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VMLGa01. De Braga a Goães  
*Km 0,0 . A Via Mariana começa na Sé-Catedral de Braga, dedicada a Santa María. Assinala-se com a cor  azul 
e identifica-se a Vía Principal con la letra “a” para facilitar a codificação de futuras ramificações que se 
podem agregar a diferentes Santuários Marianos em território Galego ou Potuguês. (Fátima, Alivio, Corpiño, 
Agonía, etc). 
Na primeira etapa até Goães seguimos o traçado do Caminho Jacobeu de Braga, o Caminho de Torres que 
 se junta em Ponte de Lima ao Caminho  Central Português Central.
. 
*Capela de Sao Frutuoso (Km 2,0), Capela de Carcavelos-Dume (Km 3,1), Ponte do río Cávado- Sta Maria de 
Prado (Km 7,1), Capela de Santiago em Francelos (Km 9,5), Moure (Km 13,9), Torre de Penegate (Km 16,0), 
Portela das Cabras (269m-Km 18,2) e Albergue de Peregrinos de Goães (Km 20,2), nas margens do Rio Neiva. 

A Partir de Goães (Km 20) marcam-se com cor Azul as opcções 
VMLGa.02a por Terras de Nóbrega, opcção VMLGa.02b pelo 
Mosteiro de Crasto, e em laranja a opção VMLGa.02c, que continua 
pelo Caminho Jacobeu até Ponte de Lima (Km 36,0), 
onde encontramos uma Pousada de Juventude e un Albergue de 
Peregrinos, depois continuaa pela Ecovía do Rio Lima até Ponte da 
Barca (Km 53) onde encontramos de novo a Vía Mariana que vai 
de Goães. 
 

Etapa 1ª.: VMLG01. Braga-Goaes 
https://drive.google.com/open?id=1ca9jdu3_Y2CqvjTM9L3hh1d3hfg&usp=sharing
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Caminho de Santiago.
Goaes-Ponte de Lima 17Km

VMLG.02a.0514,1
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VMLG.02a.04
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VMLG.02a.02
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Capela de São Brás
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VMLG.02a.01
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2,1

3,2
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Se Catedral
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CAFJEC/Albergue Santiago

Capela de S. Frutuoso

Capela de Carcavelos

Mosteiro de Tibaes

Caminho Torres.
Guimaraes-Braga
20Km

Caminho da Geira Romana.
Minhoto-Ribeiro.
Braga-Terras de Bouro

Caminho de Santiago
Braga-Goaes

© Luis do Freixo http://www.caminador.es/?page_id=117

VMLG 01. Braga-Goães



Circuito dos Santuarios de Braga 
 

 
 
Descrição
 
 
Bom Jesus de Braga  http://www.estanciadobomjesus.com/ 
http://www.wikiwand.com/pt/Santu%C3%A1rio_do_Bom_Jesus_do_Monte 
Este santuário católico dedicado ao Senhor Bom Jesus constitui-se num conjunto arquitetónico-paisagístico 
integrado por uma igreja, um escadório onde se desenvolve a Via Sacra do Bom Jesus, uma área de mata (Parque 
do Bom Jesus), alguns hotéis e um funicular (Elevador do Bom Jesus). 
Foi elevado a basílica-menor em 5 de julho de 2015.[1] 
Nossa Senhora do Sameiro www.santuariodosameiro.pt 
https://erasmusu.com/es/erasmus-braga/que-ver/santuario-do-sameiro-santuario-de-sameiro-3700                                  
http://www.wikiwand.com/pt/Santu%C3%A1rio_do_Sameiro 
Sta. Maria Madalena da Falperra 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_de_Santa_Maria_Madalena_(Braga)  https://www.cm-
braga.pt/pt/1201/conhecer/historia-e-patrimonio/patrimonio-cultural/patrimonio-edificado/item/item-1-2191   
https://bragamaior.blogspot.com.es/2012/07/a-joia-da-falperra.html 
Capela de Santa Marta do Leão  
http://montalvoeascinciasdonossotempo.blogspot.com.es/2010/12/braga-falperra-parte-i-capela-de-santa.html             
https://bragamaior.blogspot.com.es/2013/07/biba-santa-marta-da-falperra.html 
Capela Sta.Marta das Cortiças 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castro_do_Monte_de_Santa_Marta_das_Corti%C3%A7as 
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-
vias-de-classificacao/geral/view/73619/ 

Início da construçao em 1784 e conclusão 1811.

http://www.estanciadobomjesus.com/
http://www.wikiwand.com/pt/Santu%C3%A1rio_do_Bom_Jesus_do_Monte
http://www.wikiwand.com/pt/Catolicismo
http://www.wikiwand.com/pt/Senhor_Bom_Jesus
http://www.wikiwand.com/pt/Via_Sacra_do_Bom_Jesus
http://www.wikiwand.com/pt/Parque_do_Bom_Jesus
http://www.wikiwand.com/pt/Parque_do_Bom_Jesus
http://www.wikiwand.com/pt/Funicular
http://www.wikiwand.com/pt/Elevador_do_Bom_Jesus
http://www.wikiwand.com/pt/Bas%C3%ADlica
http://www.wikiwand.com/pt/5_de_julho
http://www.wikiwand.com/pt/2015
http://www.wikiwand.com/pt/Santu%C3%A1rio_do_Bom_Jesus_do_Monte#citenotebaslica1
http://www.santuariodosameiro.pt/
https://erasmusu.com/es/erasmus-braga/que-ver/santuario-do-sameiro-santuario-de-sameiro-3700
http://www.wikiwand.com/pt/Santu%C3%A1rio_do_Sameiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_de_Santa_Maria_Madalena_(Braga)
https://www.cm-braga.pt/pt/1201/conhecer/historia-e-patrimonio/patrimonio-cultural/patrimonio-edificado/item/item-1-2191
https://www.cm-braga.pt/pt/1201/conhecer/historia-e-patrimonio/patrimonio-cultural/patrimonio-edificado/item/item-1-2191
https://bragamaior.blogspot.com.es/2012/07/a-joia-da-falperra.html
http://montalvoeascinciasdonossotempo.blogspot.com.es/2010/12/braga-falperra-parte-i-capela-de-santa.html
https://bragamaior.blogspot.com.es/2013/07/biba-santa-marta-da-falperra.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castro_do_Monte_de_Santa_Marta_das_Corti%C3%A7as
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73619/
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73619/


BRAGA 

Património de Braga 
 

Mosteiro de Tibães. http://mosteirodetibaes.org/ 
http://www.wikiwand.com/es/Monasterio_de_Tib%C3%A3es 
http://culturanorte.pt/pt/patrimonio/mosteiro-de-sao-martinho-de-tibaes/ 
 “O mosteiro de São Martinho de Tibães, engloba a igreja de Tibães e o cruzeiro de Tibães, que 
foi  fundado no século IV em Braga (Portugal). ................” 
 
 

Sé Catedral. www.se-braga.pt    
 http://www.wikiwand.com/es/Catedral_de_Braga         
 
Capela dos Coimbras. http://www.wikiwand.com/en/Coimbras_Chapel  
Palácio Arquiepiscopal   www.cm-braga.pt

                
https://www.guiarte.com/braga/que-ver/el-palacio-episcopal-de-braga.html 

 
São Frutuoso de Montélios. www.guiadacidade.pt                  
https://www.guiarte.com/braga/que-ver/san-fructuoso-de-montelios-braga.html 
Igreja da época visigótica e com influência bizantina. Foi construida no ano de 656 como mausoléu de São 
Frutuoso, bispo de Braga. 
 
 

http://mosteirodetibaes.org/
http://www.wikiwand.com/es/Monasterio_de_Tib%C3%A3es
http://culturanorte.pt/pt/patrimonio/mosteiro-de-sao-martinho-de-tibaes/
http://www.se-braga.pt/
http://www.wikiwand.com/es/Catedral_de_Braga
http://www.wikiwand.com/en/Coimbras_Chapel
http://www.cm-braga.pt/
https://www.guiarte.com/braga/que-ver/el-palacio-episcopal-de-braga.html
http://www.guiadacidade.pt/
https://www.guiarte.com/braga/que-ver/san-fructuoso-de-montelios-braga.html


História 
Com a romanização Braga converteu-se na capital de uma extensa província no Noroeste da Hispania 
densamente povoada desde o Neolítico e Idade do Ferro: 
A Gallaecia. 
Dotada de uma organização social denominada “Castrexa ou Castreja” de tipo comunitário e era capaz 
de construir recintos urbanos chamados Castros, vias comerciais de comunicação onde se evidenciavam
as “Poldras ou Empondras”, que cruzavam rios. Desde a Idade do Ferro mantinha trocas comerciais por 
via marítima com Fenícios e Gregos.
No aspecto imaterial encontramos também evidentes sinais uma uma grande religiosidade do tipo 
mágico e fundamentalmente Feminino em “Gravuras ou Petroglifos”, Santuários como Donón na Costa 
de O Morrazo, lugares de Culto e Rituais para a protecção de pessoas, gado e culturas e que ainda 
hoje a  socieade rural da Gallaecia repete ano após ano nos mesmos lugares sagrados dos nossos 
antepassados.  
http://estudiosgallegos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgallegos/article/download/225/227  

 
Com a administração romana vem também o cristianismo que por volta do século III começa a integrar 
a espiritualidade do povo, dotando de nomes cristãos os santuários da Gallaecia. Entre as que 
predominavam Santa Maria Mãe de Deus, assim como outras Santas que se ocupavam na cura dos olhos, 
feridas, fecundidade, colheitas, etc.
 
Braga ergue-se como centro da Cristandade não só na Gallaecia mas na totalidade das terras de Hispania. 
Com a chegada da sociedade sueva, sempre em conflito, a Arquidiocese de Braga junto com as suas 
dioceses sufragadas da Suévia, passa a ser a mais eficiente administradora e integradora dos territórios 
gallegos.  
A chegada dos muçulmanos em 715, destrói toda a estrutura religiosa da Galaecia que se refugia na cidade 
de Lugo, ficando a autoridade civil reduzida a pequenos Senhorios desarticulados entre si e em condição 
de vassalos do Califado. 
O descobrimento do sepulcro do Apóstolo (820) no lugar de Campus Stelae (La Inventio), faz 
crescer a diocese de Iria Flavia que mudou a sua sede para Compostela (1095) em franca rivalidade 
com a sua competidora no exilio (Braga).
No ano de 886 as tropas de Almançor lançam desde a cidade de Braga uma operação de castigo 
contra Compostela.
Diego Gelminez (1100-1140) manobra para conseguir transferir a dignidade metropolitana de Braga 
para Santiago de Compostela aproveitando momentos de debilidade da sede bracarense.
Em 1102 perpetra o “Pio Latrocinio” (roubo em Braga por Gelminez e sua comitiva das relíquias dos
santos: São Frutuoso, São Cucufate, São Silvestre, e Santa Susana) retirando à cidade de Braga a 
sua condição de Centro de Cristianismo de Peregrinação e promovendo assim a de Santiago de Compostela.
 
 

“ Braga luta para recuperar a dignidade metropolitana. Nessa luta estavam interesses eclesiásticos 
e também civis de território portucalense.
Em primeiro enfrenta os interesses de Toledo que não só representava os do reino de/império, mas 
também e sobretudo os do papado, mas terá também de enfrentar as ambições de Santiago de 
Compostela e Galiza.
Em 1114 o bispo de Braga, Maurício consegue o título arcebispo e regulariza a condição de sede metropolitana.
Em 1120 o papa Calisto II, amigo de Diego Gelminez concede a Santiago os direitos Metropolitanos 
de Mérida, que definitivamente não foi restaurada.
Com estas concessões de Braga e Santiago de Compostela uma boa parte das dioceses de sua jurisdição. 
Por exemplo: Braga teve para sua jurisdição as dioceses galegas de Mondoñedo, Lugo, Orense e Tui e a 
Leonesa de Astorga, por sua vez Santiago de Compostela obteve as dioceses portuguesas de Lamego, 
Idanha-a-Nova, Lisboa e Évora".
 

http://estudiosgallegos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgallegos/article/download/225/227


O Imperador de Leão Afonso VI divide o reino da Galaecia em dois condados; o do norte e o do sul que
os entrega às suas filhas Urraca e Teresa. Isto fortalece a posição de Compostela que reclama a condição 
de “Primada de Las Hispanias” contra Braga, Tarragona e Mérida.
A Arquidiocese de Braga protege-se no poder político e militar do filho de Dª. Teresa, D. Afonso Henriques, 
que combate as tropas da sua mãe e da sua tia que representam o poder e a nobreza galega do norte, na 
batalha de S. Mamede em Guimarães (1128).
Influenciado pelo arcebispo de Braga, D. João Peculiar, reclama e consegue em 1141 a independência do 
Condado Portucalense com o nome de Reino de Portugal, embora na condição de vassalo do Rei de Leon. 
 

 Os limites jurisdicionais eclesiásticos não são coincidentes com os civis. Quando se realiza a 
independência de Portugal as paróquias do Minho e Lima pertencem à jurisdição de Tui. Primeiro 
dependentes da metrópole de Braga e mais tarde `de Compostela apesar a separação administrativa 
do território a partir de 1139 (Batalha de Ourique) e 1143 (Tratado de Zamora).
 

Em 1170 com a influência de João Peculiar diante da Sede de Roma obtém o reconhecimento Papal do Reino 
de Portugal, que alcança a completa independência e que promove diligências para recuperar todos os 
territórios do Condado Portucalense (Couto Turino e Diocese de Tui) a norte do Rio Minho.
Vencido por seu tio Afonso VII na batalha de Zamora, fixa a fronteira política no rio Minho, passando a 
Diocese de Tui para jurisdição de Compostela, mas conservando o patrocínio das paróquias entre o 
Minho e o Lima.
Esta situação prolonga-se por um espaço de 240 anos até que em 1381, com a resolução do Cisma do 
Ocidente permite a D. Dinis, Rei de Portugal e partidário do Papa de Roma, fundar a diocese de Viana do 
Castelo que reintegra as paróquias do sul do Minho e em contrapartida Santiago recebe as Dioceses 
da Galiza Ocidental.
    EXTRATO DO TRABALHO: 
¿Se Puede Hablar de un Entramado Político  Religioso en el Proceso de Independencia  de Portugal?  
http://digital.csic.es/bitstream/10261/17201/1/62.pdf

  
José Mª Soto Rábanos  Instituto de Historia CCHS (CSIC) 
La Iglesia Y El Cristianismo En La Galecia De Época Sueva  
http://revistas.um.es/ayc/article/download/49381/47241 Luis A. García Moreno Universidad de Alcalá 
La Frontera en la Ideología Eclesial. 
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4031.pdf José María Soto Rábanos 
Diego Gelmírez y el Pío Latrocinio.  Alberto Solana 
https://albertosolana.wordpress.com/2013/04/03/2-diego-gelmirez-y-el-pio-latrocinio/   
La Frontera Medieval Entre Galicia Y Portugal.  Carlos Barros  
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/35222/1/50571-215841-1-PB.pdf 
En busca de una frontera entre Galicia y Portugal. Javier Flórez Díaz 
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/11430/FlorezDiazJavier.pdf?sequence=1 
Un Observatorio privilegiado de las relaciones entre Castilla y Portugal:Tuy en la Edad Media 
Paz Romero Portilla. Universidad de A Coruña 
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4919.pdf 
 

 
 
 
 
 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/17201/1/62.pdf
http://revistas.um.es/ayc/article/download/49381/47241
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4031.pdf
https://albertosolana.wordpress.com/2013/04/03/2-diego-gelmirez-y-el-pio-latrocinio/
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/35222/1/50571-215841-1-PB.pdf
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/11430/FlorezDiazJavier.pdf?sequence=1
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4919.pdf
PC
Texto escrito a máquina

PC
Texto escrito a máquina

PC
Cuadro de texto
D. Diogo Gelmires e as terras sob a jurisdição da igreja de Santiago deCompostela entre os rios Minho e Ave

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiat_z0n_neAhXFNcAKHfanDjcQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cepese.pt%2Fportal%2Fpt%2Fpublicacoes%2Fobras%2Fpopulacao-e-sociedade%2Frevista-populacao-e-sociedade-no-18%2Fd-diogo-gelmires-e-as-terras-sob-a-jurisdicao-do-arcebispo-de-santiago-de-compostela-a-sul-do-rio-minho%2Fd-diogo-gelmires-e-as-terras-sob-a-jurisdicao-do-arcebispo-de-santiago-de-compostela-a-sul-do-rio-minho%2F%40%40download%2Ffile%2FD.%2520Diogo%2520Gelmires%2520e%2520as%2520terras%2520sob%2520a%2520jurisdic%25CC%25A7a%25CC%2583o%2520do%2520Arcebispo%2520de%2520Santiago%2520de%2520Compostela%2520a%2520sul%2520do%2520rio%2520Minho.pdf&usg=AOvVaw2IzFun5ZHtZv39RKIu5e5_
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