie ulicy - 
wychodząc z Bazyliki na stronę zachodnią. Dosłownie 5 minut drogi. Przyjmują tu pielgrzymów i można nocować do 
3 nocy za okazaniem credencialu (donativo). Powrót na szlak w Tomar autobusem (3,40 € autobusem lokalnym) lub 
pieszo około 30km wzdłuż szosy N-113 (nie jest oznakowane).  
Nazwy miejscowości w Portugalii mogą być mylące, dlatego, że wiele małych osad posiada zarówno nazwę własną i 
jednocześnie dodaną nazwę "municipio". Municipio odpowiednik naszej gminy, najczęściej obejmuje swym 
terytorium miasto (od którego pochodzi nazwa municipio) i wiele osad wiejskich. Municipio dzieli się na "parafie"(u 
nas sołectwa). W dużych miastach, parafie są częścią miasta, podczas gdy na obszarach wiejskich parafią jest cała 
wioska znajdująca się poza siedzibą gminy. Tu jak na innych szlakach camino, tablicę z nazwą miejscowości 
zobaczymy rzadko. Szlak wprowadza nas do miejscowości, opłotkami, bocznymi drogami, przy których nie ma tablic 
z ich nazwami, to dodatkowo utrudnia orientację! Również tablice z nazwą ulicy występują rzadko i w praktyce moja 
praca z wpisywaniem tych nazw z mapy Google poszła na marne. 
Szlak z Lizbony do Porto przechodzi przez kilka bardzo ładnych miast (Wg Reynoldsa – „szczególnie spodobała mi się 
Vila Franca, Golegã, Tomar i Oliveira de Azemeis”), mamy też okazję zobaczyć wspaniałe rzymskie ruiny (Rabaçal i 
Conímbriga) oraz piękne średniowieczne, uniwersyteckie miasto Coimbra. Wg Reynoldsa – „część wiejska Portugalii 
jest zacofana, brakuje sklepów, barów i miejsc noclegowych”. Warto, tam gdzie jest, wstąpić do informacji 
turystycznej by uzyskać plan miasta oraz wykaz placówek o charakterze hotelowych, a także opis najważniejszych 
miejsc (zabytków), bywa w języku angielskim. W małych miejscowościach warto o informacje pytać barmana w 
barze, który jest najlepiej zorientowany w swojej miejscowości (moje doświadczenia z Hiszpanii). 
Warto nieść ze sobą zapas wody, bo niewiele jest ogólnodostępnych studni. Zawsze można poprosić o wodę 
mieszkańców. Co nie jest łatwe bo niezbyt często spotkamy ich na ulicy, częściej przy pracy w polu. 
Przewodnik napisałem dla siebie, ponieważ miałem zamiar przejść z Lizbony do Santiago co udało się zrealizować we 
wrześniu 2011r. Udostępniam go wszystkim Rodakom, którzy mają zamiar przejść tę samą trasę, z wszystkimi jego 
wadami, ale i zaletą, że jest w języku polskim.  
Prolog jest w miarę wiernym tłumaczeniem z oryginału. W jego ostatecznym zredagowaniu pomógł mi 
bezinteresownie Pielgrzym Wojtek „Kartka”. Dziękuję. 
Będę wdzięczny wszystkim tym, którzy korzystając z przewodnika, po powrocie z Santiago wniosą swoje 
konstruktywne uwagi i aktualizacje wykorzystując do tego celu forum www.caminodesantiago.pl z myślą, że ich 
następcom będzie łatwiej. Traktujmy to jako nasz wkład w ogólne dobro, jako działanie pielgrzyma dla pielgrzyma, 
kierując się zasadami tej Drogi: miłością, dobrocią, pokorą, solidarnością i bezinteresownością. 

Moje subiektywne odczucie oraz wypowiedzi osób, które spotkałem w drodze jest takie, że można pominąć 
pierwsze 3 etapy do Santarem. Z Lizbony jest połączenie (ze stacji Oriente, dokąd można dojechać metrem za 1,70 
euro) kolejowe z Santarem. Bilet kosztuje 5,85 euro w pociągach regionalnych (oznaczonych literą R – 7.55, 9.50, 
10.55, 11.50, 12.55, 13.50, 14.50, 15.55, 16.55 itd), w pociągach oznaczonych w rozkładzie jazdy literami IC koszt biletu 
11,50, AP - 16,50 euro. Ze stacji Oriente jedzie się około 1 godziny. W Santarem szlak rozwidla się, w lewo do 
Fatimy, a w prawo do Tomar. Odcinek do Sanatarem w większości prowadzi przez pola uprawne kukurydzy, 
pomidorów, papryki itp. Proszę traktować to jako moją subiektywną sugestię. 

Jeśli, ktoś decyduje się na start z Lizbony to może podjechać metrem do stacji Oriente skąd dojść do brzegu Tagu 
(pytać o wieżę -Torre Vasco da Gamma) i skierować się w lewo i szybko zjawią się strzałki). Gdy rano (wyruszyłem 
sprzed katedry około 9-tej), w kierunku centrum jechały tysiące samochodów i cały czas w oparach spalin. To też 
tylko sugestia. Takie rozwiązanie skraca etap do Alhandry o 8km, ważne w okresie upałów, bo etapy do Santarem 
prowadzą w większości przez teren otwarty, bez cienia i bez barów przy trasie. Lepiej wychodzić więc wcześniej. 

Wiele osób chce dotrzeć do Santiago przez Fatimę, z myślą o nich przygotowałem oddzielnie krótki informator z 
mapkami na temat trasy Santarem-Fatima-Tomar gdzie wraca się na trasę do Santiago i kontynuuje się camino wg 
tego przewodnika. 

http://www.caminodesantiago.pl/
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Prolog: 

 Na początku 1992 roku, w przededniu Roku Świętego, który miał być najlepszym czasem na rozpoczęcie 
Drogi do Santiago, dokonaliśmy przeglądu starych tras pielgrzymkowych, które prowadziły przez Galicję. 
Zobaczyliśmy, że uzupełniono Camino Frances, Primitivo, Norte, rozszerzono Camino Via de la Plata, Inglés i 
rozbudowano trasę Jacobea do Fisterra i Muxía. Zaś gdy wzrok nasz się skierował na Camioo Portugués do Santiago 
ujrzeliśmy to co miało miejsce rok wcześniej na Camino Frances. Zobaczyliśmy zapomnienie, opuszczenie i 
samotność. I znów trzeba było uciec się do cudów. Prawie bez środków, ale z doświadczeniem i wiarą, którą nam 
przekazała Eliasza Walina, zaczęliśmy badać tę drogę. 
Pomogły nam doświadczenia naszego stowarzyszenia, dzięki którym wcześniej dokonaliśmy przeglądu i oznakowania 
Via de la Plata w Galicji, Camino Inglés oraz przedłużenia Jacobeo do Finisterre i Muxía. Zimą, na początku 1992 r. 
członkowie Asociación Galega de Amigos do Camioo de Santiago (Galicyjskie Stowarzyszenie Przyjaciół Camino do 
Santiago) spotykali się w mglistym, starym porcie w Lavacuncas w Tui z ks. Mino. Byliśmy z pustymi rękami, tylko po 
krótkich studiach w Colegio de Ingenieros de Caminos de Galicia. 
Ale stopniowo, krok po kroku, dzień po dniu, cal po calu, pojawiała się przed nami wizja starej drogi 
średniowiecznych pielgrzymów do Composteli - wizja drogi skromnej, pięknej, wijącej się między kamiennymi 
krzyżami i ogrodami duszy galicyjskich wsi. Wyczuwaliśmy na rozstajach dróg cienie tych, którzy nas poprzedzili w 
Drodze. Cienie pielgrzymów, których śladami się kierowaliśmy - Confalonieriego, Álbaniego, Leo de Roszmithala, 
Jerónimo Münzera, Doménico Laffiego, Frei Claude de Bronsevala i wielu innych, którzy przez wieki wędrowali po 
portugalskiej ziemi. Wówczas urzeczywistnił się obraz oznaczonej żółtymi strzałkami portugalskiej Drogi do Santiago. 
W tym samym roku 1993 dzięki pomocy Xunta de Galicia (rząd prowincji Galicja), wydaliśmy pierwszy przewodnik po 
Camino Portugués na terenie Galicji. To dziś prawdziwy „biały kruk” z Santiago Amonisa na okładce wskazującym 
pielgrzymom północ. W tym samym roku 1993 wędrowcy wrócili dziesiątkami tysięcy na Camino. Dokonał się 
wspaniały cud. W uszach pielgrzymów znów zabrzmiały stare nazwy: Ponte das Febres, Rúa dos Cabaleiros, A Vrea 
Vella da Canicouba, Santa María de Alba, Iria Flavia, Rúa, Rueiro, Anteportas, Nossa Senhora de Escravitud, Rúa de 
Francos... 
Dopiero teraz można ocenić jak wielkie powodzenie odniosło wówczas Camino Portugués z dodatkiem „Camino de 
los Trovadores” ( Droga trubadurów). Jeśli Camino Francés jest Camino de la Épica (Drogą Epiki), to Camino 
Portugués jest Camino de la Lírica (Drogą Liryki). Nie znajdzie tu pielgrzym opuszczonej równiny (mesety) jak na 
Camino Francés i nie dotknie ręką nieba w wysokich górach. Nie przechodził też tędy ani Roland ani Karol Wielki czy 
Cyd. Ale za to stąpamy po ziemi krzewów, w ciszy rozdroży u stóp tysiącletnich kamiennych krzyży przy których 
pojawią się cienie trubadurów - Bernala de Bonaval, Martína Codax, Meendioo i król Don Denísa. Stąpamy o 
zmierzchu wyłuskując z ciszy pieśni przyjaciół nad antycznym zachodnim morzem. 
Camino Portugués do Santiago. 
Zdobyliśmy Galicję, ale brakowało wciąż duszy, krwi i racji bytu camino w Portugalii. I znowu, jak zawsze, gdy 
przywracaliśmy trasy Jacobeo pomogły nam trzy gwiazdy - trzej mężowie Opatrzności camino. Pierwszym, jeszcze w 
Galicji był jeden z naszych założycieli i członków, entuzjasta Camino Portugués Alfredo Jeremías Sampedro. On nas 
pchnął do Portugalii. W Portugalii, w Valença i Ponte de Lima pomogły nam dwie gwiazdy dla których cała nasza 
wdzięczność to mało - ówczesny prezes Izby Valença, Alberto Pereira de Castro, który z wielkim entuzjazmem i wizją 
skupił się na udzielaniu nam pomocy i ojciec Manuel Diaz o niezapomnianej mądrości, sile wsparcia i zdrowym 
rozsądku. Współdziałając jak gwiazda z gwiazdą, ramię w ramię z nowo rodzącym się Associacao dos Amigos do 
Valença do Minho dos Amigos do Caminho de Santiago tworzyliśmy pierwsze Stowarzyszenie Przyjaciół Camino, 
które pojawiło się w Portugalii. Dzięki niemu odtworzyliśmy odcinek Camino Portugués pomiędzy Ponte de Lima i 
Valença do Minho. Zdarzyło się po raz pierwszy, że hiszpańskie i portugalskie i galicyjskie „żaglowce” żeglowały 
razem nie przez ocean, ale przez wąwozy i błota naszych portugalskich dróg jacobeos. 
Momentem przełomowym dla tworzenia Camino Central Portugués było powstanie projektu przebiegu trasy, co 
zostało przedstawione po raz pierwszy wspólnie przez dwa siostrzane stowarzyszenia Valença i Galega na III Encontro 
Sobre os Caminhos Portugueses a Santiago w Valenca do Minho wiosną 1995 r. Ustalenia tego projektu pozwoliły na 
dokonanie pierwszego oznakowania trasy. 
Następnie, w 1996 roku, podobnie jak działo się wcześniej w Galicji, został opublikowany pierwszy przewodnik 
odcinka Ponte de Lima – Valença opracowany wspólnie przez dwa związki jacobeo. Tym razem symbolem 
przewodnika był obraz ukochanej przez wszystkich pielgrzymów Nosso Seoor dos Caminhos. Jasne się stało, że nic 
już nie mogło powstrzymać rozwoju Camino Portugués, i powstawania nowych stowarzyszenia jacobeo w Portugalii. 
Dzięki temu Associaçao dos Amigos do Caminho Portugués a Santiago de Ponte de Lima mógł kontynuować dalsze 
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prace nad Camino Central Portugués w kierunku południowym, co wkrótce zaowocowało wytyczeniem i 
oznakowaniem odcinków między Porto, Barcelos i Ponte de Lima. 
Od lat z powodów, które nie są przypadkowe, pomimo ciągłego zainteresowania setek pielgrzymów wszystkich 
narodowości stałą i dostępną trasą było tylko camino z Porto. Ale znowu, pojawił się na horyzoncie mąż 
opatrznościowy, który z całym zaangażowaniem i altruizmem, w samotności przekopując archiwa, odwiedzając 
Cámaras Municipales (Izby Miejskie) i wypytując tych, którzy coś wiedzieli opracował koncepcję przedłużenia 
camino. Człowiek ten pojawił się pewnego dnia w Santiago de Compostela z gotową planem camino z Lizbony do 
Porto biegnącej zgodnie z opowiadaniem Juan Bautista Confalonieri. Asociación Galega uwierzyło Mu i udzieliło mu 
pełnego poparcia. Ten człowiek to Alexandre dos Santos Rato - wielki Portugalczyk i członek AGACS, niesamowity 
przykład wytrwałości, wiary i przekonania do swojej pracy. Alexandre prosił o nasze wsparcie a my udzieliliśmy mu go 
w pełni. Przez całą zimę i wiosnę 2006 r., zespoły robocze składające się z członków wszystkich stowarzyszeń Espańa 
de la Asociación Galega de Amigos do Camińo de Santiago (wszystkich stowarzyszeń Jacobeo w Hiszpanii) wraz z 
naszymi portugalskimi przyjaciółmi i pracującym z całym oddaniem i altruizmem Alexem Rato penetrowały teren. 
Wszystkim przyświecał jeden cel jakim było oznakowanie trasy. Ostatnią żółtą strzałkę namalowano 14 maja na 
odcinku Lizbona - Coimbra. W ten sposób zakończyliśmy odtwarzanie wielkiej międzynarodowej drogi, która od tej 
chwili, włączona została do świata Jacobeo - Camino Portugués Central z Lizbony do Santiago de Compostela. Drogi, 
która od tego momentu należała do wszystkich, a przede wszystkim do pielgrzymów Apostoła. Jak zawsze była ona 
owocem cichej, metodycznej, skromnej i bezinteresownej pracy kilku mężczyzn i kobiet. Owocem pracy pielgrzymów 
dla pielgrzymów. Nie mogło być inaczej – to kolejny cud Santiago. 
Odtworzyliśmy niezwykłe bogactwo, którego zachowanie jest naszą wspólną, ogromną odpowiedzialnością. Droga 
już nie jest niczyja - jest nas wszystkich a może najbardziej swoich pokornych pielgrzymów. A nade wszystko camino 
de Santiago jest bezimienną ludzką pracą. Oby cały świat potrafił to zrozumieć i wziąć się za ręce … i pójść. 
Teraz, gdy droga stała się sprawą państwa, kiedy zbliża wszystkie rodzaje interesów - gospodarczych, turystycznych, 
kulturalnych, polityki regionalnej lub lokalnej - chcemy przypomnieć, aby nigdy nie zanikła pamięć o jej historii: o 
pokorze i wielkości. Nie chcemy zapomnieć, mącić wspomnień, ukrywać tego czym rzeczywiście jest camino de 
Santiago. To pokorne i pełne wiary przejście, to nadzieja i przywrócenie wiary w siebie. To samotne poszukiwania 
pielgrzyma goniącego swój cień i swoją gwiazdę każdego wieczoru na kastylijskich Campos Góticos, w ciężkich 
górach Asturii i na zachodzie imponującej Drogi, która dociera do nas z Portugalii. 
Pielgrzym zagubiony w ziemi niczyjej, w tym kraju Nunca Jamás idzie samotnie drogą nauki płynącej z góry, idzie 
samotnie choć otoczony tłumem. Pielgrzym doświadcza duchowości, bo Droga jest duchowością. Doświadcza też 
bezinteresowności, solidarności, koleżeństwa i rozrywki. Bywa, że idąc Drogą szuka przygody i wolności. Droga 
otwiera ogromne drzwi dla wszystkich - bez różnicy wyznania, rasy, kultury i motywacji. Droga także doświadcza 
codziennymi cudami. Tobie pielgrzymie ofiarowujemy naszą prace, którą wykonywaliśmy dla Ciebie z wielkim 
entuzjazmem, jak pielgrzym dla pielgrzyma. Niech nasza praca Ci pomoże przybyć też w naszej intencji do 
Apostoła. Prosimy Cię jak przez wiekami, byś pomodlił się za nas w Compostela. 
Ultreia e sus eia.          José Antonio de la Riera 
 

Uwagi do Caminho (Caminho to po portugalsku camino) 
Credencial 
Credencial w Lizbonie można kupić za 2€ w kościele Igreja dos Martires (Kościół 
Męczenników) na Rua Garret 120 (róg ulic Garret i Serpa Pinto); blisko windy Elevador Santa Justa i stacji metra 
Baixa-Chiado. Biuro znajduje się w lewej nawie kościoła, mniej więcej w połowie drogi w kierunku ołtarza. Trzeba 
okazać paszport lub dowód osobisty by go otrzymać. Godziny pracy biura w kościele 10-17, Tel.: 213 462 465. Po 
prawej elementy związane ze Św Jakubem i camino. 
Sé Catedral de Lisboa, każdego dnia 9:30 - 18:30; 
Igreja de Santiago, czwartek 15:00 - 17:00, sobota 10:00 -12:00 niedziela 9:00 -11:00; 
Carimbo – pieczątka w credencialu 
Caminho do Santiago nie jest dobrze znane w Portugalii, szczególnie na południe od Porto, trzeba więc wykazać się 
kreatywnością w poszukiwaniu możliwości wbicia pieczątek do credenciala. W języku portugalskim słowo pieczątka 
oznacza "carimbo" od czasownika "carimbar" (pieczętować). Niektóre możliwości to: w małych miejscowościach 
poczta, Bombeiros, Junta da Freguesia (urzędy gminne lub powiatowe), Câmara Municipal (ratusz siedziba władz 
miejskich) i dworce kolejowe. Można także dostać carimbos w innych miejscach, takich jak: muzea, przystań 
żeglarska, stowarzyszenia, a nawet w aptece. Jeśli jesteś w mieście z biurem turystycznym, to choć zazwyczaj nie 

http://g.co/maps/ph7dd
http://goo.gl/maps/zwcD4
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mają carimbos, to mogą coś wiedzieć o Caminho i wskazać, gdzie można otrzymać carimbo w credencialu. Wszystkie 
obiekty prywatne również posiadają swoje własne carimbo. 
Telefon S.O.S dla pielgrzymów: (+351) 915 595 213 
Zakwaterowanie 
Brak systemu schronisk (albergues) na trasie z Lizbony do Porto, są dopiero na północ od Porto. Jest możliwość 
noclegu u Bombeiros Voluntarios (BV odpowiednik polskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, jednak o rozszerzonych 
zadaniach dotyczących ratownictwa i stałych dyżurach). Bombeiros nie mają obowiązku przyjmować pielgrzymów! 
Zawsze należy zwrócić się z prośbą o przyjęcie na nocleg! Doświadczenia pielgrzymów, dotyczące noclegów w BV, są 
krańcowo różne i te znane są opisane. Z reguły śpi się na materacach w sali widowiskowej lub sportowej, z 
wyjątkiem Alvazire gdzie spałem w małym pokoiku z napisem biblioteka na łóżku (4 łóżka). Praktycznie wszędzie 
były materace, które czasem trzeba było wynieść z zakamarka. Nikt nie wspomina o zapłacie, z wyjątkiem Azambuja, 
gdzie zażądano na wejściu 3 euro, nie widziałem też żadnej puszki na „donativo”. Zwykle też zabierany jest 
credencial, który odbiera się rano przy wyjściu (jest to sposób zabezpieczenia się). Na tych samych zasadach nocują 
również pielgrzymi do Fatimy. Udostępniane są pielgrzymom toalety i łazienka. Ich stan i czystość zależy od 
zachowań poprzedników. Kwatery prywatne są w cenie 15-30 €, są opłacalne dla dwóch lub więcej osób. Najdrożej 
wychodzi singlom. Odpowiednikiem hiszpańskiego pensión w Portugalii jest “residencial” lub „Pensão". Pousada da 
Juventude to sieć schronisk młodzieżowych, które posiadają pokoje wieloosobowe w cenie około 11-15€ za nocleg 
(mała zniżka za okazaniem credencialu, który zastępuję legitymację IYH).  
Jedzenie 
Uwaga: w sobotnie wieczory i niedziele znaczna część barów i restauracji jest nieczynna, a w czynnych restauracjach 
podają tylko „a la carta”, a więc znacznie drożej. Szczególny kłopot jest w małych miejscowościach. Ceny w 
Portugalii, z wyjątkiem dużch miast są niskie, obiad z piwem lub winem od 5 euro, najtaniej jest tam gdzie widzimy 
dużo osób miejscowych, często robotników i jedzenie jest smaczne. Na trasie można spotkać wiele sklepów i barów. 
Nie wszystkie są dobrze oznakowane i łatwo je przegapić. Jednak w wielu miejscowościach trasa nie przebiega 
bezpośrednio przy barach i sklepach, mimo, że w przewodniku jest ikona baru czy sklepu, pytać mieszkańców. 
Podział na etapy, mapki, plany szkice, oznakowanie 
Podział trasy na etapy jest różny w znalezionych materiałach. Trzeba podejść do tego indywidualnie w zależności od 
własnej kondycji, zainteresowań, możliwości finansowych itp. Zwykle kryterium jest możliwość spędzenia nocy pod 
dachem, a wybór tego „dachu”, czy to będzie salka u bombeiros, pokój w pensão, hostalu czy iluś gwiazdkowym 
hotelu uzależnione jest od możliwości portfela pielgrzyma. Ikony przy nazwie miejscowości określają możliwości 
zakwaterowania. Wszędzie gdzie znane były mi, z innych źródeł, podaję adres i numer telefonu (w większości na 
podstawie przewodnika Reynoldsa). Przedstawiony przeze mnie podział na etapy jest jednym z możliwych 
wariantów, który przyjęłem za przewodnikiem AGACS, ale sam zmieniłem, już w trakcie wędrówki, niektóre etapy. 
Alternatywny podział jest zasygnalizowany w przewodniku z podaną odległością. Zamieszczone mapki to mój 
pomysł, na podkładzie map z Google wrysowałem szkic trasy, na którym są nazwy dróg i znacznie więcej nazw 
miejscowości (trasa wrysowana kolorem niebieskim aby była widoczna na wydruku). Odległości pochodzą też z 
mapek przewodnika AGACS i nie zawsze się zgadzają z rzeczywistością. Urealniłem długłość etapów na podstawie 
mojego krokomierza ale nie urealniałem odległości między miejscowościami więc proszę się nie dziwić, że suma tych 
odległości nie jest równa długości etapu. 
Zamieściłem też szkice trasy od Lizbony do Porto ze strony Johna Brierley 
http://www.caminoguides.com/guide.html. Są zamieszczone jako suplementy do przewodnika „The Portuguese 
Way of St. James Lisboa - Porto – Santiago” by John Brierley. Uważam je za interesujące i przydatne. Niebieskimi 
kropkami zaznaczona jest trasa Caminho Tejo do Fatimy odbijająca w lewo w Santarem. 
Oznakowanie trasy jest moim zdaniem dobre, a nawet lepsze niż innych tras, chociaż zdarzyło mi się 3-5 razy 
przegapić strzałki. Tradycyjne żółte strzałki mogą być namalowane wszędzie, często znikają i pojawiają się, brak 
jakiegoś systemu, który ułatwiałby ich szukanie. W zasadzie na skrzyżowaniach i rozgałęzieniach, na których trzeba 
skręcić są strzałki, jeśli ich brak, iść prosto. Caminho jest mało znane w Portugalii i nawet w informacjach 
turystycznych nic o nim nie wiedzą. Lepiej nie pytać miejscowych o camino, sam zostałem wprowadzony w „maliny” 
w Conimbriga, gdy oglądając przez płot ruiny nie zwracałem uwagi na strzałki, więc zapytałem miejscowych, co 
skutkowało tym, że musiałem iść bardzo ruchliwą szosą do Cernache, co nie było przyjemne. Znacznie lepiej jest 
znane Camino do Fatimy oznakowane dla odróżnienia niebieskimi strzałkami. Szlaki obu caminho w wielu miejscach 
pokrywają się, za Coimbrą biegną w przeciwnym kierunku. 
Takie oznakowanie możemy spotkać za Coimbrą. 

http://www.caminoguides.com/guide.html
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Komunikacja w Lizbonie działa doskonale. Można kupić bilet na 24 godz na całą 
komunikację. Jeśli planujemy powrót z Santiago do Lizbony autobusem to 
korzystnie jest kupić bilet w przedsprzedaży - dostajemy zniżki: do 30  
dni -50%, do 10 dni 25% w punktach sprzedaży hiszpańskiego przewoźnika ALSA.  
Uwaga dotycząca całej Portugalii: nie we wszystkich kranach i fuentach jest woda 
pitna, trzeba uważać i pytać miejscowych jeśli nie ma napisu. (Grażyna) 
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Legenda zastosowanych w przewodniku symboli: 

  Albergue (schronisko)     Nocleg u Bombeiros Voluntarios 

  Albergue juvenil (schronisko młodzieżowe) 

  Hotel, hostal, pension    Camping, pole namiotowe 

  Restauracja, bar (nie zawsze dostaniemy coś gorącego do jedzenia) 

  Sklep      Turismo – informacja turystyczna 

@  Internet     Bank, bankomat 

  Apteka      Punkt medyczny, przychodnia 

  Stacja kolejowa, przystanek   Dworzec, przystanek autobusowy 

  Port lotniczy
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Etap 1. Lisbona - Alhandra 36,0km / 1. Lisbona – Alverca 31,1km 
Szlak rozpoczynamy od Katedry w Lizbonie. Wychodzimy z katedry (pierwsza strzałka w prawym dolnym rogu przy 
drzwiach frontowych katedry) i idziemy do Alfama (starej dzielnicy Maurów) pozostawiając Lizbonę. Idziemy ulicami 
Rúas Cruzes da Se, São João da Praça, Largo de São Rafael, Rúa de São Pedro i przybywamy do Largo Fountain de 
Dentro. Wspinamy się po Rúa dos Remedios i 
Rúa do Paraíso, by dotrzeć do Campo de Santa 
Clara (pchli targ we wtorki i czwartki). 
Kontynuujemy ulicami Rúa do Mirante, Rúa 
Cruzes Diogo Couto, dalej wzdłuż Rúa de 
Cruzes de Santa Apolónia, Rúa Santa Apolónia 
(tu dworzec kolejowy w centrum Lisbony). 
Kontynuujemy w lewo Calçada da Cruz da 
Pedra, w prawo na Rúa Madre de Deus, 
mijamy stary klasztor Manuelin dziś muzeum 
słynnych płytek (azulejos) - Tile Museum 
(zdecydowanie warto odwiedzić), Rúa de 
Xabregas, Calçada D. Gaston, Rúa do Grilo, Rúa 
do Beato do Açúcar. Na końcu przecinamy 
Avenida Infante D. Henrique i dalej wzdłuż Rúa 
Vale Formoso de Baixo do wejścia do Park das 
Nações (Park Narodów). Tu odbywało sie Expo 
'98 w Lizbonie. Obszar jest powszechnie znany 
jako Oriente - stacja kolei i metra noszą nazwę 
„Estação do Oriente”. Stacja została 
zaprojektowana przez Santiago Calatrava, 
pięknie oświetlona nocą. Wchodzimy do parku 
(8km), skręcamy w prawo w kierunku Gaivotas 
Rúa do Tejo, w prawo na Avenida Fernando 
Pessoa w kierunku Alameda dos Oceanos aż 
do pawilonu Pala Siza Vieira. Tu zaczyna się 
"Caminho Tejo" (prowadzące do Fatimy), 
wspólne do Santarém. Przychodzimy pod Pala 
Siza Vieira i kontynuujemy w kierunku rzeki 
Tag przez dos Rossio Olivais i skręcamy w lewo 
w kierunku Passeio do Tejo do Torre Vasco da 
Gama (wieża ta stanowi punkt orientacyjny, w 
2011 w remoncie), proponuję wejść do 
nowoczesnego Oceanarium – mam stąd wspaniałe wrażenia, w pobliżu ogromne centrum handlowe. Idziemy 
ścieżką spacerową wzdłuż Tagu przez Passeio do Tejo i (pod wiaduktem autostrady A12 biegnącej przez słynny most 
Vasco da Gama) Passeio do Sapal i osiągamy "Foz" rzeki Trancão. Dochodzimy do jej brzegu przez Passeio Trancão 
do Sacavém (3km), gdzie wchodzimy na most i skręcamy za mostem w lewo na ścieżkę wzdłuż rzeki Trancão i pod 
wiaduktem A-1 (teren nieciekawy, zupełne odludzie, chwilami między wysokimi trzcinami). Zawsze towarzyszy nam 
Ribeira de Alpriate. Kilkaset metrów dalej przecinamy N-115-5 i dalej wzdłuż drogi asfaltowej do Alpriate (8km). 
Przechodzimy skrajem miejscowość, w pobliżu trasy jest jedyny bar od Sacavem i polną drogą udajemy się w 
kierunku Morgado, przed Vialonga skręcamy w prawo na drogę dojazdową by dojść do szosy asfaltowej. 
Kontynuujemy w prawo w kierunku wiaduktu (nie przechodzimy pod nim, skręcamy w lewo) pod którym przebiega 
A-1 (Boca Da Lapa) i wzdłuż A1, po jej lewej stronie, chodnikiem przy asfaltowej szosie, znajdziemy tu strzałki do 
Fatimy i Santiago. Asfaltową szosą (Rúa dos Canicos), która łączy Vialonga z Póvoa de Santa Iria (6km) idziemy w 
prawo w kierunku tej miejscowości, (przechodzimy pod A1), ostrożnie duży ruch. Wchodzimy do Póvoa (tu sklepy) 
przez Rúa dos Canicos do ronda na N-10, do mostu kolejowego, który wprowadza nas do strefy przemysłowej (Zona 
Industrial da Póvoa de Santa Iria). Przechodzimy strefę i przechodzimy obok starej kopalni soli, na mały mostek i w 
lewo a zaraz w prawo do Museo do Ar, po naszej prawej. Przechodzimy tory w pobliżu dworca kolejowego i 
jesteśmy w Alverca (3km). Carimbo (pieczątka) w Muzeum Lotnictwa, obok dworca kolejowego. Idziemy Rúa Infante 
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D. Pedro. Po lewej jest szkoła średnia i skręcamy w prawo na Rúa Catarina Eufemia. Mijamy stadion piłkarski, drogą 
dojazdową, która przecina Quinta do Cochão. Przy bramie gospodarstwa kontynuujemy w prawo drogą do 
skrzyżowania. Obejście w lewo, przechodzimy obok okna w stylu manuelińskim w Quinta do Pinheiro. Na 
następnym skrzyżowaniu idziemy w lewo. Niedługo potem dochodzimy do N-10, którą idziemy w prawo do 
Alhandra (5km) cały czas N-10 - duży ruch. Przechodzimy Sobralinho i dzielnicę Quinta da Figueira, zostawiamy N-10 
skręcając w prawo w kierunku Alhandra i przy stacji kolejowej przechodzimy przejściem dla pieszych, dalej ulicą 14 
Mayo de 1044, Rúa Duque de Terceira do placu Oliveira Martins. Budynki BV po prawo zaraz po wejściu. 

Lisbona @     do Parque das Nações  8km 

Nocleg: LISBOA. Pousada da Juventude, Rúa Andrade Corvo, 46,15- 17 € Tel. +351 213 532 696;  
Hostel - Lisbon Old Town Hostel , Rua do Ataide 26A cena 17 Euro w pokoju 6-cio osobowym – Tomasz; 
http://www.lisbonoldtownhostel.com. Wiele możliwości noclegu w licznych hotelach. 
Obszar dzisiejszej Lizbony zamieszkany był co najmniej od czasów rzymskich. Ówczesna osada występuje w źródłach 
jako Olisipo. W starożytności był to rejon osadnictwa Luzytanów i być może punkt handlowy Fenicjan (czego dotąd 
nie potwierdziły badania archeologiczne). W VIII wieku miasto zostało zajęte przez Maurów z Afryki północnej i 
nazwane Lishubną. W 1147 roku została zdobyta przez krzyżowca i pierwszego władcę Portugalii, Alfonsa I 
Zdobywcę (Dom Afonso Henriques). Pierwszym biskupem Lizbony został angielski krzyżowiec Gilbert z Hastings. W 
1255 roku król Alfons III przeniósł stolicę Portugalii z Coimbry do Lizbony. W 1290 powstał w Lizbonie uniwersytet. W 
okresie wielkich odkryć geograficznych (XV-XVII wiek) z Lizbony, a ściślej portu Belém, wyruszyło wiele wypraw 
morskich, które przyczyniły się do rozwoju królestwa i jego stolicy. 26 stycznia 1531 roku miasto zostało dotknięte 
przez trzęsienie ziemi, w którym zginęły tysiące jego mieszkańców. W dzień Wszystkich Świętych 1 listopada 1755 
miało miejsce kolejne potężne trzęsienie ziemi (9 stopni w skali Richtera, które pochłonęło ok. 60 000 ofiar i 
praktycznie zrujnowało Lizbonę. Przetrwały jedynie zabudowania dzielnic Alfamy i Belém. Z inicjatywy ministra króla 
José I, markiza Pombala miasto zostało odbudowane. 5 października 1910 wybuchła w Lizbonie rewolucja 
republikańska. 25 kwietnia 1974 rozpoczęła się rewolucja goździków. 
Warto zobaczyć: Castelo de São Jorge z XII w., Sé de Lisboa z 1150r Katedra p.w. Santa Maria Maior de Lisboa, 
Katedra nazywana skrótowo Se < Se oznacza Sedes episcopolis> Patriarcal, jak ją nazywają Lizbończycy, jest siedzibą 
głowy kościoła katolickiego Portugalii. Powstała na miejscu meczetu, gdy w 1150 r. król Alfons I Zwycięzca przegonił 
Maurów. Ozdobą Katedry jest piękny romański portal i kunsztowne rozety), Mosteiro dos Jerónimos(Klasztor 
Hieronimitów) z XVIw., Torre de Belém z XVIw., Pomnik Odkrywców (Padrão dos Descobrimentos) - źródło Wikipedia. 

Parque das Nações     do Sacavém    3km 
Nocleg:  
Pousada da Juventude Rúa de Moscavide, 47 (w okolicy stacji Oriente), 13-15 €, Tel. +351 218 920 890.  
Obszar Expo 1998r. Polecam Oceanarium. Olbrzymie centrum handlowe. 

Sacavém        do Alpriate    8km 

Alpriate         do Povoa de Santa Iria   6km 

Povoa de Santa Iria       do Alverca    3km 

Alverca do Ribatejo      do Alhandra   5,5km 
Nocleg: 
Alojamentos Particulares Dormidas (219 580 475), 10 pokoi/miejsc, 15,75€ / 26,25€. 
Bar – Restaurante A Lanterna (219 576 488), 17 pokoi/miejsc, 15€ / 30€, restauracja zamknięta w niedzielę. 
jedzenie w niedzielę blisko 5 min. na piechotę w Pingo Doce (ten sam właściciel naszej Biedronki). 

Alhandra       do Vila Franca de Xira   4km 
Nocleg: Bombeiros Voluntários, Rúa Vasco da Gama, 58. W pobliżu dworca kolejowego w kierunku rzeki. Spałem na 
sali widowiskowej na materacu, obok prysznice i sanitariaty, toalety oddzielne ale prysznice tylko dla mężczyzn! Tel. 

+351 219 519 020. Warto zobaczyć: Bazylikę s. João Baptista z 1558r. Jest biblioteka z Internetem. 

http://www.lisbonoldtownhostel.com/www/index.php
http://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytny_Rzym
http://pl.wikipedia.org/wiki/VIII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maurowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka
http://pl.wikipedia.org/wiki/1147
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyprawy_krzy%C5%BCowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfons_I_Zdobywca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfons_I_Zdobywca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gilbert_z_Hastings
http://pl.wikipedia.org/wiki/1255
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfons_III_%28kr%C3%B3l_Portugalii%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Portugalia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Coimbra
http://pl.wikipedia.org/wiki/1290
http://pl.wikipedia.org/wiki/XV_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Port_morski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m_%28dzielnica_Lizbony%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/26_stycznia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1531
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trz%C4%99sienie_ziemi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/1755
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trz%C4%99sienie_ziemi_w_Lizbonie_1755
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Richtera
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfama
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m_%28dzielnica_Lizbony%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_I
http://pl.wikipedia.org/wiki/Markiz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A3o_Jos%C3%A9_de_Carvalho_e_Melo
http://pl.wikipedia.org/wiki/5_pa%C5%BAdziernika
http://pl.wikipedia.org/wiki/1910
http://pl.wikipedia.org/wiki/25_kwietnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1974
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_go%C5%BAdzik%C3%B3w
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Etap 2. Alhandra- Azambuja 25,0km / 2. Alverca – Azambuja 30,8km 

Opuszczamy Alhandra (za strzałkami) ulicą Rúa Salvador Marques i idziemy w kierunku dawnej drogi królewskiej 
Estrada Real przez Rúa D. Tomas de Almeida, przechodzimy pod torami kolejowymi, a przed wejściem na N-10 
spotkamy Kaplicę Nossa Senhora da Conceicao 
do Portal (XVI w., Reynolds - ciekawostka –
różne style zewnętrznej strony i wnętrza). 
Powróćmy raz jeszcze do N1 (zmiana nazwy 
drogi N10, biegnie w prawo na most) w 
kierunku Vila Franca de Xira, które zawdzięcza 
swoją nazwę założycielom osadnikom 
francuskim, uwaga na duży ruch. Polecam 2-gi 
wariant – ścieżką spacerową (rowerową) 
wzdłuż rzeki Tejo do Vila Franca. Carimbo 
dostępne jest w Associação de Vela 
(stowarzyszenie żeglarskie) po prawej stronie 
na początku trasy. Przed Vila Franca strzałka 
nakazuje przejście kładką nad torami 
kolejowymi i dalej obok areny ulicami Vila 
Franca. Carimbo w ratuszu na głównym placu, 
tam również biuro turystyczne. W Vila Franca 
de Xira idziemy przez: Campo da Feira, plaza de 
Toiros Palha Blanco, rúa 1ş de Dezembro 
dochodzimy do stacji kolejowej. Przekraczamy 
tory kolejowe (trwały prace i trzeba było iść do 
końca peronu) dalej w drogą w lewo i pod A-1. 
Na rondzie obieramy kierunek Castanheira do 
Ribatejo po N-1 (duży ruch). Za stacją 
benzynową i supermarketem Lidl skręcamy w 
prawo zostawiając N-1, kierując się w kierunku 
linii kolejowej. Idziemy w lewo do stacji 
Castanheira do Ribatejo, a później na 
skrzyżowaniu w prawo, aż do Vala do Carregado (sklepy i bary). Przy stacji kolejowej miasta idziemy w lewo do 
wiaduktu z autostradą A10, który przekroczymy w kierunku do Central Termoeléctrica de Carregado. Musimy iść 
dalej zawsze prosto bocznymi drogami po lewej stronie torów, aż do szosy N-3, którą przekraczamy i wchodzimy do 
Vila Nova da Rainha (sklepy i bary), można zatrzymać się tu na odpoczynek. Przechodzimy kamienny most 
przechodząc jednocześnie rzeki Alenquer i Ota, kontynuujemy główną ulicą do N-3, i dalej jej poboczem aż do 
Azambuja. Przy wejściu do miasta, po naszej lewej stronie jest znak drogowy „Vila de Azambuja”. Zaraz na początku 
po lewo siedziba BV, a naprzeciw pomnik Strażaka, dalej Rúa Eng Moniz Maia prowadzi do placu miejskiego, gdzie 
jest Kościół Nossa Senhora da Assunção i Pelourinho, oba zabytki z XVI w. Carimbo u BV lub w residencialu i w Junta 
da Freguesia. 
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Alhandra       do Vila Franca de Xira   4km 

Vila Franca de Xira     do Castanheira do Ribatejo  9km 

Noclegi:  
Bombeiros Voluntários, Rúa Bombeiros Voluntários, 2600 Vila Franca De Xira. Arek – dobre warunki. Tel: 263 
280 650;  
Ateneu Artistico Vilafranquense – R. Dr Vasco Moniz; tel. 263 271 418 - wcześniej trzeba uzgodnić 
Casa de Hóspedes Ribatejana (263 272 991), R. da Praia, 2-A (obok Estação C.F.). Jedynka 20€. 
Leziria Parque Hotel (67 pokoi) 85€ dwójka , www.leziriaparquehotel.pt,  
Residencial Flora, Rua Noel Perdigão, 12; http://www.flora.com.sapo.pt (20 pokoi) po 30 euro.Tel. +351 263 271 
272 
Tradycyjny region hodowli byków i koni, dwa razy w roku bieg byków ulicami miasta, kończy corrida. 

Castanheira do Ribatejo       do Vala do Carregado  1km 

Vala do Carregado       do Vila Nova da Rainha  5km 

Vila Nova da Rainha       do Azambuja   5km 

Azambuja @      do Reguengo   5km 

Nocleg:  
Bombeiros Voluntários- Rúa José Ramos Vide, 8; 2050-334 Azambuja Tel: 263 401 144; Przed budynkiem pomnik 
strażaka. Spanie na materacach w sali widowiskowej. Toalety i prysznice wspólne ze strażakami. Opłata 3 euro. Dość 
blisko przy arenie sklep. Niedaleko po prawej stronie biblioteka (przed budynkiem 6 kolorowych krów) z dostępem 
do Internetu! 
Kwatery prywatne: Residencial Flor da Primavera, Rúa Conselheiro Arouca, 21 (tel. 263-403-263). (w czerwcu 
2009r. 20 €). Restauracja O Forno pod Residencialem prosta, ale bardzo dobra. Residencial przy Cafe Nicola (blisko 
dworca)Tel.: 263402545 lub 967067381. 
Pensao Jacinto, Rua dos Campinos, 3c, 3 miejsca, po 20 euro, tel. +351 263 402 504/+351 965 535 677 
Darmowy Internet w Espaço. Internet, prowadzony przez miasto na drugim piętrze w Centro Comercial Atrium w 
centrum miasta. 
Miasteczko rolnicze, które ożywia sie podczas trwania gonitwy byków w ostatni weekend maja. 

 
 

http://www.flora.com.sapo.pt/
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Etap 3. Azambuja – Santarem 35,0km 

Wychodzimy z Azambuja, zaczynając z plaza del Municipio ulicami: Rúa Victor Gordon, Rúa Conselheiro Arauca 
przejść N-3 i tory kładką przy stacji 
kolejowej (brak strzałki nakazującej 
wejść na kładkę) strzałkę znajdziemy 
po zejściu, która wskazuję nam drogę. 
Kilkaset metrów od dworca 
kolejowego, w zacienionym miejscu, 
są stoły piknikowe. Idziemy ocienioną 
szosą w kierunku Vala da Azambuja, 
po lewej tory, po prawej kanał. 
Przechodzimy most na kanale i 
skręcamy w lewo na szutrową drogą 
stanowiącą fragment starożytnej 
drogi rzymskiej, ponieważ Azambuja, 
to antyczne Oleastrum. Pojawiają się 
charakterystyczne duże okrągłe słupki 
(millario), które pełniły rolę kamieni 
milowych w czasach rzymskich. 
Dochodzimy do szosy i skręcamy w 
lewo, szosą docieramy do drogi 
gruntowej, którą idziemy aż do 
skrzyżowania z szosą, a na końcu 
skręcamy w prawo, aby wejść do 
Quinta Alqueidão. Spotkamy wiele 
strzałek prowadzących do Fatimy. 
Idziemy do tamy na rzece Tag, którą 
zostawiamy po prawo idąc w kierunku 
Reguengo, przechodzimy je i idziemy 
do Valada (bar i sklepik) szosą przez 
Quinta da Mota Frade. Caminho 
prowadzi nas przez Valada ulicą Rúa 1 
º de Maio, Largo Aves Redol, Largo da Igreja (z kościołem Nossa Senhora de la O z 1528r.) i dalej wzdłuż wału do 
Morgado. Tu ostatni bar i potem długo nic do picia. Górna część wału na rzece Tejo jest szeroką i płaską ścieżką 
(częściowo utwardzoną i wyłożoną cementowymi płytami. Wzdłuż całej drogi są ustawione ławki, (przechodzimy 
pod mostem) i dalej. W zależności od pory roku, ta część wału może być zarośnięta, ale zawsze można iść drogą 
poniżej wału. Przechodzimy przez pueblo  zawsze wzdłuż wału i wchodzimy do Quintas do Pedroso, das Varandas, 
do Malpique i da Caneira. Potem z tej ostatniej skręcimy w lewo na polną drogę między winnicami do osiągnięcia 
asfaltowej drogi (dość długi kawałek w odkrytym terenie, bez kawałka cienia), pod nowym mostem Salgueiro Maia i 
kierujemy się w kierunku lotniska Santarém. Mijamy Ómnia, przy restauracji O Forcado skręcamy w lewo, a potem 
w prawo na asfaltową szosę i przecinamy linię kolejową i wspinamy się do Santarém przez Calçada da Junqueira 
obok antycznego źródła. Dochodzimy do jednego z historycznych miast Portugalii: zamek, mury i liczne kościoły 
świadczą o jego bogatej historii. Wchodzimy do miasta w prawo na Rúa Pedro de Santarém i prosto do dużego 
ronda. Stare Miasto jest po prawej stronie od ronda. Możesz do niego dojść Rúa António dos Santos, która odchodzi 
od ronda Rúa Pedro de Santarém. Carimbo w biurze obok kościoła Igreja Matriz (główny kościół miasta). 
Przechodząc koło kościoła Igreja de São João de Alporão, obecnie muzum możesz otrzymać plan miasta. 
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Azambuja       do Reguengo   5km 
Reguengo         do Valada   5km 

Valada         do Porto Mugue   3km 

Porto de Muge        do Ómnia  17km 

Ómnia          do Santarém   2km 

Santarém @    do Vale de Figueira  9,0km 

Nocleg: Bombeiros Voluntários de Santarém, Rua Escola Prática de Cavalaria Tel: 243 377 900/1/2/3, Odmowa 
przyjęcia pielgrzymów!; Prawdopodobnie są 4 miejsca po 10 euro! 
Santa Casa da Misericórdia de Santarém Largo Cândido dos Reis 17- Tel: 249 305 260, niezbyt miła obsługa, kazano 
czekać bez gwarancji noclegu!; 
Pensao Coimbra, Rua 31 de Janeiro, 42-46, 4 miejsca po 15 euro, tel +351 243 322 816/+351 961 489 177 
Pensao de Don Arminda, Travessa do Frois, 14, tel +351 243 110 079, 14 miejsc po 15 euro. Od 12-tej. 
Santarem Hostel, Rua Eng. António Antunes Júnior, 26, 24 miejsca po 15 euro, Tel. +351 965 832 702, 
www.santaremhostel.blogspot.pt 
Residencial Vitoria, przy Rúa Segundo Visconde de Santarém 19, 2-jka 35€, jedynka 20€, Tel. 243 309 130. 
Residencial Beirante przy R. Alexandre Herculano, 3 / 5, Tel. 243 322 547, www.residencialbeirante.com;  
Pensão Muralha przy R. Pedro Canavarro, 12, Tel. +243 322 399 (właściciel jest bardzo niemiły, 30 €); 
Hotele: od 4-gwiazdkowego Santarém Hotel przy Av. Madre Andaluz, 3-gwiazdkowego Hotel Residencial Alfageme 
przy Av. Bernardo Santareno, 38, Tel. 243 377 240, http://www.hotelalfageme.com/  
Istnieje również możliwość znalezienia bardzo taniego noclegu naprzeciwko dworca kolejowego, który znajduje się 
w Ribeira de Santarém, w dole nad rzeką. 
Dostęp do Internetu w Biblioteca Municipal, przy R. Braancamp Freire. 
Santarém położone na wysokim brzegu Tagu przeglądając się w jego wodzie, jest tyglem kultur. Dawało schronienie 
Rzymianom, Maurom, templariuszom, dzisiaj gości pielgrzymów w ich drodze do Santiago de Compostela. 
Przechodząc przez miasto, od Praca Sa da Bandeira, z Igreja do Seminario – kościołem seminaryjnym Jezuitów aż do 
Portas do Sol, mija się najciekawsze kościoły miasta: manueliński Igreja do Marvila, Igreja da Graca- kościół Łaski 
Bożej, perełkę architektury sakralnej z XV w. z najpiękniejszą w kraju rozetą. Tutaj spoczywa Pedro Alvares Cabral, 
odkrywca Brazylii, Igreja do Santissimo Milagre – Kościół Cudu Eucharystycznego, Igreja Sao Joao de Alporao z XII-
XIII w. – dziś Muzeum Archeologiczne. 
W obrębie murów obronnych zamku Maurów, Portas do Sol, urządzono w XIX w. ładny park miejski i ogrody, które 
tarasami, niby kwieciste balkony, pochylają się ku płynącej w dole rzece Tag, a widok na rzekę, jaki z nich się 
roztacza zapiera dech w piersiach (potwierdzam warto!). Santarém nazywane jest "Stolicą Gotyku" Portugalii. 
Wg. http://www.voyager64.com/santarem.html: 
To właśnie od momentu zdobycia przez Portugalczyków w 1147 roku, miasto ponownie rozkwitło. Stało się ulubioną 
rezydencją władców, przebywał tutaj dwór królewski. Z tych to właśnie czasów późnego średniowiecza zachowało 
się dość dużo zabytków architektury gotyckiej, które nadają miastu swoisty charakter.  
Igreja Do Seminario (Seminaryjny Kościół Jezuitów) 

http://www.santaremhostel.blogspot.pt/
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Jest to manierystyczna świątynia wybudowana w 1656 roku przez króla Joao IV dla Jezuitów w dawnym Pałacu 
Królewskim. Wspaniałe wnętrze udekorowane jest polichromowanymi rzeźbami oraz marmurową i złotą 
ornamentyką. Kościół od lat 70-tych XX wieku pełni rolę katedry miasta. Znajduje się w centrum miasta, na Placu Sa 
de Bandeira.  
Igreja DE Marvila (Kościół Marvila) 
Pochodzi z XII wieku, w późniejszych czasach był wielokrotnie przebudowywany. Posiada stylowy manueliński portal 
oraz piękne XVII- wieczne azulejos. Kościół znajduje się przy Rua Serpa Pinto.  
Torre Das Cabacas (Wieża Tykwowa) 
Późnogotycka ratuszowa wieża zegarowa z XV wieku. Nazwa pochodzi od ośmiu glinianych tykw umocowanych na 
metalowej konstrukcji, służących dawniej jako "pudło rezonansowe" dla zegara. Obecnie w wieży mieści się Muzeum 
Czasu.  
Muzeum Archeologiczne 
Zostało urządzone w bezpośredniej bliskości Torre das Cabacas w dawnym kościele romańsko-gotyckim SAO JOAO 
de ALPARAO, zbudowanym na przełomie XII i XIII wieku przez Joannitów.  
Igreja De Graca (Kościół Łaski Pańskiej) 
Został ufundowany przez miejscową arystokrację w XIV stuleciu. Jego rozeta uważana jest za najpiękniejszą w kraju. 
W kościele spoczywa obok żony ciało Pedro Alvaresa Cabrala (1467-1520), który w 1500 roku odkrył Brazylię dla 
Portugalii i Pedro de Menesesa - pierwszego gubernatora Ceuty (1415-1437).  
Kościół Św. Stefana (Kościół Cudu Eucharystycznego) 
Posiada renesansowe wnętrze ozdobione azulejos z XVI wieku. Mówi się, że w kryształowym flakoniku znajduje się 
krew Jezusa Chrystusa, która trysnęła z hostii, by zmiękczyć serce pewnego brutalnego i niewiernego męża. To 
wydarzenie miało mieć miejsce w XIII stuleciu.  
Santarem słynie nie tylko ze swoich średniowiecznych zabytków, sławne jest także ze względu na organizowane tu 
walki byków.  
Przez pierwszych 10 dni czerwca odbywają się tutaj każdego roku targi Ribatejo, najważniejsze targi rolne w 
Portugalii. 
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Etap 4. Santarem – Golegă 31,2km 

Aby opuścić Santarém, idziemy do ogrodu Portas do Sol w dzielnicy Alcaçova. Tu zaraz po lewo przez bramę 
Santiago schodzimy do brzegu Tejo, jest to droga, którą wierni podążali do kościoła, który został zniszczony w 
wyniku trzęsienia ziemi w 1755r. 
Schodząc możemy jednocześnie 
przyjrzeć się gotyckiemu kościołowi 
Świętego Krzyża. Po zejściu w dół w 
prawo brukowaną ulicą Rúa 
Lourenço de Almeida i na dole 
znów pierwszą w prawo rúa do 
Meio prosto przez tory kolejowe, 
rúa do Alfageme de Santarém, 
szosą i mostem Alcoucer (XIV w.) 
Vala Alvisquer w kierunku Vale da 
Figueira. Wśród pól uprawnych 
idziemy do Rossio i Quintas da Cruz 
da Légua i Boavista, przechodzimy 
przez Valede Figueira Rúas Campo 
do Rossio, Rúa do Alvitejo, Barão 
Almeirim i na kościele São 
Domingos, zobaczymy, że zegar 
wskazuje rok 1861. Prosto przez 
miasto, po drodze mini-mercado 
(mały sklep spożywczy) z 
przyległym barem, skręcamy w 
prawo na Rúa do Sobral i 
przekraczamy rzeczkę Alviela. 
Idziemy szeroką polną drogą wśród 
pół uprawnych przez ziemię 
Reguengo (na wielu skrzyżowaniach 
brak oznakowania, idziemy prosto) i skręcając w lewo przechodzimy Quinta da Lezíria, dalej szosą do Porto das 
Pereiras. Skręcając w lewo, potem w prawo, wchodzimy do Campo Pombalinho i mijamy ruiny Quinta de El Rei i 
wzdłuż nowego mostu do Rabo dos Cágados wchodzimy do Azinhaga aż do Largo da Praça (przez Rúas Cernada da 
Barca Calcunha i Săo António (po prawej kanał). Na Rúa da Misericordia spotykamy stary szpital i albergue , na rúa 
do Espíritu Santo - Kościół Matriz (XIX w.) oraz kaplicę, Espíritu Santo (XIV w.) i opuszczamy to miasteczko. W 
Azinhaga zjadłem dobry obiad. Nasza droga prowadzi nas teraz do krawędzi szosy asfaltowej N-365, wchodzimy do 
Quinta da Broa przez most na rzeczce Almonda do Golegã. Przy wejściu do miasta po prawej stronie, są stoły 
piknikowe. Po minięciu tablicy, skręcamy w prawo i dochodzimy do placu Niepokalanego Poczęcia NMP (Largo da 
Imaculada Conceição), gdzie znajduje się kościół Nossa Senhora da Manuelin Conceiçao z XIV wieku. 
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Santarém @   do Vale de Figueira  9,0km 

Vale de Figueira       do Azinhaga   12,5km 
Jest tu biuro Junta de Frequesia (siedziba władz gminnych) tutaj można otrzymać carimbo. Jest tu ujęcie zimnej 
wody. Bary, kawiarnie i restauracje. 

Azinhaga       do Golegã   9,0km 
Nocleg: Dom turystyki wiejskiej Casa da Azinhaga: 
http://www.casarioribatejano.com/index.asp?info=casas&id=11&cont=apresentacao (tel. 249 957 162). 
Miejsce narodzin Jose Saramago, laureata Nagrody Nobla. Tablica pamiątkowa na jego skromnym domu. W mieście 
są bary, restauracje, sklepy, apteki i. Na Rúa de Misercordia stary szpital i albergue z XVI-XVII w.  

Golegã      do Quinta de Cardiga  3,0km  
Nocleg:  
Albergue „Solo Duro”, Rua Francisco Sousa Terré, 1; 10 miejsc po 10 euro ze śniadaniem, Tel: 249 976 802 / 935 
640 550 / 935 640 551. 
O Te: Rua Jose Relvas, 119; tel. 249976404, 10 euro ze śniadaniem. 
Bombeiros Voluntários, Largo do Parque do Campismo 2150-198 Golegã, Tel: 249 979 070; Są sanitariaty i 
prysznice. Spanie na Sali widowiskowej, są 4 materace. 
Dwa hotele, Golegã Sporthotel i Hotel Lusitano, Rúa Gil Vicente, 4, http://www.hotellusitano.com/ (tel. 249 979 

170), Quinta da Miranda, 4, pokój B & B / Residencial, Tel. 249 957 115. Ponadto, na kempingu z bungalowami są 

dostępne pokoje - kobieta w biurze turystycznym powiedziała, że jest miło.  

Wiele sklepów, kawiarni i restauracji. Golegã to centrum hodowli koni w Portugalii. Rzeźby i motyw konia znajduje 
się na oznakowaniach wielu ulic. W pierwszej dekadzie listopada barwny targ koński. Degustacja młodego wina na 
św. Marcina. XVI-wieczny Igreja Matriz (kościół katedralny z siedzibą biskupa)z manuelińskim portalem. Miejskie 
Muzeum Malarstwa i Rzeźby i Muzeum Fotografii 
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Etap 5. Golegă – Tomar 29,7km 

By wyjść z Golegă idziemy rúa D. Afonso Henrěques, która odchodzi z placu przy kościele i jest pomnik torreadora, 
dalej rúa do Casal Branco, a następnie do 
Quinta da Cardigan. Prosto do końca miasta, 
gdzie zobaczymy niewielki pomnik Manuel 
Barreto (toreador). Przejdź szosę N243 i prosto 
żwirową drogą. Po około 1 km, drogi skręcamy 
w prawo potem prosto ok. 50 m asfaltową 
szosą. Potem w lewo na drogę biegnącą obok 
ranczo Casal Branco. Idziemy obok Casal 
Branco do São Caetano i do Quinta da Cardiga. 
Jest tu były zamek i pałac królewski(XIII w.) 
Opuszczamy Cardiga przez Ribeira da Ponte da 
Pedra. Mijamy miejscowości Pedregoso, Quinta 
da Lameira i docieramy do Vila Nova da 
Barquinha, jesteśmy kolejno na rúa da 
Pedregoso, rúa da Cardigan, rúa Salgueiro 
Maia, ostrożnie przechodzimy tory kolejowe i 
wchodzimy do Moita Norte. Idziemy rúas 
Ribeiro da Mata oraz Escola Nova. 
Przekraczamy rondo (Junta da Freguesia da 
Moita Norte po lewo od ronda - dostępne 
carimbo) dalej poprowadzi nas Rúa D. Afonso 
Henriques (druga na rondzie), zawsze kierując 
się na Atalaia. Wchodzimy do tego pueblo 
przez rúa D. Afonso Henriques, rúa José 
Paulino Correia. Na skrzyżowaniu Junta de la 
Freguesía da Atalaia, skręcamy w prawo na N-
110, a wkrótce potem mijamy kościół w 
Atalaia, który zbudował D. Pedro de Menezes 
w roku 1528. Opuszczamy Atalaia prosto obok 
kościoła. Wkrótce za kościołem, skręć w prawo, 
na polną drogę, która prowadzi przez las 
eukaliptusowy. Las jest długi (prawie 5 km) i 
nie jest dobrze oznakowany. Potwierdza to 
Grażyna! Wiele odcinków było wycięte wiosną i 
latem 2009 r., co oczywiście sprawia, że strzałki 
zniknęły. Wg Reynoldsa – „kiedy wejdziesz do 
lasu, idź prosto przez kilka skrzyżowań. Obok 
opuszczonego domu skręć w lewo na most 
przez szosę. Przejdź szosę, linię kolejową w 
lewo i około 100 metrów później skręć w prawo pod górę. Uważaj, w tym miejscu nie kieruj się pierwszą drogą w 
prawo za mostem, trudno jest zobaczyć strzałki. Pierwszą strzałkę zobaczyłem idąc pod górę po kolei około 30m po 
lewo na sośnie. Droga idzie w górę i w dół wzgórza. Na polanie zobaczysz trzy linie przesyłowe wysokiego napięcia i 
skrzyżowanie w kształcie Y należy iść w prawo. Wkrótce potem, na skrzyżowaniu T, straciłem strzałki. I szukałem ich 
przez chwilę we wszystkich kierunkach, ale nic nie znalazłem. Cudem spotkałem dwóch mężczyzn w samochodzie, 
którzy jechali jedną z dróg w celu pozyskania drewna i pomogli mi”. Uwaga w lesie eukaliptusowym trzeba szukać 
strzałek i wskazówek pozostawionych przez pielgrzymów na ziemi – łatwo ich nie zauważyć, bo szukamy na 
drzewach! Tak więc skręć w prawo na skrzyżowaniu T. Po około 50 metrach ścieżką, można zobaczyć poniżej po 
lewo małą wioskę. Jest to Grou, następne miejsce na Twojej drodze wydaje się w odległości ok. 2-3km. Idziemy 
wzdłuż słupów przesyłowych linii wysokiego napięcia, które poprowadzą w dół wzgórza. Ścieżka w dół od 
pierwszego słupa jest bardzo stroma, na dole idzie się ponownie pod górę, a następnie prosto można zobaczyć 
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pojedyncze gospodarstwo, które wydaje się być zamknięte. Chcąc się dostać na drogę, która biegnie po drugiej 
stronie gospodarstwa, skręcamy w lewo, a następnie prawo obok gospodarstwa, a dochodzimy do drugiej jego 
strony - i zobaczymy strzałki! Skręcamy w prawo i jesteśmy teraz po drugiej stronie gospodarstwa a droga w prawo 
prowadzi do Grou (przez las biegnie szosa N110 z lewej strony prowadząca do Asseiceira, jeśli zabłądzicie kierować 
się w lewo do szosy i szosą w prawo). Dalej w kierunku Asseiceira, którą mijamy idąc rúa Duque da Terceira, rúa Dr 
Avelino Ribeiro Rúa Dr N. Carmo Ferreira prosto do N-110. Skręcamy w prawo w kierunku Tomar. Idziemy do 
Guerreira po N-110. Przechodzimy przez Guerreira (kawiarnia, restauracja, apteka). Pozostań na N110 i przejdźmy 
przez dwa ronda. Na drugim rondzie opuszczamy N110, by iść w kierunku dworca kolejowego Santa Cita. Przejdźmy 
prosto wiaduktem nad torami i przez ulicę. Prosto jest nieutwardzona ścieżka, która biegnie równolegle do torów 
kolejowych, obok kanału, który prowadzi do dawnej Fabryki Resina, potem skręt w prawo i w lewo na N110. Idziemy 
aż do Tomar przez São Lourenço, ze źródłem, kaplicą (z 1518) i D. Padrão Joao I (XVI w.) i wchodzimy bezpośrednio 
do Tomar. 

 

 

Golegã       do Quinta de Cardiga  3,0km 

Quinta do Cardiga       do Vila Nova da Barquinha 2,0km 
Nocleg:  
Casa C. Caetano. Prywatne 19 miejsc cena ze śniadaniem 15€, Menu Peregrino=8€ 
Kontakt: Alexandre Hachmeister (+351) 917 063 823 alexandre.hachmeister@element.pt. Nie widziałem wskazówek 
prowadzących do Casa Caetano. 
Są tu pozostałości po dawnym pałacu królewskim, zabudowania i zamek. Pochodzące z XIII wieku, są obecnie 
zupełnie opuszczone. Miły spacer w cieniu, nad rzeką, ładne miejsce na wypoczynek. Znalazłem bardzo ładne płytki 
na ścianach wokół zabudowań. Chodzą słuchy, i ma nadzieję, że tak będzie, że powstanie tu Pousada (zabytkowy 
hotel podobny do Paradoru w Hiszpanii), ale nie widziałem żadnych dowodów na to. 

Vila Nova da Barquinha    do Atalaia   2,0km 
Nocleg:  
Bombeiros Voluntários, Rua Alfredo Martinho da Fonseca, tel +351 249 710 629? 

Atalaia        do Grou   5,0km 
Nocleg:  
Casa do Patriarca (turystyka wiejska B & B). 6 pokoi, 50 € za dwójkę. Kuchnia do dyspozycji gości – można coś 
ugotować, lub restauracja znajduje się 50 m od hostelu. Bardzo ładne ogrody oraz wspólne pomieszczenia. Tel. 24 
971 0581, strona internetowa www.casadopatriarca.pt.vu. 
Kawiarnia Monteiro przed znakiem stopu, studnia i stoły po lewej, wkrótce po nich znak stopu.  
Grou         do Asseiceira   3,0km 

Asseiceira        do Santa Cita   2,0km 
4 kawiarnie, dwa mini-markety i siedziba Junta da Freguesia, gdzie można uzyskać carimbo. 

Santa Cita        do Tomar   5,0km 

mailto:alexandre.hachmeister@element.pt
http://www.casadopatriarca.pt.vu/
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Jest tu kemping położony w pięknym sosnowym lesie w pobliżu zbiornika wodnego. 
 

Tomar      do Casais   7,5km 
Nocleg:  
Bombeiros Voluntarios - Rúa de Santa Iria, tel. 965515100, po przejściu przez most na pierwszym rondzie w prawo  i 
zaraz po lewej stronie duży budynek. Spanie na dużej sali widowiskowej, na pierwszym piętrze, prysznic tylko męski 
ale bez problemów korzystają panie. Duży taras, na którym można suszyć pranie jak się ma sznurek. 
Residencial União (Rúa Serpa Pinto 94, Tel. 249 323 161) – 30 euro,  
Residencial Synagoga (Rúa Gil Avo 31, Tel. 249 323 083),  
Residencial Luz (Rúa Serpa Pinto 144, Tel. 249 312 317 - 19 €). Wszystkie te miejsca są na lub obok trasy Caminho. 
Kemping w okolicach stadionu. 
Jest jednym z piękniejszych miast Portugalii, położonym nad rzeką Nabao, którą tutaj nazywa się krótko: Rio. Nad 
miastem wznosi się jeden z najpiękniejszych, ocalałych zamków templariuszy z XII w., od XIII w. siedziba Convento 
de Christo, który trzeba koniecznie zobaczyć z bliska. Jest to zarówno zamek i klasztor, zbudowany przez 
templariuszy w XII wieku, z dodatkami z późniejszych stuleci. Rekonkwista w Portugalii była dużo wcześniej niż w 
Hiszpanii i połowie XIII wieku Maurów tu już nie było. Kiedy Hiszpania i Francja, w porozumieniu z papieżem 
Klemensem V zaczęły rozprawiać się z Templariuszami, wielu z nich znalazło schronienie w Portugalii, gdzie król 
Dionizy (Dinis )I uratował ich i zamek przed konfiskatą, przemianowując ich na Zakon Rycerzy Chrystusa. Mieli duży 
wpływ na ekspansję morską Portugalii (potwierdzają to zachowane do dziś dokumenty w Convento de Christo). 
Convento de Cristo jest wzorcowym przykładem stylu manuelińskiego (od króla Manuela I <Wielkiego vel 
Szczęśliwego vel Wspaniałego>) (szczególnie wyróżniają się okna portugalskiego gotyku). Czynne codziennie, 9 - 
18:30 (do 17:30 od października do maja). Do cennych zabytków w Tomar należą także:  najstarszy kościół w  
okolicy: Igreja de Santa Maria do Olival z XIIw., pw. Nossa Senhora da Assuncao, pierwowzór gotyku portugalskiego, 
zbudowany nad rzeką Nabao przez Zakon Templariuszy (klucze w sąsiadującym z nim biurze turystycznym) oraz 
manueliński kościół św. Jana Chrzciciela z zabytkową dzwonnicą na Praca da Republica. Można zobaczyć również 
renesansową kaplicę pw. Nossa Senhora do Conceciao. Warto również odwiedzić Synagogę w Tomar z XV wieku, 
uważa się ją za najstarszą w Portugalii. Została zbudowana na cześć społeczności żydowskiej popierającej 
portugalską ekspansję i odkrycia Nowego Świata. Dzisiaj jest tu małe muzeum z ciekawymi artefaktami i dwoma 
bardzo starymi kamiennymi macewami. Wnętrze jest dobrze zachowane z pięknymi łukami w kształcie podkowy. 
Klasztor i miejscowość zostały założone w 1162 roku przez brata zakonnego Gualdima Paisa, mianowanego w 1157 czwartym 
mistrzem krajowym templariuszy w Portugalii. Przez wiele lat była to siedziba zakonu (dotychczas mieściła się ona w Bradze) i 
ośrodek władzy religijnej i wojskowej. Templariusze wyruszali stąd na krucjaty, których celem było wypędzenie niewiernych 
Maurów z Portugalii i Hiszpanii. Z tamtego okresu pochodzi zachowana do dziś Charola, zwana też rotundą lub absydą 
templariuszy. Kiedy w 1249 roku misja zakonu zakończyła się sukcesem, templariusze otrzymali w nagrodę olbrzymie majątki 
ziemskie oraz zamki rozsiane po całym Półwyspie Iberyjskim. Potęga zakonu stała się wówczas zagrożeniem dla europejskich 
królów i w 1314 roku papież Klemens V za namową francuskiego króla Filipa IV Pięknego rozwiązał zakon. Jednak już w 1318 
roku portugalski król Dionizy I odtworzył zakon pod nową nazwą – Zakon Rycerzy Chrystusa. Klasztor w Tomar – tak jak i inne 

majątki templariuszy – przeszedł na własność nowego zakonu, podległego jednak od tej pory 
bezpośrednio władzy królewskiej. 
Złoty wiek dla klasztoru w Tomar przypadł na okres portugalskich wypraw kolonialnych w XV i XVI 
wieku. Wyprawy te odbywały się wówczas pod patronatem zakonu, a sam książę Henryk Żeglarz 
był jego wielkim mistrzem. Za jego czasów klasztor znacznie rozbudowano – powstały wówczas 
krużganki cmentarne (Claustro do Cemitério) i krużganki "pralnicze" (Claustro da Lavagem).Dalsza 
rozbudowa miała miejsce, kiedy godność wielkiego mistrza, w 1492 roku, otrzymał późniejszy król 
Manuel I. Dzięki bogactwom zdobytym w zamorskich koloniach dobudował on nową nawę. 
Wówczas też powstały bogato zdobione, typowe manuelińskie okna na głównej fasadzie sali 
kapituły. W pełnych przepychu zdobieniach widoczna jest tematyka portugalskich wypraw 
kolonialnych – przeważają tu motywy o tematyce morskiej, takie jak kotwice, boje, korale, 
wodorosty i karawele. 
Za panowania Jana III Pobożnego, syna Manuela, nastąpił w Portugalii rozkwit stylu 
renesansowego. Klasztor w Tomar zyskał wówczas cztery nowe krużganki. Ich greckie kolumny, 

łagodne łuki i proste wnęki są typowym przykładem portugalskiej architektury tego okresu. W tym czasie zakon został 
zdemilitaryzowany, a klasztor przekształconą w prawdziwy ośrodek religijny. W 1581 roku na zgromadzeniu w klasztorze w 
Tomar portugalska szlachta uznała władzę hiszpańskiego króla Filipa II. (źródło Wikipedia). 
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Etap 6. Tomar - Alvaiázere 32,0km 

Za Padrão D. Sebastiao (XVI w.) idziemy w prawo ulicą równoległą do torów kolejowych (Rúa Joaquim António de 
Araújo), i dalej aż do Largo da Várzea Grande gdzie znajduje się kościół i klasztor São Francisco (XVII w.), 
kontynuujemy Avenida General Bernardo Faria, Rúa do Infantaria 11, Rúa Silva Magalhães, do Placu Republiki z 
pomnikiem D. Gualdim Pais, pierwszym mistrzem zakonu templariuszy w Portugalii, a na prawo od nas, kościół Sao 
Joao Baptista (XIV w.) Skręcamy w prawo w Rúa Serpa Pinto, która doprowadza nas do mostu na rzece Nabão, Rúa 
Marquez de Pombal i w lewo na rúa dos Voluntários da República, rúa de Coimbra następnie w lewo w Travessa Frei 
João Claro i ostatecznie w prawo, w Rúa 
Egas Moniz, po prawej arena walki z 
bykami, Rúa António Faustino Duarte i w 
lewo do mostu Peniche. Kontynuujemy 
wzdłuż antycznej i średniowiecznej drogi 
przez Alto da Chocalheira, Outeiro do 
Prado i dochodzimy do Soianda Casais. Tu 
po lewo jedyny bar na trasie. Od tego 
starożytnego miejsca przez Calvinos. W 
lewo przed znakiem stop i szybko w prawo 
w Rúa da Capela. W prawo za kaplicą, w 
lewo przy domu ze znakiem "Telefon". 
Opuszczasz Calvinos na Travessa do Bairro. 
Prosto w dół wzgórza. Chăos de Eiras, a 
stamtąd drogą z Ribeira de Ceras do mostu 
Ceras, byłego przejścia granicznego na 
strumieniu. Tu zbaczamy ze 
średniowiecznej ścieżki i kontynuujemy 
drogą rzymską, która prowadzi na szczyt i 
do miejscowości Espanha, dalej przez 
miejscowości Portela Vila Verde, Daporta i 
Venda dos Tremouços, gdzie skręcamy w 
prawo i zaraz potem w lewo (przy 
generatorze EDP). (Wg Reyonoldsa -tutaj 
trzeba bardzo uważać, bo szlak skręca 
nagle w lewo w leśną dróżkę koło domu, w 
którym można zaopatrzyć się w wodę-) 
Idziemy drogą leśną przez las 
eukaliptusowy (Wg Reynoldsa - kłopot ze 
strzałkami z powodu wycinki i jeśli na 
rozstajach w tym lasku nie będzie strzałek, 
należy kierować się w lewo), przechodzimy 
do Tojal i osiągamy skrzyżowanie N-110 z 
M-346. Kierujemy się za drogowskazem 
„Alvaiazere centro” i idziemy długi odcinek 
lokalną szosą, po kilku km skręcamy do m. 
Cortica i przez kilka osad i lokalnymi 
drogami, dobrze oznakowanymi i 
wchodzimy do Alvaiázere lokalną drogą, na 
Rúa José Augusto Martins Rangel, która 
prowadzi do Largo da Igreja (XIV w.). Do BV 
w dół w lewo, a dalsza trasa camino 
prowadzi prosto. 
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Profil etapu 

Tomar       do Casais   7,5km 

Casais         do Soianda   1,5km 

Soianda        do Calvinos   2,5km 

Calvinos        do Ceras   3,5km 

Ceras         do Tojal    5,0km 

Tojal         do Cortiça   5,5km 

Cortiça         do Feteiras   3,5km 

Feteiras        do Alvaiázere     3,0km 

Alvaiázere  @      do Laranjais   2,0km  

Nocleg:  
Bombeiros Voluntários, R. dos Bombeiros Voluntários 3250-163 Alvaiázere Tel: 236 650 510, miłe przyjęcie, mały 
czteroosobowy pokój obok stołówki z napisem “Biblioteka”, gdzie można zjeść obfity obiad za 7,50 euro! Wg 
Grażyny sala sportowa okropnie brudna, podobnie w toaletach i pod prysznicami! Tadeusz – miłe przyjęcie, duża 
pusta sala, łazienki i prysznice ok.! 
Albergaria Pinheiro’s: Rua Dr. Acursio Lopes (obok kościoła), tel. 915440196/91150817/925850756, 10 euro dla 
pielgrzymów. 
 Residencial O Braz , Rúa J. Augusto Martins Rangel 29 (po prawej na Caminho), Tel. 236-655-405. Podstawowy 
pokój, 20,00 € jedynka, 32,50 € dwójka. 
Małe miasteczko ze sklepami i barami. Junta da Freguesia na prawo od Caminho przed Residencial O Bras. Sklep 
spożywczy, kilka restauracji i barów, apteka. Darmowy internet w bibliotece (bardzo blisko O Braz, czynna do 18, a 
w sobotę do 13-tej). 
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Etap 7. Alvaiázere - Rabaçal 32,5km / 7. Alvaiázere – Zambujal 35km. 

Etap bardzo przyjemny ale do pokonania parę górek, pierwsza w Vendas. Opuszczając Alvaiázere, masz po drodze 
jeden lub dwa bary w centrum miasta w pobliżu 
kościoła otwarte od 7:30. Wychodzimy z 
Alvaiázere przez Largo da Igreja, dalej w prawo 
na Rúa D. Sancho I i starym szlakiem 
średniowiecznym, który doprowadzi nas do 
Ansião, ale wcześniej miniemy miejscowości: 
Laranjais, Vendas. Na wzgórzu pozostawiasz 
Vendas w prawo na rozwidleniu w dół. Łączy się 
z innymi dróżkami i prosto. Na skrzyżowaniu Y, 
w lewo łagodne zejście w kierunku Ariques. W 
prawo na żwirową drogą, strzałka poprowadzi 
Cię do Venda do Negro (3.5 km). Przejdziemy la 
Serra de Ariques. Skręć w prawo z głównej 
drogi, drogowskaz do Casal Maduros i Casal do 
Soeiro. Małą ścieżką przyjemny spacer do 
miasta Ansião (7.5 km od Venda do Negro). 
Szosą M-1094 wchodzimy do miasta Ansião. 
Przejdziemy obok Largo da Igreja Paroquial (s. 
XVII), Rúa Dr Adriano Rego, gdzie znajduje 
Pelourinho (XVI w.) i Padrão Seiscento (XV w.) 
skąd wyjdziemy przez most Cal (XVII w.) łączący 
brzegi Ansião. Opuszczamy Ansião przechodząc 
przez most i przez szosę N237. Po prawej za 
miastem, przy Caminho jest Solar da Rainha, 
który posiada pokoje oraz restaurację (tel. 236 
676 204). Ciągniemy dalej drogą przez Além da 
Ponte, Constantina i jego Fonte Santa (XVII w.) 
Nebos. Leśną drogą idziemy w lewo do Brasil 
Band, przechodzimy Casais da Granja, 
Junqueira. Caminho nie wchodzi do Junqueira, 
ale prowadzi jej brzegiem. Kiedy więc dojdziemy 
do głównej drogi, skręcasz w lewo przez pola. 
Skręcamy w prawo gdy wejdziemy na 
podrzędną drogę. W lewo przed skrzyżowaniem 
z główną drogą do miasta. Powrót na polną 
drogę, stopniowo wchodząc do Alvorge. 
Budowa dróg na obrzeżach miasta więc 
wychodząc nie znajdujemy strzałek. Na nowym rondzie, idź nową drogą do piętrowego brązowego kamiennego 
domu o dziwnym kształcie. Przechodzimy Largo da Vila, dalej wzdłuż Rúa Miguel David Namora, kościół Misericordia 
po prawej stronie, podążamy drogą, która prowadzi przez urodzajne pola do ruin Quinta da Ladeia (XV w.). 
Kontynuujemy wzdłuż starej drogi do skrzyżowania z N-348 i dalej do Ribeira de Alcalamouque. Stamtąd w kierunku 
Rabaçal drogą rzymską, którą napotkamy obok Ribeira de Baixo. Mamy wiele okazji w czasie całego naszego 
caminho portuges, stąpać po pozostałościach tego szlaku. Dla mnie zdumiewające jest jak wiele kilometrów tego 
traktu pozostało niekiedy w doskonałym stanie, włącznie z okalającymi murkami. Możemy także zobaczyć inną 
budowlę, choć nie tak starą, ruiny zamku Germanelo, który kazał zbudować D. Alfonso Henriques w 1142 roku, 
twierdza była ważnym punktem obronnym przed inwazją Maurów, i zachęcała ludzi do obrony terytorium, 
obywatele tego miejsca cieszyli się przywilejami. 
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Alvaiázere  @      do Laranjais   2,0km 

Laranjais        do Vendas   1,0km 
Vendas         do Venda do Negro  3,5km 
Venda do Negro       do Ansião   7,5km 

Ansião  @     do Venda do Brasil  6,0km 

Nocleg:  
Bombeiros Voluntários, Avda. Dr. Vitor Faveiro 3240-153 Ansião Tel: 236 670 600. W biurze informacji turystycznej 
(w budynku poczty) możesz zarezerwować telefonicznie hostel w Rabacal, ale nie polecam go - Zofia. 
Solar da Rainha, Alto dos Pinherais, tel. +351 236 676 204, 30 miejsc po 29 euro. 
Venda do Brasil       do Alvorge    4,0km 

Alvorge        do Rabaçal   9,0km 
Alebrgue de Peregrinos: przy kościele, informacja w kawiarni na placu, donativo. 
Wieś, z bankomatem, mini-marketem i barami. Właściciel baru powiedział mi, że miejscowość jest zamieszkała przez 
obywateli brytyjskich. 

Rabaçal       do Zambujal   3,5km 
Casa de Turismo (tuż obok muzeum). Tel. 918752990/917620982/239569371. Wg Zofii w budynku muzeum na 
piętrze jest hostal, w którym za miejsce w 8-osobowym pokoju, z paskudnymi sanitariatami! żądają 15€. Recepcję 
hotelu prowadzi pani pracująca w fabryce serów. Pokój 2-u osobowy 30euro i jest czysto - Grażyna! Ja spałem w 
„jedynce”- pomieszczenie na poddaszu zawalone meblami z materacem do spania za 15 euro, całą noc polując na 
komary. Możesz zadzwonić z wyprzedzeniem, Tel. 91 875 2990. W budynku jest kuchnia i świetlica z telewizorem, ale 
dostęp do niej miały osoby jak domyślałem się będące na praktyce w muzeum. Łazienki na parterze. Dwie 
restauracje w mieście, z dobrym jedzeniem. Wg Reynoldsa – „spróbuj znanego sera Rabaçal”. 
Wg Reynoldsa – „warta zwiedzenia jest Rzymska willa 2 km poza Rabaçal (1,5 €, cena zawiera wstęp do muzeum i zwiedzanie 

ruin). Otwarte do 6 po południu Mój przewodnik był młodym człowiekiem, który interesował się archeologią jako chłopiec 
pomagał w eksploracji ruin, gdy po raz pierwszy odkrywano je w późnych latach 80-tych i na początku lat 90-tych. Studiował 
archeologię na Uniwersytecie w Coimbrze, a obecnie zatrudniony jest przez muzeum. Są tu wyjątkowe mozaiki, ale znajdują się 
pod piaskiem, ponieważ trzeba je chronić. W trakcie zwiedzania, przewodnik szczotką odmiata pasek, odsłaniając te 
najpiękniejsze. Te, które widziałem były niezwykłe - kobiece alegorie czterech pór roku. Wiele oryginalnych murów pozostało 
nienaruszonych, szczególnie w okolicy wnęki na saunę. Mój przewodnik wyjaśnił, że prowadzi się wykopaliska w lipcu każdego 
roku. To ogromna praca we wspólnocie miłości, z dużym zaangażowaniem mieszkańców, młodych i starych. I cieszył się, że tak 
wiele osób odwiedza muzeum. Muzeum ma własne carimbo. Choć właściciel baru naprzeciwko muzeum powiedział mi, że bar 
będzie otwarty o godzinie 7:30, to wyszedłem z miasta o 7:45 bez kawy. Nie ma nic pomiędzy Rabaçal i Conímbriga (około 11 km 
drogi)”.  
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Etap 8. Rabaçal – Cernache 18,5km / 8. Rabaçal – Coimbra 30,0km. 

W Cernache brak taniego noclegu więc poszedłem do Coimbra. Wychodzimy sprzed kościoła przez miasto ulicą Rúa 
Principal (N-348), po drodze, 
przed opuszczeniem Rabaçal 
zobaczymy dwie piękne 
kaplice. Idziemy w prawo, 
między polami ogrodzonymi 
murkami, i znów mamy do 
czynienia z traktem rzymskim, 
aby osiągnąć Zambujal. Tu 
spotykamy szlak GR świeżo 
pomalowany w biało-czerwono 
pasy (regionalny szlak 
turystyczny) prowadzi w 
kierunku odwrotnym do 
Caminho). Żółta strzałka 
kieruje do Fonte Coberta (2.5 
km). Pozostawiamy Fonte 
Coberta oznakowaną Rúa de 
Santiago, prowadzą brązowe 
tablice w prawo z napisem 
"Caminho de Santiago". AGACS 
namalowało dobrze widoczną 
żółtą strzałkę w lewo ze 
swoimi inicjałami, która 
wskazuje szlak ścieżką wzdłuż 
starego koryta rzeki do małej 
wioski Casas do Poço (2 km). 
Tu znów wkraczamy na trakt 
rzymski i idziemy spokojną 
ścieżką do Conímbriga (3km). 
Tu dałem się zwieść 
miejscowym (bar i muzeum 
było jeszcze zamknięte, więc oglądałem ruiny zza płotu) pytając ich czy tą drogą obok ruin prowadzi caminho, co 
przechodzące jak sądzę pracownice muzeum potwierdziły, więc doszedłem do Condeixa Nova i bardzo ruchliwą IC2 
do Cernache. Strzałka musi być w okolicach budynku baru i muzeum! Opuszczamy Conímbriga, drogą pozostawiając 
parkingi przy ruinach. Strzałka pokazuje drogę w prawo na pierwszym skrzyżowaniu i idziemy pod autostradą. 
Prosto przez ruchliwą szosę (tutaj bar). Strzałki prowadzą drogami przez małe osady Atadoa, Avessada, Orelhudo, 
Beira de Casconha (bar). Wreszcie wchodzimy do Cernache po przejściu przez wiadukt nad IC-2 i Rúa da Cruz do 
Largo da Praça. Tutaj, na lewo od drogi, można zwiedzić kościół parafialny (XIII w.). 
 

Rabaçal       do Zambujal   3,5km 

Zambujal        do Fonte Coberta  2,5km 
Nocleg:  
Junta de Freguesia do Zambujal (Casa Paroquial) Largo da Igreja – Zambujal 3230-000 Penela Tel: 239 569 849. 
Tadeusz – miłe przyjęcie, ugościł mnie burmistrz. Osobna salka przy garażu probostwa, 1 łóżko z łazienką i pralką, 
możliwość spania w garażu ale brak materacy! 
Fonte Coberta        do Poço   2,0km 
Poço         do Conímbriga   3,0km 

Conímbriga       do Cernache   7,5km 
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Nocleg: dostępny w mieście Condeixa Nova ( autobusy komunikacji miejskiej, które często jeżdżą z Condeixa Nova 
do ruin). Residencial Antonia Jezusa, Tel. 239 941 353; Pensão Residencial Ruinas, Tel. 239 941 772. Jest również 
fantazyjna Pousada Santa Cristina hotel w oryginalnym w XVI-wiecznym odrestaurowanym pałacu. Pokoje 
wyposażone są w ładne balkony. Tel. 239 944 025. Może warto zadzwonić w ostatniej chwili po specjalnych cenach. 
Jeśli masz powyżej 55 lat, niedziela – czwartek cena 40% niższa. 
Najważniejsze miejsce z pozostałościami z czasów rzymskich w Portugalii. Muzeum i ruiny warto zwiedzić. Jest też 
kawiarnia. Otwarte od 10-13 i 14-18. Są tylko częściowo odkryte, ale bardzo interesujące. Dużo mozaik, basenów, 
łaźni. Ogromny teren rzymskiego miasta, dobrze zachowane wspaniałe mozaiki. Bilet wstępu na teren wykopalisk 
upoważnia do wstępu do muzeum naprzeciwko, gdzie w szklanych gablotach wystawione są znalezione przedmioty, 
popiersia, kolumny itp. 

Cernache       do Cruz de Mourocos  8,5km 
Nocleg: Brak informacji! 
Bary, sklepy, apteka i Junta da Freguesia, gdzie uzyskasz carimbo. W prawo na Rynku Głównym z kawiarnią, na Rúa 

do Cabo, następnie Rúa 1 de Maio, do małej wioski Pousada gdzie jest hotel Quinta Sao Pedro, Tel.: 919555403. 

Wygląda bardzo dobrze (prawdopodobnie nie jest tanio). 
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Etap 9. Ceranache - Mealhada 39,5km / 9. Coimbra – Mealhada 25km 

Wychodzimy przez Largo da Praça do Coimbra, Rúa do Cabo, Rúa 1º de Maio ku małej miejscowości Pousada. 
Zostaw "główną ulicę" Pousada w lewo na leśną drogę i w 
prawo przy kamiennej chacie. Idziemy drogą rzymską, 
gdzie spotkamy małą kapliczkę poświęconą São Pedro. 
Niewiele strzałek w tym miejscu. Pozostań na głównej 
drodze, zawsze prosto przez 2-3km. Jak osiągniesz koniec 
tej drogi, musisz przejść przez wysypisko w lewo, obok 
elektrociepłowni po prawo, zagracone podwórze po lewo. 
Wówczas Caminho dociera do pueblo Palheira. Wchodzisz 
do Palheira, strzałki prowadzą Cię obok kościoła, a 
następnie opuszczasz je polną drogą z dużymi prywatnymi 
nieruchomościami po prawej. Na rozwidleniu w lewo i pod 
górę. Potem asfaltową drogą, w lewo do Freguesia de 
Antanhol. Następnie jeden lub dwa bloki mieszkalne, 
zygzakiem w dół pod autostradą, do głównej drogi i w 
prawo. Jesteśmy w Antanhol. Dalej do Cruz de Mourocos 
(8.5 km od Cernache) bar. Obok małego kościoła, znajduje 
się ogródek z ławeczkami z pięknym widokiem na Coimbrę. 
Teraz utwardzoną drogą do miasta. Strzałka prowadzi Cię 
w prawo do Mesura (przedmieście Coimbra), trzeba 
przejść kładką nad autostradą i iść jej lewą stroną, póżniej 
wracamy na jej prawą stronę. Dochodzimy do akweduktu i 
skręcamy w prawo i dość długo uliczkami do mostu Santa 
Clara. Po drodze mijamy obserwatorium Uniwersytetu po 
lewej. Na rondzie znak wskazuje klasztor Santa Clara (3.5 
km od Cruz dos Mourocos). Jest tu pochowana Żona 
Dionizego I królowa Isabel (św. Izabela Aragońska), ale jej 
grób nie jest udostępniany zwiedzającym. Z klasztoru 
ładne widoki na miasto. Idziemy w dół, przekraczamy 
Ponte de Santa Clara (most nad rzekę Mondego), 
przechodzimy obok klasztoru São Francisco i jesteśmy w 
centrum Coimbra. Biuro turystyczne po prawo za mostem, 
z carimbo. Caminho biegnie dalej przez Coimbrę, za 
mostem po schodkach ulicą Dos Gatos obok kościoła Sao 
Bartolomeu do kościoła Santiago na Praca do Comercio < przed kościołem stoi rodzynek na tej części camino 
portuges, w postaci słupka z dużą żółtą strzałką, wskazującą wyjście z miasta>, dalej w. Rua Adelino Veiga, przez 
wąskie uliczki w kierunku rzeki Mondego do dworca kolejowego) (tzw. Coimbra A, w odróżnieniu od nowego dworca 
położonego nieco poza miastem, do którego przyjeżdżają pociągi dalekobieżne), skręcamy w prawo, opuszczając 
miasto prawym brzegiem rzeki. 
Uwaga: Koło Coimbry, Caminho ponownie łączy się z drogą do Fatimy. Strzałki wskazują kierunek przeciwny do 
Caminho. Widok niebieskiej strzałki w przeciwnym kierunku potwierdza, że jesteśmy na właściwej drodze. Po 
drodze napotkamy wiele sklepów i barów - Grażyna. 
 Przechodzimy przez nowe rondo (po prawej w oddali dworzec Coimbra B) i poza nim, kierujemy się w prawo szosą 
do Vala do Norte do mostu, który prowadzi do Ademi de Baixo, mijamy Santa Cruz. Kierujemy się szosą do Fornos, 
ale przed tą miejscowością skręcamy w lewo i trzeba się wspiąć do Cioga do Monte przez Rúa Leonor Soares, Rúa 
Senhora, Largo de Santo Antonio, Rúa de Santo Antonio i Rúa do Calco, po przejściu nad A14 docieramy do 
Trouxemil. Wchodzimy do Trouxemil przez Rúa das Almas na skrzyżowaniu skręcamy w prawo na Rúa da Fonte 
Grande aż do Largo 5 de Outubro. Na Largo skręcamy w lewo na Rúa Nossa Senhora do Aflitos w kierunku Adoes, 
idąc przez Rúa da Chas Sobreira i wchodzimy do Sargento Mor, które przechodzimy po Estrada do Cameirăo; 
kontynuujemy w lewo przez rúa Principal, mijamy kościół São José i wreszcie przez Rúa da Fonte w kierunku N-10, 
która prowadzi do Santa Luzia. Przechodząc Santa Luzia przekroczymy N-10 (zmienia nazwę na N1 i jest osią naszej 
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trasy do Mealhada) przy słupku 200km i idziemy szosą ok. 800m, na światłach skręcamy w lewo wchodzimy do 
Carqueijo, idziemy rúa Principal, kierując się na Vale do Espinhero i Lendiosa, przechodzimy przez wiadukt kolejowy 
przy stacji kolejowej Mala. Idziemy ulicą Escola i w prawo w R. da Arroocela, w lewo w R. Capela i jesteśmy w 
Lendiosa. Mijamy Largo de Santo André, ze swoją starą kaplicą, skręcamy w prawo na Rúa da Arruiva w kierunku 
Mealhada. Przed starym mostem w Ribeira da Lendiosa, idziemy w lewo, między małymi działkami przez błotniste 
pola dochodzimy do N1 i wchodzimy uliczką równoległą do N1 do Mealhada. Przy wejściu do miasta, jest rondo z 
pomnikiem Bachusa. Jeszcze raz musimy przejść N1 aby dostać się do siedziby BV. 

 

Cernache       do Cruz de Mourocos  8,5km 

Cruz de Mourocos       do Santa Clara   3,5km 
Santa Clara        do Coimbra    1,5km 

Coimbra  @   do Ademia   7,5km 

Nocleg:  
Pousada da Juventude, Rúa Henrique Seco, 14,Tel: +351 239 822 955 położone 1,5km od centrum, 11-12 €; 
http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/pt/PCoimbra.htm . 
Pensão Residencial Domus, Rúa Adelino Vega, przy trasie Caminho. Tel. 239 828 584. Email: 
residencialdomus@sapo.pt. www.residencialdomus.com. 
Grande Hostel na Rua Antero de Quental 196, 33 miejsca, w pokoju 4-0 osobowym po 18 euro, w 8-0 osobowym po 
15,50euro, pokój 2-u osobowy ze śniadaniem 36 euro dla pielgrzymów - Grażyna. 
Serenata Hostel, Largo da Sé Velha, 21-23, 50 miejsc po 17 euro, tel +351 239 853 130, www.serenatahostel.com. 
Sofia Chill House, Rua da Sofia, 56, 21 miejsc po 15 euro, tel +351 239 824 126, www.sofiachillhouse.com. 
Dream On Coimbra Hostel, Avenida D. Afonso Henriques, 31, 19 miejsc po 16 euro, tel +351 239 715 702, 
dreamoncoimbrahostel.com 
Widoczna już z daleka Coimbra, leży na wzgórzu nad rzeką Mondego i rozciąga się po obu jej brzegach. (Miasto o 
100 tys. mieszkańców, jest dawną stolicą Portugalii. Posiada długą listę zabytków, które powinno się zobaczyć. 
Wąskie uliczki Starego Miasta prowadzą nas w kierunku Sé Velha de Coimbra (Katedra Stara z XII w. z romańskimi 
krużgankami); Sé Nova de Coimbra (Katedra Nowa); następnie do jednego z najstarszych uniwersytetów w Europie 
<zał. 1290r>, by w drodze powrotnej ze wzgórza zajść do romańskiej Igreja Santiago z XIII w. Możemy wstąpić do  
Igreja de São Bartolomeu (ufundowany w IX w., obecny z XVIII) ; Igreja de Santo António dos Olivais, Mosteiro de 
Celas Jardim da Manga; Mosteiro de Celasi, Biblioteki Joanina z XVIII w. Na lewym brzegu Mondego bieleje Mosteiro 
de Santa Clara-a-Velha (ufundowany w XIV w. przez św. Izabelę Aragońską) oraz Convento de Santa Clara-a-Nova. 
Warte obejrzenia wieże: Torra de Anto i Torre de Almedina. Warto zatrzymać się tu na jeden dzień! 

Ademia         do Trouxemil   4,0km 
Trouxemil        do Sargento Mor  2,5km 
Sargento Mor        do Santa Luiza   2,0km 
Santa Luiza        do Carqueijo   2,0km 
Carqueijo        do Landiosa   3,5km 

http://www.residencialdomus.com/
http://www.serenatahostel.com/
http://www.sofiachillhouse.com/
http://dreamoncoimbrahostel.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9_Velha_de_Coimbra
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9_Nova_de_Coimbra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_de_S%C3%A3o_Bartolomeu_%28Coimbra%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_de_Santo_Ant%C3%B3nio_dos_Olivais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_da_Manga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_de_Celas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_de_Santa_Clara-a-Velha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_de_Santa_Clara-a-Velha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Convento_de_Santa_Clara-a-Nova
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Lendiosa        do Mealhada    4,5km 

Mealhada      do Alpalhao   4,0km 
Nocleg:  
Albergue  Hilário: Estrada Nacional, w Sernandelo przy szosie N1/IC2 (za Mealhada), 50m od trasy camino. 16 
miejsc, cena 10€ lub 15€ w hotelowej części. Kontakt: Isabel Canilho / Nuno Canilho, Tel. 916 191 721. Nie 
spotkałem informacji przy trasie o tym albergue? Można zjeść śniadanie za 2,5 euro, obiad i kolacja za 7 euro. 
Bombeiros Voluntários, Rúa Bernardino S(F)elgueiras, Tel: 231 202 122, niemiła obsługa, próba odmowy, nocleg w 
brudnej zaśmieconej sali gimnastycznej, brak światła (trzeba poprosić o włączenie), zatkane ubikacje, brud, ja nie 
potwierdzam tych opinii! 
Residencial Oasis (tel. 231-202-081) na obrzeżach miasta, przy Caminho. 25 € za jedynkę. Dobre, proste posiłki w 
restauracji.  
Miasto słynie z pieczonego prosiaka (Leitão). Wiele restauracji serwuje te lokalne specjały. Przystępne ceny: 10-15 €. 
Pomnik Herkulesa na wzgórzu upamiętnia zwycięstwo wojsk Wellingtona nad Francuzami. 
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Etap 10. Mealhada - Águeda 25,4km 
Mijamy wiadukt kolejowy, skręcamy w lewo w Rúa Dr Manuel Louzada i w prawo w Rúas Vizconde de Valdoeiro, 
Rúa Dr José Corveira Lebre i Rúa dr Costa Simões i wychodzimy z miasta przez Largo Dos Fontanna. Przechodzimy N-
1 i idziemy w lewo chodnikiem po prawej stronie szosy, 
a następnie skręcamy w prawo w kierunku Sernadelo 
w R. da Fonte i w prawo Rúa 25 de Abril. Skręcamy w 
prawo w R. de Carvalha. Przechodzimy przez peryferia 
Sernadelo. Pod koniec zamieszkałej strefy, idziemy w 
lewo dobrze oznakowaną ścieżką przez teren 
porośnięty eukaliptusem, kontynuując wędrówkę do 
Alpalho, wchodzimy R. Escolas i w prawo Estr. dos 
Pocos prowadzi do Aguim, a następnie Estr. do Vinhal 
w kierunku Anadia (do miasta nie wchodzimy), gdzie 
wchodzimy przez Park Sportowy i na rondzie idziemy w 
lewo. Mijamy cmentarz i idziemy do Arcos zostawiając 
szpital po prawej stronie Rúa da Anadia, która 
prowadzi do sanktuarium Nossa Senhora das Febres i 
zaczynamy zejście do Arcos, gdzie wchodzimy Rúa das 
Cavadas Largo da Cancella z kościołem po lewej 
stronie, Rúa de Tras, a następnie w lewo Rúa da 
Calçada. Wchodzimy do Alfeólas przez most i 
przechodzimy przez Rúa Marques Da Graciosa i Rúa do 
Cabecinho. Na końcu tej ulicy przekraczamy przez N-28 
(N230) i skręcamy w lewo. Sto metrów później 
skręcamy w prawo i idziemy przez Gandra i Cavadas do 
Avelar. Wchodząc do Avelãs do Caminho, 
przechodzimy skrzyżowanie przed mostem. Wchodząc 
na N-1 proponuje iść w lewo kawałek szosą i przy 
kościele skręcić w lewo w Rúa dos Combatentes, które 
prowadzi do Sao Joao da Azenha z małą kapliczką, 
przechodzimy Largo w kierunku Aguada de Baixo, 
miejscowość, w której idziemy Rúa Alto da Póvoa, 
Largo do Cruzeiro i Rúa Dr Cura Rachăo przekraczamy 
szosę, która łączy Oliveira do Bairro ze strefą 
przemysłową Agueda i wchodzimy do Lendiosa. 
Kontynuujemy w prawo, a następnie zbliżając się do tej 
miejscowości na końcu asfaltowego fragmentu w 
prawo przechodząc pod IC-2, na rondzie skręcamy w 
lewo do strefy przemysłowej Águeda Sul. Po przejściu 
tej strefy cały czas Estr. Real, przybywamy na prawo do 
Brejo (Carrasqueira) przechodzimy Rúa Nova de Brejo, 
idziemy w lewo Rúa Chao da Moita i rozpoczynamy 
zejście do Sardão przechodząc obok źródła przy Atalho. 
Wchodzimy do Sardão, rúa Dr Rúa António Breda; 
wychodzimy przez park ‘das merendas’ (parking samochodowy ze stołami do jedzenia) i poniżej dochodzimy do 
nowego mostu na rzece. Przechodzimy most Largo Elizeu Sucena i przybywamy do Áqueda. 
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Mealhada        do Sernadelo   1,4km 

Sernadelo         do Alpalhao   2,6km 

Nocleg:  
Nowe albergue prywatne. Avenida da Restauração, 30. Ok. 2km za Mealhada, przy szosie N1/IC2, 50m od trasy 
camino. 16 miejsc, cena 10€. Kontakt: Isabel Canilho / Nuno Canilho, Tel. 916 191 721. Nie spotkałem informacji 
przy trasie o tym albergue? Można zjeść śniadanie za 2,5 euro, obiad i kolacja za 7 euro. 
Alpalhao        do Aguim   2,5km 

Aguim         do Anadia   4,0km 

Anadia        do Arcos   1,5km 
Nocleg:  
Centro Social Săo José de Cluny; Tel: 231 504 167 , brak informacji o zasadach przyjmowania pielgrzymów. (na 
stronie internetowej http://sjclunyportugal.com/pags/cmstatsa.htm jest wzmianka, że rocznie przez ten dom 
przechodzą setki pielgrzymów, którzy udają się do Fatimy. Więc przyjmują pielgrzymów! 
Hotel Cabecinho:http://www.hoteis.pt/link:http://www.hotel-cabecinho.com (specjalne stawki dla pielgrzyma 
37€). 
Arcos         do Avelas   5,0km 

Avelas        do Agueda   5,0km 

Agueda      do Mourisca   6,0km 
Nocleg:   
Albergue do Artista e do Peregrino; przy Rua Dr. Manuel Alegre, n. 24, obok ratusza miejskiego, 7 miejsc, bardzo 
dobre warunki, donativo, pytać w informacji turystycznej przy wejściu do miasta. Albergue otwarte od kwietnia 
2012r na podstawie informacji z forum od Petera Alexa! Tel +351 963 952 600. 
Residencial Celeste: przy szosie N1 Rua da Misericórdia, 713, tel. 234602242, 20 € ze śniadaniem. 
Cruz Vermelha Portuguesa na Avenida Calouste Gulbenkian Tel. +351 234 602 642, ok 2 km od BV, wejście od tyłu - 
nocleg jest bezpłatny, można również za darmo otrzymać obfitą kolację - miłe przyjęcie – Tomasz. Można za 3€ 
otrzymać obiad i zapraszają na kolację. Jest to ośrodek pomocy społecznej, którego pensjonariuszami są osoby 
niepełnosprawne i bezdomne. Nocleg w małych salkach bez okien razem z pensjonariuszami, duszno. Atmosfera 
przygnębiająca. 
 Pensão Ribeirinho -wg Reynoldsa – „aby znaleźć Pensão Ribeirinho idź wzdłuż rzeki i po prawej zobaczysz 
Restaurację Ribeirinho (tel. 234 623 825), za nią duży parking. Polecam ten Residencial. Bardzo czysto i wygodnie, 
20 € jedynka, 30 za dwójkę. Oprócz Ribeirinho, polecane jest Pensão Celeste (tel. 234-602-871), ale co najmniej 1 km 
od trasy i na dość stromym wzgórzu”.  
Miasto z wieloma sklepami i restauracjami. Jeśli masz czas na zwiedzanie, idź do "Parque da Alta Villa", ogromny 
teren podarowany miastu przez właściciela. Dużo cienia i chłodu, wiele malowanych figur prosiaka. 

http://sjclunyportugal.com/pags/cmstatsa.htm
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Etap 11. Águeda - Albergaria a Velha 16km / 11. Águeda - Oliveira de Azeméis 36km 

Moja propozycja to połączenie 2 kolejnych etapów w jeden. Wychodzimy z Águeda w kierunku Paredes przez Rúa 5 
de Outubro, przechodzimy Largo Senhora da Boa Morte. Skrzyżowanie po naszej prawej i napotykamy Paredes i 
Largo da Ajuda. Rúa Anunciaçăo Helena i skręcamy 
w prawo w Rúa do Ribeiro, która prowadzi nas do 
linii kolejowej, przekraczamy ją i dalej wzdłuż Rúa 
Vale D'Erva, idziemy do Rúa Portinho, która 
prowadzi nas pod górę, by wejść do strefy 
przemysłowej i handlowej Mourisca do Vouga. 
Wchodzimy do niej i idziemy Rúa da Liberdade i 
Rúa 25 de Abril, na końcu której są światła i 
przechodzimy IC-2/N-1 do Pedacães. 
Schodząc w dół w kierunku mostu na Marnel 
przekraczamy tę rzekomo średniowieczną 
konstrukcję skręcamy w lewo przechodząc pod 
wiaduktem N-1 i skręcamy w lewo, aby przejść 
przed kościołem i cmentarzem w Lamas do Vouga, 
napotkamy tam Estrada Real, którą kontynuujemy 
do mostu na rzece Vouga (średniowieczny, 
niektórzy uważają, że rzymski most, dobrze 
odrestaurowany). Po przejściu przez most, 
przejdziemy pod nowoczesnym wiaduktem na N-1 i 
dalej prosto drogą obok kościoła w Lamas do 
Vouga. Nasza droga prowadzi nas do Pontilhăo, 
przechodzimy tę miejscowość i kontynuujemy do 
Lameiro. Tu na nowo wybudowanym skrzyżowaniu 
nie ma strzałek. Przekroczymy szosę (drogowskazy 
pokazują Coimbra w lewo, Porto w prawo), idziemy 
prosto do Lameiro a następnie do Serém de Cima 
(3.5 km po prawej N1). Raz jeszcze przechodzimy 
przez Estrada Real i Rúa Central starą drogą pod 
„osłoną” nowo zsadzonej plantacji eukaliptusa. 
Przejdziemy przez A-25 i przez Asseilhó do 
Albergaria a Velha. Krótki etap, dla tych co zostają 
w Albergaria a Velha. Przechodzimy wiadukt na IP-
5, a następnie Rúa D. Diniz do Rotonda Assilhó, 
wspinamy się Rúa do Cruzeiro, mijamy kościół São 
José, Rúa de São José i docieramy do Largo da Misericordia. 
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Agueda      do Mourisca   6,0km 

Mourisca        do Lamas   4,0km 
Lamas         do Serém de Cima  4,5km 
Serém de Cima        do Albergaria a Velha  9,0km 

Albergaria a Velha     do Pinheiro da Bemposta 6,5km 
Nocleg: 
Casa Parochial przy Igreja Matriz oferuje miejsca pielgrzymom. Przy drodze po lewej stronie za kościołem. Plebania 
na rogu, naprzeciw kawiarni, tam dostępny jest klucz. Grażynie nie udało się tam zanocować. Pokój w piwnicy, z 
kilkoma materacami i kocami, zimna woda. Bombeiros oferują prysznice z gorącą wodą.  
Pensão Casa da Alameda (tel. 234 524 242) przy caminho, na ulicy prowadzącej do Rynku Głównego. Pokój z 
łazienką 25 €. Pokój ze wspólną łazienką w holu 15 € i ze śniadaniem.  
Pensão Restaurante Parentes jest blisko Bombeiros 30 euro za dwójkę - mijając ich budynek po prawej stronie, 
skręć w prawo i mieści się w następnym budynku po lewej przy fontannie (Rúa Doutor Brito Guimarães, Tel. 234 524 
242).  
W 2014 r. ma być otwarte nowe albergue! 
 
 

 



 Camino de Santiago 

Camino Portugalskie cz. I. Lizbona - Porto :: Maciej R.  03.2014r. 

 

Strona 34 z 40 
 

Etap 12./11. Albergaria a Velha - Oliveira de Azeméis 18km 

3 podejścia na trasie, które trochę dają się we znaki. Opuszczamy Albergaria a Velha kierując się do końca Avenida 
Máximo Albuquerque, na rondzie w lewo, wzdłuż drogi 
między murami, która prowadzi do Rúa Gonzalo Eriz, 
przechodzimy obok kościoła Matriz (katedralnego) i 
Bombeiros Voluntários. Idziemy w lewo ulicą Rúa 
Alexandre de Albuquerque, która wyprowadza nas z 
miejscowości w kierunku Santuario da Senhora do 
Socorro. Sto metrów później wchodzimy na ścieżkę, 
która prowadzi do Albergaria Nova. Idziemy Rúa Velha 
do końca, skręcamy w prawo na N-10; w lewo 
przechodzimy Escusa, Outerinho, Coche, Curval i 
osiągamy Pinheiro da Bemposta. Idziemy Rúa dos 
Soares, przechodzimy tory i docieramy do Largo do 
Cruzeiro. Pójdziemy w lewo, Rúa Dr D. José Pereira 
Tavares, Largo do Cruzeirinho i Largo das Vendas. 
Przekraczamy IC-2/N-1 i wchodzimy do Bemposta. Przed 
kładką po lewo bar 5,5 euro obiad. Wkrótce po 
przekroczeniu szosy kładką nad szosą, znajdziemy 
drogowskaz wskazujący kierunek na centrum 
historyczne ”Bemposta Centro". Można je zwiedzić 
(Reynolds - kilka ładnych starych budynków, piękna 
fontanna/studnia i ciekawy pręgierz oba z krzyżem 
templariuszy i symbolem sfery ciał niebieskich nad nimi), 
to niewiele z drogi. Na końcu Bemposta prosto w dół 
wzgórza i ponownie dojdziemy za strzałkami w prawo 
do przejścia przez ruchliwą N-1. Idziemy dalej przez 
Besteiros, obok linii kolejowej z Póvoa (na końcu 
Besteiros jest nowo wybudowane skrzyżowanie. 
Drogowskaz w prawo do Oliveira de Azemeis. Caminho 
prowadzi prosto do N1), kierujemy się starą 
średniowieczną drogą i przechodzimy stary most Sr. da 
Ponte i ulicę o tej samej nazwie, kontynuujemy do 
Silvares, przekraczamy N-1 i wchodzimy do Oliveira de 
Azeméis przez Almeu i idziemy ulicą Almeu, przechodząc 
w Rúa da Portela, Rúa do Cruzeiro, Rúa António Alegria, 
kierując się w lewo na Rúa dos Bombeiros Voluntários, 
gdzie jest remiza, w pobliżu kościoła na Rúa Bento 
Carqueja kościół katedralny św. Michała, przed kościołem pomnik Jana Pawła II i samotny słupek camino Xunta de 
Galicia (autentyczne Mojón Camino de Santiago (słupek z granitu znany z tras przez Galicję) przesłany do Oliveira 
przez rząd Galicji). Nawet jak strzałki znikną należy iść zawsze prosto przez miasto. Szlak prowadzi przez historyczne 
centrum miasta, obok głównego budynku gminy (carimbo). Miasto jest ciekawe, warte zwiedzenia, nie omijając 
także paru przyjemnych restauracji. 
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Albergaria a Velha      do Pinheiro da Bemposta 6,5km 

Pinheiro da Bemposta      do Bemposta   1,5km 
Bemposta        do Oliveira de Azeméis  6,0km 
Centrum historyczne ”Bemposta's Centro". Można zobaczyć (kilka ładnych starych budynków, piękna fontanna / 
studnia i ciekawy pręgierz oba z krzyżem templariuszy z symbolem sfery ciał niebieskich nad nim), nie trzeba zbaczać 
z trasy. 

Oliveira de Azeméis     do Santiago de Riba Ul  2,5km 
Nocleg:  
Bombeiros Voluntário;s Rúa dos Bombeiros Voluntários, Tel: +351 256 682 122, nocleg na materacach w dużej sali 
widowiskowej, z zapleczem sanitarnym i ciepłą wodą, jest dostęp do gniazdek elektrycznych, wiele materacy; 
Problem może stanowić nowa siedziba BV leżąca poza miastem przy centrum handlowym, widoczna z trasy camino. 
We wrześniu 2011r była prawie gotowa. 
Pensão Anacleto (tel. 256 682 541) i nowoczesny (dość brzydki na zewnątrz) 4-gwiazdkowy hotel na prawo od 
Caminho, 
Hotel Dighton (tel. 256-682-191 – dla pielgrzymów zniżka). 
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Etap 13. Oliveira de Azeméis - Grijó 33,5km / 12. Oliveira de Azeméis – Lourosa 24km 

Wznawiamy drogę od kościoła Matriz (katedralnego) i kontynuujemy Rúa Bento Carqueja lub Rúa da Industria. 
Idziemy do Santiago de Riba de Ul pomiędzy murkami 
starymi drogami. Mijamy wiadukt kolejowy w 
kierunku Cucujães przez most Salgueiro, gdzie należy 
skręcić w prawo. Po lewo zostawiamy klasztor 
Cucujães i wchodzimy do Ferral, gdzie pozostawiamy 
asfaltową szosę, i wspinamy się traktem do Couto. 
Przechodzimy średniowieczny most i wspinamy się do 
Faria de Cima (trasa między linią kolejową po lewej i 
szosą N-1 po prawej). Tam skręt w lewo na Rúa de 
Cucujães, przechodzimy Largo da Senhora dos 
Milagres, a następnie przez Avenida dr Renato Araujo 
do drugiego ronda, na którym w prawo i wzdłuż Rúa 
Padre António Maria Pinho dochodzimy do kościoła 
Matriz de São João da Madeira, na lewo, idziemy 
przez Visconde Rúa de São João da Madeira aż do 
Largo Luis Ribeiro, po prawej duży Park Ameryka. Rúa 
Oliveira Junior (N-227) prowadzi nas by zobaczyć 
starą instalację do produkcji oliwy, gdzie skręcamy w 
lewo w ulicę Rúa da Fundiçăo i wychodzimy przez Rúa 
da Vaze w kierunku Arrifana. Mijamy kaplicę Nossa 
Senhora de la O i docieramy do Largo de la Iglesia, 
przechodzimy i wspinamy się w prawo przez ulice i 
przecznice, wśród starych i nowych domów wsi, aż 
wyjdziemy przez Rúa da Fonte do Coelho, która 
prowadzi do Infesas, na jej końcu skręcamy w prawo, 
przez nowe osiedle, które prowadzi do IC-2/N-10 do 
Malaposta. Wg Reynoldsa – „Miałem problem ze 
znalezieniem strzałki tutaj, ale jeśli się zgubisz, 
zamiast szukać po mieście, najlepszym rozwiązaniem 
jest zapytać o drogę do N-1”. Będziemy iść wzdłuż tej 
szosy przez wiele kilometrów, zanim dotrzemy do 
Malaposta (5km). Chodnikiem przy drodze IC-2, 
strzałki są rzadko, ale prosto drogą. Mijamy 
miejscowość Malaposta i kontynuujemy antycznym 
rzymskim traktem (zwanym również Estrada Real) z 
Souto Redondo, przez Airas, Carvalhosa, Monte Grande do osiągnięcia Lourosa, którego nazwa, wydaje się 
pochodzić od słowa " laurel" (drzewo laurowe u nas liście tego drzewa nazywamy bobkowymi), nieopodal w Fiães 
jest rzymski fort Langobriga, nie znajduje się on na naszej drodze, ale powinniśmy zboczyć, tak aby go zwiedzić. Jeśli 
mamy zamiar nocować u BV w Lourosa to gdy wejdziemy na N1 w okolicy słupka 278km, iść cały czas N1 przez 
6km by na wysokości słupka 284,5 po lewej stronie szosy wejść do siedziby BV. Szlak w Lourosa prowadzi 
uliczkami równoległymi do N1 i wejdziemy na nią w okolicy słupka 286,5km i trzeba cofać się 2km do BV! Jeśli 
idziemy szlakiem to Estrada Real przechodzi w Rua Romana wtedy trzeba szukać najbliższej przecznicy w lewo by 
dojść do N1 i wrócić się kilkaset metrów w lewo szosą N1 do BV.  
Etap do Porto z BV w Lourosa rozpoczynamy idąc w lewo N1 i przed stacją benzynową skręcamy w boczną uliczkę 
którą dochodzimy do Rua Romana, skręcamy w lewo i jesteśmy na szlaku camino. Po lewo mamy też bar. Wkrótce 
wychodzimy na N1, a po kilkuset metrach, wchodzimy do Ordem główną ulicą. Pod jej koniec skręcamy w lewo, 
przecinając IC-2 i idziemy dalej przez Ermil i Goda. Po wejście do Pousadela skręcamy w prawo w kierunku Loureiro 
de Baixo, Santa Rita, osiągając Grijó ulicą Ermo i ulicą Cardoso Pinto tu będziesz trzymać się wysokich murów 
gospodarstwa mnóstwo zieleni za nimi. W tych murach znajduje się wejście do starego klasztoru (5 km) Mosteiro de 
Grijó (z XIII w.), gdzie Confalonieri, pielgrzym, skierował swoje kroki i spędził noc w 1594 roku. Jest tu długi 
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zacieniony podjazd z wieloma ławkami. Junta da Freguesia naprzeciwko klasztoru ma carimbo. Czyste łazienki. 
Niewiele można zobaczyć w klasztorze, ale klasztor z grobami z XIII wieku, jeśli otwarty to wystarczy szybki rzut 
okiem, są tam ocienione ławki - miłe miejsce na odpoczynek. 

 

Oliveira de Azeméis     do Santiago de Riba Ul  2,5km 

Santiago de Riba Ul       do Cucujães   3,0km 

Cucujães        do São João da Madeira  6,5km 

São João da Madeira      do Arrifana   2,5km 
Nocleg:  
Bombeiros Voluntários; Rúa Oliveira Figueiredo – w Zona Industrial, 1, Tel: 256 837 120; Grażyna - przewieziono nas 
do ośrodka szkoleniowego poza miastem. Dobre warunki na dużej Sali sportowej z materacami. 
Solar Residencial São João na prawo na głównym placu Praça Luis Ribeiro 165 (tel. 256 202 540). Czysty pokój z 
łazienką jedynka 25 €, dwójka 30€, trójka 35-45€. www.solarsaojoao.net 
Miasto nie jest zbyt atrakcyjne. Na głównym placu ogromny okrągły nowoczesny projekt strzelający w niebo, nie do 
końca jasne, co to jest. Miejskie Forum to bardzo duży nowoczesny budynek - dostępne carimbo. Internet dostępny 
aż do północy w Casa de Cultura (bardzo ładnie odnowiony stary niebieski budynek o przecznicę od głównego placu 
w kierunku małego kościoła pod górę), a także w podziemiach biblioteki (obok Casa de Cultura do 7 wieczorem). 

Arrifana        do Souto Redondo  6,5km 
Nocleg:  
Bombeiro Voluntários, Avda. 5 de Outubro, 197, tel +351 916 090 538,? 
Souto Redondo        do Lourosa   4,5km 

Lourosa       do Moselos   2,5km 
Nocleg:  
Bombeiros Voluntários, Avda. Principal 4030 – pokrywa się z szosą N-1, 4535-038 Lourosa,Tel.: 227 443 189 Zofia –
na materacach w dużej sali sportowej, miłe przyjęcie, czasem na sali rozgrywane są mecze i trzeba poczekać. 
Moselos         do Grjó    5,5km 
Grijó          do Perosinho   10,5km 
Nocleg: 3* Pensão Sobreiro Grosso, Rua Américo de Oliveira 807 (tel.: 227 648 188) co najmniej 1 km od Caminho. 

http://www.solarsaojoao.net/


 Camino de Santiago 

Camino Portugalskie cz. I. Lizbona - Porto :: Maciej R.  03.2014r. 

 

Strona 38 z 40 
 

Etap 14. Grijó - Oporto (Porto) 16,5km / 13. Lourosa - Porto 22km 

Wychodzimy z Grijó wzdłuż klasztornego muru idziemy w prawo w Rúa da Guarda w kierunku Sermonde i Perosinho 
Asperela. Reynolds …”Tu pierwszy raz zobaczyłem oznakowanie camino muszlą ze strzałką wskazującą kierunek. 
Zniknęły ponownie po upływie około 5 km, wydawało 
się, że to tylko miejscowe oznakowanie w gminie 
Perozinho”. Przechodzimy Serra dos Negrelos starym 
traktem do Rechousa. Kontynuujemy w lewo Rúa da 
Rechousa i Rúa das Alto Torres. Kiedy zaczyna się 
schodzenie, zabudowa znika, a ruch maleje. Na 
następnym skrzyżowaniu w prawo drogowskaz do Vila 
Nova de Gaia. Pod wiaduktem, następnie w górę. 
Pozostajemy na N-304 jeszcze przez wiele kilometrów. 
Raz jeden w Vila Nova de Gaia (7 km), strzałki będą Cię 
prowadzić w dół do brzegu rzeki, gdzie znajduje się wiele 
piwnic z winem porto. Wchodzimy do Vila Nova de Gaia 
ulicą Soares dos Reis kontynuując dalej w prawo Avenida 
da República, jeśli wybieramy drogę dolnym przejściem 
to schodzimy i trasa biegnie ulicami General Torres, Rúa 
Fervença w lewo, a potem w prawo, Rúa Particular. Na 
Rúa Rocha Leão kontynuujemy w lewo przechodząc obok 
wysokiego mostu D. Louis i schodzimy do podnóża Sierra 
del Pilar ulicą Casino da Ponte do ulicy Cabo Simâo, gdzie 
skręcamy w lewo do przejścia dolnym mostem D. Luis. 
Most przecina rzekę Douro i prowadzi do drugiej części 
Porto, (charakterystyczne, że można iść dołem lub górą, 
zaprojektowany przez ucznia Eiffla). Niskie przejście obok 
zabudowań portu, z którego bezpośrednio przez rzekę 
wchodzi się do przyległego „niskiego” Porto, natomiast 
wysokie przejście prowadzi bezpośrednio do "górnego 
miasta", bardzo blisko katedry. Więc, jeśli chcemy iść 
"wysokim przejściem" (około 20m nad rzeką!), to gdy 
zobaczymy znak kierujący do portu, ignorujemy go i 
przechodzimy przez cały plac skąd wyjdziemy na Avenida 
da República. To główna ulica dzielnicy Gaia, którą jeździ 
tramwaj, łączący Gaia i Porto (górną częścią starego 
mostu). Przechodzimy most i wchodzimy do Porto. Idziemy w lewo przez Cais da Ribeira do placu Ribeira, który 
oddziela od Cais da Estiva. Jeśli chcemy iść do katedry (tu pieczęć w credencialu oraz informacje o caminho od Porto, 
a rozpoczynający pielgrzymkę otrzymają również credencial, naprzeciw również informacja turystyczna), to za 
mostem skręcamy w lewo na ciąg pieszy, który prowadzi do Centro Historico de Porto do ulicy de Dom Hugo. 
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Grijó          do Perosinho       10,5km 

Perosinho        do Rechosa   4,0km 

Rechosa        do Villa Nova de Gaia  7,5km 

Villa Nova de Gaia     do Porto   1,5km 
Przedmieście Porto. Tu zlokalizowane są wytwórnie porto. Większość piwnic, w których przechowuje się porto 
powstała w XVIII w. W każdej jest darmowa degustacja i zwiedzanie od poniedziałku do piątku 9.30-12.30 i 14.00 – 
17.30 w soboty do 18.00. Mosteiro da Nossa Serra do Pilar stąd najpiękniejszy widok na Porto. Kościół otwarty w 
sobotę popołudniu i w niedzielę rano. 

Porto (Oporto)  @   

Nocleg:  
Refugio de Peregrinos Via Portuscale – schronisko prywatne: Rua Vasco Santana, 264, tel. +354 960227134 – 
Senhora da Hora; 20 miejsc, donativo; Koniecznie trzeba rezerwować; Blisko stacji metra Senhora da Hora. 
http://viaportuscale.wix.com/viaportuscale#!albergue-de-rubies 
Pousada da Juventude Rúa Paulo da Gama 551, Tel: 226 177 257, http://juventude.gov.pt/Portal/Lazer/es cena 14-
15 € zniżka z „Euro <26 lat” -5 km od katedry wzdłuż rzeki do jej ujścia ulicami: R. do Infante Dom Henrique, R. Nova 
da Alfândega, Calçada de Monchique, Alameda de Basílio Teles, Cais do Bicalho, R. do Ouro (do tego miejsca 
prowadzi linia tramwajowa), w prawo w R. d'Aleixo da Mota, w lewo w R. de Dom Pedro de Meneses, w prawo w R. 
da Sra. da Ajuda i po 200m jesteś Rúa Paulo da Gama, jeździ też autobus 207; wiele pensao w cenie do 15 €.  
Pensao Duas Nascoes przy Praça de Guilherme Gomes Fernandes http://www.duasnacoes.com.pt/rooms.html 15 € 
jedynka ze wspólną łazienką, 6,5 € rower na cały dzień! 
Pensao Residencial Duas Nacoes - przy rua Guilherme Gomes Fernandes cena 15 euro – Tomasz. 
Bombeiros Voluntarios, Rúa de Rodrigues Sampaio, 153, +351 222 055 845, 2 miejsca! 
Grażyna – spaliśmy u bombeiros, po 21-ej w sali razem ze strażakami! 
Downton Hostel, Praça Guilherme Gomes Fernandes, 66, tel. +351222018 094, www.portodowntownhostel.com, 
cena 15€ 
Andarilho Hostel, Rua da Firmeza, 364, tel. +351 222 012 073, www.andarilhohostel.com, cena 15€; 
Oporto Poets Hostel, Rua dos Caldeireiros, 261, tel. +351 223 324 209/ +351 932 015 758, 
oportopoetshostel@gmail.com, cena 15€; 
Antas Ville, Rua da Vigorosa, 736, tel. +351 225 020 414, cena 13€ 
Najstarsze informacje o mieście pochodzą z V wieku. Od ówczesnej nazwy miasta wywodzi się nazwa całego kraju: 
po łacinie Portus Cale (czyli "Port Cale") wkrótce przeniosło się na całe wówczas hrabstwo, zaś miasto straciło drugi 
człon i od tej pory jest to Porto. Pierwotna osada założona przez Celtów lub Rzymian. W czasach rzymskich ważny 
port. W 409 zajęte przez Swebów, w 585 podbite przez Wizygotów. W 711 zdobyte przez Maurów. W 868 zdobyte 
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przez pierwszego hrabiego Portugalii Vimara Peres, wasala króla Asturii, Leonu i Kastylii Alfonsa III. W 1387 Jan I, 
król Portugalii poślubił tutaj Filipę Lancaster i tym samym zawarł sojusz portugalsko-angielski. Dobre stosunki 
między tymi krajami trwały długie lata: w XVII wieku angielscy kupcy odkryli produkowane w regionie wino. 
Przypadło im do gustu tak bardzo, że podpisano porozumienie handlowe między oboma państwami (traktat 
Methuena, 1703 r.), a portugalskie wino trafiło na angielski rynek. Dzięki angielskim kupcom region Porto zaczął 
szybko się rozwijać, a wkrótce wino stało się sławne na cały świat, nosząc nazwę jego stolicy. Wino z Porto jest 
symbolem czasów wiktoriańskich w Wielkiej Brytanii, a w Portugalii metaforą brytyjskiej obecności w tym mieście, 
która jest ciągle widoczna. 
Porto znane jest ze swych bohaterskich rewolt republikańskich, które były skierowane przeciw mieszkającemu w 
Lizbonie królowi, Carlosowi I. Szczególnie jest znana ta z 31 stycznia 1891, która została brutalnie stłumiona. W XIX 
wieku do miasta trafiła epoka przemysłowa. Wizerunkiem tego okresu jest interesujący, dwupoziomowy most Don 
Luis I nad Douro, zaprojektowany przez belgijskiego inżyniera Teofila Seyriga, ucznia Gustave'a Eiffla. 
Zaprojektowany został na cześć Ludwika I. Sam Gustave Eiffel zaprojektował pobliski jednopoziomowy most 
kolejowy Maria Pia (dziś nieczynny), który służył Seyringowi jako przykład.(źródło Wikipedia) 
W centrum znajduje się wiele ciekawych zabytków architektonicznych. Na pewno warto zobaczyć Torre dos Clérigos 
oraz katedrę (Sé), a także bogato zdobione wnętrza Palacio da Bolsa (z luksusowymi apartamentami dla 
prezydentów państw i koronowanych głów) oraz kościół Sao Francisco. Można też zwiedzić kilka dobrych muzeów. O 
niepowtarzalnym uroku Porto decyduje jednak codzienne życie jego mieszkańców: fascynujące zestawienie 
nowoczesnego centrum finansowego, otoczonego przez zamożne przedmieścia, ze starymi częściami miasta z 
mnóstwem wąskich uliczek i pasaży, które zachowały swój pierwotny wygląd. Ten rejon miasta można zwiedzić 
podczas spaceru, którego trasa będzie wiodła wzdłuż nabrzeża, między mostami Doma Luisa i Maria Pia. 
Prowizorycznie sklecone budki i chaty, usytuowane po obu stronach wąwozu, przywodzą na myśl typowo brazylijskie 
miasteczko. Aż trudno uwierzyć, że w Europie Zachodniej można jeszcze znaleźć tak ubogie dzielnice. Mimo to miasto 
jest pełne uroku i malownicze, zwłaszcza dzięki niewielkim barom i staroświeckim sklepikom i przyciąga tłumy 
turystów o każdej porze roku. (źródło Onet.pl/Podróże). 
Katedra z XII w. wstęp płatny pon.-sob. 9-12 i 14-18, Palacio da Bolsa(dawna giełda), wstęp płatny wspaniała sala 
arabska, kościół Sao Francisco z XVIII w. w stylu barokowym, wstęp płatny pon.-sob. 
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