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CAMINO BRAGA 

 Pierwszą informację o Camino Braga uzyskałem w informacji turystycznej w Porto (Turismo 
naprzeciw katedry w wieży), gdzie otrzymałem skserowaną kartką z mapką Camino Portugalskiego, na 
której zaznaczone jest odgałęzienie przez Bragę. Gdy 2 dni później zawitałem do Bragi (dojechałem 
autobusem z Barcelos) i udałem się do miejscowego Turismo dostałem kolejną kartkę z mapką i tabelką z 
nazwami miejscowości i odległościami między nimi, szlaku, który nosi nazwę „Caminho de Celanova”. Różni 
się on od tradycyjnego, ponieważ z Ponte de Lima odbija wzdłuż Limy do Ponte de Barca i dalej przez 
Lindoso, (za tą miejscowością przekracza granicę portugalsko-hiszpańską) Madalena, Lobios, Entrimo, 
Bande, Celanova by w Orense dołączyć do Camino Fonseca i dalej do Santiago. Postanowiłem szukać 
żółtych strzałek w Bradze i znalazłem je. Poszedłem też do miejscowych Bombeiros Voluntarios gdzie 
uzyskałem informację, że przyjmują pielgrzymów z credencialem. Następnego dnia zwiedzając Guimaraes 
również pytałem o informacje w miejscowym Turismo, miła Pani potwierdziła, że coś wie na temat 
caminho przez miasto i nawet narysowała mi na planie miasta przebieg trasy, jednak ze wstydem 
przyznała, że nie dysponuje żadnymi materiałami i zaproponowała abym poszedł do burmistrza, to może 
coś się ruszy w tej sprawie, zwłaszcza, że miasto w 2012 roku było Europejską Stolicą Kultury. Nie znalazłem 
strzałek w Guimaraes, ale wracając autobusem do Bragi po drodze zobaczyłem ich kilka przez okno 
autobusu, również most rzymski na rzece Ave w Taipas, po którym biegnie camino! Już w Warszawie 
otrzymałem od Anki K. materiał, który zdobyła w Turismo w Pontevedra, który potwierdził i rozszerzył moje 
informacje o wariancie camino przez Bragę. Stąd pomysł podzielenia się z Rodakami tymi informacjami w 
formie mini przewodnika. Może przyjdzie komuś do głowy pomysł by pójść tą trasą! 
Trasę z Porto do Ponte de Lima przez Bragę można przejść różnymi wariantami. Liczy ona ok. 102-110km. 
Dalej tradycyjną trasą Camino Centralnego. Podstawowe informacje czerpałem ze strony 
http://www.caminador.es/?page_id=117. Na tej stronie w plikach w formacie .pdf zamieszczone są bardzo 
szczegółowe mapki, do których odsyłam, jeśli nie wystarczą zamieszczone przeze mnie szkice i opis 
praktycznie ulica po ulicy. 
Objaśnienia: 
R/ -   skrót od Rua czyli ulica 
Av.  Avenida 
Sto  Santo hiszp., Sao port. 
Sta  Santa 
Km5  odległość od początku etapu 
5km  odległość do następnej miejscowości 
(170m ) wysokość nad poziomem morza 
10-12 euro cena w Pousada da Juventude (schronisko młodzieżowe) za łóżko w pokoju wieloosobowym 
ze śniadaniem, w zależności od sezonu (wyróżniają 3 sezony: niski średni (16.02-3.04, 9.04-28.06, 2.09-30-
09) i wysoki (lipiec-sierpień, Wielkanoc) 
 

http://www.caminador.es/?page_id=117
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Mapka Camino de Celanova z 
wydawnictwa  Turismo Alto do 
Minho „Santiago Rotas do Alto 
Minho” plik 
„Santiago_brochura.pdf”  
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Część I Porto – Braga 63-67km: 
Wariant 1. Osią jest szosa N308. Dołączone mapki to tylko szkic trasy. Proponuję podzielić na 2 etapy.  

ETAP 1  PORTO – VILA NOVA DE FAMILICAO  ok. 35km. 
Teren pofałdowany bez specjalnych trudności. Oznakowanie niepewne. 
Od katedry w kierunku Sao Bento w prawo w Av. dos Aliados (stacja metra Aliados), za szpitalem w lewo i 
w prawo w R/ do Almada do Praca Republica, w lewo przy kościele Lapa, w prawo w R/ Antero de Quental, 
w prawo w R/ do Campo Lindo, prosto w R/ da Igreja de Paranhos, w lewo w Av. Almeida Valente, w prawo 
w R/ Antonio Bernandino Almeida obok szpitala Sao Joao, dochodzimy do N12 (Estrada Circunvalacao) i 
skręcamy w prawo przecinamy N105 i skręcamy w lewo na następnym skrzyżowaniu, idziemy w kierunku 
kościoła Sao Mamaede de Infesta R/ de Moalde, R/ Iglesia Velha, pod autostradą, R/ Ponte de Parada w 
kierunku Coronado Sao Mamede, Coronado, Covelas, przecinamy szosę łączącą Trofa z Santo Triso, 
Lousado, Santiago de Antas, Vila Nova de Familicao (BV) 

Vila Nova de Familicao @  

Nocleg: 
Bombeiros Voluntarios na Avenida Rebelo Mesquita 128, Vila Nova de Famalicão-Antas  tel. +351 
252301110, można próbować noclegu. Mieszczą się po lewej stronie N14 tuż za rondem, na którym N204 
dochodzi do N14, na początku miejscowości – kończy się Antas, a zaczyna Vila. 
Mam też informację o albergue w Antas z http://www.ceg.fcsh.unl.pt/site/santiago4.asp prowadzone 
przez Missionarios Combonianos w Antas S. Tiago przy R/ Frei Bartolomeu Dos Martires 1695, mieści się 
przy kościele Sao Tiago w Antas w odległości ok. 800m od ronda przy dwupasmowej obwodnicy, na którym 
znajduje się fragment murów z żelazną bramą! Tel.: +351 2523222436. Jest informacja, że pielgrzymi z 
credencialem są przyjmowani na nocleg. 
Uwaga: Można podjechać linią metra D do stacji Hospital Sao Joao i skrócić przejście przez Porto o ponad 
5km. 

http://www.ceg.fcsh.unl.pt/site/santiago4.asp
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ETAP 2  VILA NOVA DE FAMILICAO - BRAGA ok. 25-28km. 
Oznakowanie może być nieregularne. Teren pofałdowany.  
Z Vila Nova de Famalicao R/ Santiago i R/ das Lagoas, przechodzi się obwodnicę i A-3; R/ Covas do Sobrado, 
Sr Boa Fortuna; szosa N-309; Cruz do Pelo Km3,3. Vale So Martinho, Pousada Km5,4 Vale So Cosme Igreja 
(190m) Km8.2. Telhado Km10.8. Portela-lgreja Km13.1. Alto da Pórtela (280m) Km14; Quebradas Km15,4. 
Escudeiros Km16,4. Pensó (Sto Estevao) Km17.1: Przejście przez A-II Trandeiras-lglesia Km18,2. Równolegle 
do N-101, R/ Sra da Caridade, R/ da Quinta, R/ Lugar da Cápela; Lomar-Iglesia Románica Km22.5: R/ da 
Veiga, R/ Azevedo Ferreira, R/ Ponte Pedrinha; Cruce Rio Este; R/ Felicísimo Campos, R/ Luis Pórtela; Meia 
Laranja, Cruz Pedra; Katedra w BRAGA Km25.4.  

Braga @  

Nocleg: 
Albergue de Peregrinos – schronisko miejskie: Rua de S. João nº 3 (obok katedry), tel. 253 215 165, 40 miejsc, cena 
5 euro 
Bombeiros Voluntarios Largo Paulo Orósio, Tel. +351 253200430.  
Pousada da Juventude – schronisko młodzieżowe: Rua de Santa Margarida, Braga,  
T. +351 253 263 279, cena 11-12 euro ze śniadaniem. (za 2 noclegi w Sali wieloosobowej we wrześniu 
2011r.  zapłaciłem 23,60euro). 
Piękne miasto tonące w kwiatach, fontanny i wiele zabytków z katedrą na czele. Warto też zobaczyć 
Sanktuarium Bom Jesus da Monte, dojazd autobusem z centrum (Av. Liberdade ukwieconym deptakiem w 
dół do części dostępnej dla ruchu) nr 2 do końca bilet 1,5euro w jedną stronę. 
W czasach rzymskich Bracara Augusta stanowiła węzeł komunikacyjny północnej Luzytanii. Katedra z XI w. 
powstała na miejscu świątyni zniszczonej przez Maurów. Z romańskiej świątyni zachował się południowy 
portal. W środku wspaniałe grobowce fundatorów – hrabiego Henryka i jego żony Teresy. Wiele ciekawych 
pamiątek jest w skarbcu (Tesouro da Catedral), wstęp płatny 8.30-18. Obok wspaniały Pałac Arcybiskupi z 
fontanna, kościół Nossa Senhora do Populo, Sao Joao de Souto i Capele dp Conceicao. Najbardziej jednak 
przyciąga turystów sanktuarium Bom Jesus do Monte, usytuowane na zalesionym Monte Espinho, ok. 5km 
od Bragi (taksówka z dworca autobusowego 7euro), autobusem miejskim nr 2 z centrum – Av. Liberdade w 
dół (na początku deptak dla pieszych z ogromnymi rabatami kwiatów), do końca za 1,5 ero w jedną stronę. 
Słynie ze swych schodów i tarasów otoczone fontannami i kaplicami ozdobionymi figurami 
przedstawiającymi poszczególne stacje Drogi Krzyżowej. Na samym szczycie góry (wiedzie tam kolejka 
linowa i kręta droga) stoi wśród dębów, eukaliptusów i krzaków mimozy XV-wieczny kościół. W kaplicy 
Capela Dos Milagres (Kaplica Cudów) pielgrzymi składają wota i obrazki. Po mieście kursuje autobus 
turystyczny, całość zwiedzania 3godz. 
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Wariant 2 przez Guimaraes. 
ETAP  1 PORTO – GUIMARAES  ok. 47km 
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Z Porto do Bragi można również iść przez Guimaraes, brakuje opisu trasy między Porto a Guimaraes.  
Początek trasy jak w wariancie 1 do Covelas. Stąd iść R/ Central (EM556) przez Ermida, przeciąć N104 do 
Santo Triso, tu przez centrum R/de Sao Bento, na jej końcu w prawo w R/ de Monsenhor Joao Consalves Da 
Coste, znów w prawo w R/ do Real do szosy N105 i w lewo szosą. Mijamy Ramada, a w Carvalhido  
schodzimy z szosy w lewo za dużą halą po lewej w Av. Joao Paulo II w kierunku mostu na rzece Ave i stacji 
kolejowej. Za mostem w prawo obok stacji dalej prosto R/ Soares Veloso. Idziemy wzdłuż Ave przez Bairro, 
Delaes skąd wychodzimy Av. da Portela by w Oliveira Sao Mateus przejść na drugą stronę Ave. Jesteśmy w 
Riba de Ave, teraz cały czas drugim brzegiem Ave. Za Serzedelo przechodzimy autostradę i dochodzimy do 
Gondar. Wzdłuż autostrady przez Selho Sao Jorge do Veiga. Tu w prawo na szosę N206, znów przecinamy 
autostradę i jesteśmy na przedmieściach Guimareas.  Odległość znaczna szczególnie na pierwszy dzień więc 
można podjechać koleją linii do Bragi ze stacji Sao Bento w Porto do stacji Sao Romano w Coronado, pociąg 
jedzie ok. 26 min z dużą częstotliwością (trzeba wykupić kartę za 0,50 euro i bilet na 2 strefę za 1,70 euro, 
w automacie na dworcu blisko katedry). Stąd iść ulicą po prawej stronie torów w kierunku dalszej jazdy 
pociągu przez Outerial, dalej wzdłuż autostrady by dojść do Covelas i dalej jak w opisie trasy. Wtedy do 
przejścia będzie ok. 34km. 

Santo Triso  @  

Guimaraes @  

Nocleg:  
Bombeiros Voluntarios przy Av. Alfredo Pimienta; Tel. +351253 515 444? 
Pousada da Juventude – schronisko młodzieżowe: Largo do Cidade, 8, Tel. +351 253 421 380; cena 11-14 
euro. 
Miasto będące pierwszą stolicą Portugalii, nazywane kolebką Portugalii. Posiada wiele cennych zabytków.. 
W 2012r. pełni funkcję Europejskiej Stolicy Kultury, w związku z tym w 2011 r. było jeszcze rozkopane 
centrum miasta. 
Wg Wikipedii: 
Miasto zostało założone przez Vimara Peres - pierwszego hrabiego Portugalii i nazwane od jego 
imienia Vimaranis, obecnie Guimarães. Było pierwszą stolicą Portugalii. Zwane kolebką Portugalii (port. O 
Berço da Nação Portuguesa). Tu urodził się pierwszy król Portugalii Alfons I. W XII wieku rozpoczęła się tu 
także rekonkwista - walki o wypędzenie Maurów z Półwyspu Iberyjskiego. Nawet po przeniesieniu stolicy 
do Coimbry w 1143 roku miasto nie przeżyło upadku i do dziś zachowało się tu wiele średniowiecznych 
budowli. 
Historyczne centrum Guimarães - w 2001 roku wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO - to 
skupisko placów i wąskich, brukowanych uliczek. Znajduje się tu wiele średniowiecznych kościołów i 
klasztorów - m.in. Kościół Matki Boskiej Oliwnej (Igreja de Nossa Senhora da Oliviera) oraz pełniący dziś 
także funkcję ratusza Klasztor św. Klary (Convento de Santa Clara). Na północnych obrzeżach Starego 
Miasta wznosi się zamek z X wieku. 
Zamek był pierwotnie twierdzą, chroniącą mieszkańców miasta przed atakami Maurów i Normanów. 
W XII wieku - po rozbudowie przez Alfonsa I Zdobywcę - była to pierwsza siedziba portugalskich królów. 
Poniżej zamku znajduje się Kaplica św. Michała (Capela de São Miguel) oraz pałac książęcy Paço dos 
Duques de Bragança z XV wieku - dawna siedziba rodu Bragança. 
Dziś Guimarães - ze względu na bogactwo zabytków i atmosferę starego, średniowiecznego miasta - pełni 
także rolę ważnego ośrodka turystycznego. Swoją siedzibę ma tu ponadto pierwszoligowy klub 
piłkarski Vitória Guimarães. 
 
  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Vimara_Peres
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hrabia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hrabstwo_Portugalii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Portugalia
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_portugalski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3l
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfons_I_Zdobywca
http://pl.wikipedia.org/wiki/XII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rekonkwista
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maurowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep_Iberyjski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Coimbra
http://pl.wikipedia.org/wiki/1143
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
http://pl.wikipedia.org/wiki/2001
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_UNESCO
http://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ratusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/X_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maurowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Normanowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/XII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfons_I_Zdobywca
http://pl.wikipedia.org/wiki/XV_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bragan%C3%A7a_(dynastia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria_SC
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ETAP 2 GUIMARAES – BRAGA OK. 20KM 
Szczegółowe mapki na: http://www.caminador.es/wp-content/uploads/2009/06/GUIMARAES-
BRAGAGUIA.pdf. Trasa zaczyna się na Praca de Santiago, skręcamy w prawo R/ Joao Lopez Faria do dużego 
ronda Largo Navarro Andrade i w R/ Francisco Agra, gdzie przy kaplicy znajdziemy pierwszą żółtą strzałkę, 
potem w prawo w Av. Alfredo Pimienta i przechodzimy obok Bombeiros Voluntarios. Taką trasę 
wyrysowała mi na planie miasta Pani w Turismo co zgadza się z opisem! 

 
 

  

http://www.caminador.es/wp-content/uploads/2009/06/GUIMARAES-BRAGAGUIA.pdf
http://www.caminador.es/wp-content/uploads/2009/06/GUIMARAES-BRAGAGUIA.pdf
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Część II Braga - Ponte de Lima ok. 34-37km 
Wariant 1. Osią szlaku do Ponte de Lima szosa N201. Od katedry w Bradze w R/Dom Diogo de Sousa 

(deptak Bragi), dalej R/Boavista i jesteśmy na N201, która prowadzi przez Real, Frossos, Merlim-Sao Pedro, 

i przez średniowieczny most na Rio Cavado do Vila de Prado, na skrzyżowaniu skręcamy w lewo szosą 

EM566 do Santiago de Antiaes, dalej w prawo CM1178-1, którą wracamy do N201, za Freiriz skręcamy w 

lewo do Arcozelo w EM540, przekraczamy rzekę Neiva, mijamy skrzyżowanie z EN308, po lewo zbliża się 

autostrada, mijamy kilka skrzyżowań i skręcamy w lewo w CM1267, przekraczamy autostradę mijamy 

Balinhas, dalej przez Trasmonde, Lamas, Outeiro, Rebordeoes-Santa Maria dochodzimy szosą EN306 do 

Fetoisa gdzie wracamy na N201 tu skręcamy w lewo na szosę, która doprowadza nas do Ponte de Lima 

(albergue, po prawej stronie tuż za antycznym moście na rzece Lima obok kościoła). Jesteśmy na trasie 

Camino Centralnego. Trasa została opracowana na podstawie materiału z Internetu 

http://www.caminador.es/wp-content/uploads/2010/08/via-lusitana-completo.pdf, którego autorem jest 

Flavio Vandoni. 

http://www.caminador.es/wp-content/uploads/2010/08/via-lusitana-completo.pdf
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Wariant 2.Różni się od poprzedniego, tym że od Vila de Prado prowadzi prawą stroną N201 i po drodze mamy 
albergue w Goães! 
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Od katedry w Bradze rozpoczynamy podobnie jak w wariancie 1, idziemy cały czas szosą N201 do mostu na 
Cadavado w Prado km6,7. Za mostem schodzimy w prawo w R/ Costa Faria, która przechodzi w R/ 2 do 
Faial, Przecinamy autostradę i na rozwidleniu Y w lewo w R/ 1 da Murta dochodzimy do Corga, gdzie 
znajduje się kościół Santiago. Za kościołem w ścieżkę w lewo do szosy R/ 13 Montihno, na skrzyżowaniu Y w 
lewo, kolejne skrzyżowanie T w prawo. Jesteśmy w Febros. Przekraczamy N201 w R/ de Aguela i 
wchodzimy do Agrela. Stąd znów w prawo do N201 i kawałek szosą w lewo. W Moure schodzimy z szosy w 
prawo w Av. Padre Mario obok kościoła i krzyża pielgrzymiego, na końcu w lewo w EM1184-2 i cały czas 
prosto aż do Carreiras_Sao Miguel, obok kościoła Sao Miguel i ścieżką do Portela das Cabras (ok. 1,5km), 
obok źródła w lewo w EN308, która doprowadza nas do Goaes razem 19km od Bragi. Tu na Camino Llano 
znajduje się albergue dla pielgrzymów, a przy szosie restauracja z Wi-Fi. Źródło 
http://www.caminador.es/wp-content/uploads/2009/06/1-BRAGA-GOAES-GUIA.pdf (również szczegółowe 
mapki) 
Albergue de Peregrinos S. Pedro de Goães, tel. 253 381 943 / 914 145 386 / 917 699 156, mieści się w 
budynku dawnej szkoły, 30 miejsc w 2 salach, donativo, jest kuchnia dobrze wyposażona. Działa od 
kwietnia 2011 r. 
Zdjęcie albergue z http://albergue.cm-vilaverde.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1:o-
albergue&catid=1:geral&Itemid=3 

 
 
 
 

 

 

 

Z Goães do Ponte de Lima mamy ok. 16km. Z albergue ścieżką dochodzimy do EN308 i skręcamy w lewo po 
400m na skrzyżowaniu w prawo ścieżką do mostu na rzece Neiva. Za mostem wracamy na EN308 km1,7 
wchodzimy do Pinheiro de Feira (sklep), skręcamy w lewo do Venda, Xisto, Caramasse km3,3. Dalej Anais 
(bar), Cruzeiro i Torrao i wracamy na N201 w prawo km6,2. Jesteśmy w Queijada (kościół Sao Joao). Dalej 
szlak prowadzi w prawo do Fornelos km8,5, po drodze przecinając N201 w Pavoa. Potem w lewo do 
Ventoso i przekraczamy autostradę km11,5 i znów za Picarouba do N201 przy słupku kilometrowym 38,4. 
Obok pola golfowego w Feitosa i jesteśmy w Ponte de Lima. Źródło http://www.caminador.es/wp-
content/uploads/2009/06/A-GOAES-PONTEDELIMA-GUIA.pdf (szczegółowe mapki). 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.caminador.es/wp-content/uploads/2009/06/1-BRAGA-GOAES-GUIA.pdf
http://albergue.cm-vilaverde.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1:o-albergue&catid=1:geral&Itemid=3
http://albergue.cm-vilaverde.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1:o-albergue&catid=1:geral&Itemid=3
http://www.caminador.es/wp-content/uploads/2009/06/A-GOAES-PONTEDELIMA-GUIA.pdf
http://www.caminador.es/wp-content/uploads/2009/06/A-GOAES-PONTEDELIMA-GUIA.pdf
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Albergue w Ponte de Lima tuż za rzymskim mostem po prawej stronie obok kościoła. 

Ponte de Lima @    Do Santiago 151,6km 
Nocleg:          Następne albergue Rubiaes 19km 
Albergue de Peregrinos Casa do Arnado - schronisko miejskie. Kilkadziesiąt metrów za mostem Ponte Velha po 
prawej stronie. Link http://www.cm-pontedelima.pt/ver.php?cod=0U0F&stl=albergue. Mieści się w domu Santiago 
Garcia de Mendoza, duży czerwony budynek z żółtymi ramami okien i wysokim ogrodzeniem. Otwarte od lipca 
2009r. Cena 5 euro dla pielgrzymów pieszych, 5 euro dla rowerzystów i jeźdźców. 12 euro dla pielgrzymów, którzy 
rozpoczynają pielgrzymkę w Ponte de Lima! Tyle samo dla podróżujących samochodem. Otwarte od 17.00 wiosną i 

http://www.cm-pontedelima.pt/ver.php?cod=0U0F&stl=albergue
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latem, od 16-tej jesienią i zimą, do 22-ej. Następnego dnia trzeba opuścić do 9-tej. Posiada 60 łóżek w 3 dużych 
salach, jest kuchnia, jadalnia, recepcja, pokój odpoczynku i darmowy dostęp do Internetu!  
Pousada da Juventude na Rúa  Agostino José Taveira – schronisko młodzieżowe, cena 11,80 euro ze śniadaniem o 
8.30 –szwedzki stół! (Zofia), zależy od sezonu, zniżka 10% dla pielgrzymów za okazaniem credencialu, 40 miejsc. 
www.pousadasjuventude.pt 

 
 

http://www.pousadasjuventude.pt/

