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EDITORIAL

Será que somos apenas:
play, like e #?

Pa ulo Torino

Lemos a opinião de Maurizio

Arrivabene publicada nos noticiários:
“a Fórmula 1 está cada vez mais
enfrentando a concorrência dos jogos
de vídeo” e também conhecemos a
política de Jean Todt na FIA.

Porém, é intrigante e perturbador como
estes e outros executivos dirigentes,
quando alçados ao poder parecem
esquecer do passado e como, num lapso
de memória, passam a não lembrar de

tudo que aconteceu em pouco menos
de meio século no automobilismo.
Como devemos interpretar seu
pensamento frente a degradação das
corridas de automóvel em todo o

mundo? Como podem continuar a
ignorar a ausência da magia e do
glamour nas corridas de automóvel? O
que fizeram para o afastamento da
multidão de “adeptos” e fãs dos

autódromos? Como não tiveram
habilidade de negociar com os grandes
fabricantes da indústria
automobilística, permitindo que esses
trocassem os autódromos pelas pistas

de testes no fundo de suas fábricas?
Que falta de senso político tiveram para
para não promover o fortalecimento do
esporte motorizado através de suas
Federações, em todos os lugares

mundo?
Intrigante, pois foram eles, na sua
grande maioria, pilotos ou integrantes
de grandes projetos na década de ouro
do automobilismo mundial.

São os mesmos nomes e sobrenomes
que estiveram lá, (e ainda estão) junto
a Fórmula 1, Endurance e no Rali,
desde a década de 70. São eles, por
exemplo, que vivenciaram de perto o

Campeonato Mundial de Carros
Esportivos - FIA World Sportscar
Championship de 1971, naquele ano,
que o campeonato iniciava a sua 19ª
temporada.

Estes homens viajaram pelo mundo,
acompanharam o calendário de 11
etapas: 1000 Km Buenos Aires, 24
horas de Daytona, 12 horas de Sebring,
1000 km Brands Hatch, 1000 km de

Monza, 1000 km Spa, Targa Florio,
1000 km Nürburgring, 24 Horas de Le
Mans, 1000 km Österreichring e 6
horas Watkins Glen. Estiveram lado a
lado dos melhores pilotos do mundo.

Trocaram sorrisos e apartaram as
mãos de Jacky Ickx, Jo Siffert / Derek
Bell, Pedro Rodriguez /Jackie Oliver,
Vic Elford / Gérard Larrousse, Andrea
de Adamich / Henri Pescarolo, Helmut

Marko / Gijs van Lennep, Guy Ligier /
Patrick Depailler, Chris Amon / Jean-
Pierre Beltoise e muitos outros.
Guiaram ou assistiram de perto os
carros míticos: Porsche 917K, Porsche

911S, Porsche 907, Ferrari 512M,
Ferrari 365 GTB/4, Matra-Simca
MS660, Lola T212, Chevrolet Corvette
Stingray - ouviram seus motores...
Como podem ter esquecido tudo isso?

Que intrigante e incompreensível está
o mundo atual.
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6 Horas de Fuji, 4ª Etapa FIA WEC



FIA WEC - JAPÃO

Não poderia ter sido mais fácil. Mesmo

com a punição por excesso de velocidade

nos boxes, fato que obrigou o protótipo #7

partir de oitavo - e último da LMP1, o

carro pilotado por José Maria López,

Kamui Kobay ashi e Mike Conway

venceu com facilidade as 6 Horas de Fuji,

no Japão, no dia 14 outubro.

O pole #8 de Fernando Alonso, Sébastien

Buemi e Kazuki Nakajima terminou a

corrida em segundo e lidera a campeonato

com 87 pontos. O Toyota S050 Hybrid #7

soma 7 1.

Na classe LMP2, Jackie Chan DC #37

venceu a primeira na temporada com o

trio de pilotos malaios formado por

Jazeman Jaafar, Weiron Tan e Nabil.

Na GT E Pro, vitória de Kevin Estre e

Michael Christensen no Porsche #92.

Na GT E Am , vitória do Porsche #56 de

Jörg Bergmeister, Patrick Lindsey e Egidio

Perfetti, a primeira na categoria.

A última etapa deste ano será na China,

dia 18 de novembro. O campeonato segue

no ano que vem com mais três etapas: 15

de março, 1000 Milhas de Sebring;

4 de maio, 6 Horas de Spa; e termina nos

dias 15-16 de junho com as 24 Horas de Le

Mans.

Nas 6 Horas de Fuji a Toyota colocou pela primeira vez o carro 
número #7 na frente. O #8 segue na liderança do campeonato.

TOYOTA
Ganha tudo

Fotos:WEC





06/10 WTCR de Wuhan China Mundial Turismo Jean-Karl Vernay (Race 1)

07/10 WTCR de Wuhan China Mundial Turismo Mehdi Bennani (Race 2)
07/10 WTCR de Wuhan China Mundial Turismo Gordon Shedden (Race 3)
07/10 MotoGP Tailândia Marc Marquez
07/10 Fórmula 1 GP Japão Lewis Hamilton
07/10 NASCAR Dover Chase Elliott

13/10 DTM Hockenheim Rene Rast
13/10 F3 Hockenheim European Guanyu Zhou
13/10 F3 Hockenheim European Juri Vips
13/10 IMSA Petit Le Mans EUA Renger van der Zande/ Jordan Taylor/ Ryan -Reay 

14/10 WEC Fuji 6 Horas Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway

14/10 DTM Hockenheim Rene Rast
14/10 F3 Hockenheim European Robert Shwartzman
14/10 NASCAR Talladega Aric Almirola
21/10 MotoGP Japão Marc Marquez
21/10 NASCAR Kansas Chase Elliott

21/10 GP Estados Unidos F1 Kimi Raikkonen
28/10 Moto GP – Austrália Maverick Vinales
28/10 NASCAR Martinsville Joey Logano
28/10 Fórmula 1 GP México Max Verstappen
28/10 Super Fórmula Suzuka Naoki Yamamoto

28/10 WTCR Suzuka (Race 1) Kevin Ceccon
28/10 WTCR Suzuka (Race 2) Rob Huff
28/10 WTCR Suzuka (Race 3) Gabriele Tarquini

OUTUBRO

OS 

VENCEDORES 



14 de outubro de 2018, data que Mick

Schumacher carimbou a superlicença para

pilotar na F1 . Aos 19 anos repete a mesma

trajetória do pai Michael, sete vezes

campeão do mundo, obtida há 28 atrás. A

Ferrari acompanhou a festa do título

com o ex-chefe Stefano Domenicali.

MICK SCHUMACHER 
CAMPEÃO EUROPEU F3 

Como o pai, festejou em Hockenheim



MICK SCHUMACHER 
CAMPEÃO EUROPEU F3 

Festa do título aconteceu em 

Hockenheim dia 14 outubro



PORSCHE CUP

7ª Etapa GOIÂNIA



PORSCHE CUP

7 ª Etapa

O que disseram os vencedores após

os 300km de Goiânia da Porsche
Endurance Series.

“Estávamos com uma estratégia
diferente de calibragem, atacando

no começo e tentando manter no
fim. Foi um risco, mas em corrida
é preciso correr riscos, e deu certo”

Sérgio Jimenez

“Foi emocionante demais, a gente

achou que tinha um furo no pneu,
e o Sérgio acabou administrando.
Eles vinham tirando quase um
segundo no final, que bom que não
tinha nenhum problema no nosso

carro. Foi muito bom, esse
campeonato é nosso!”

Werner Neugebauer

Neugebauer/Jimenez da pole à vitória
Porsche Endurance Series em Goiânia

“É preciso correr 
riscos, e deu certo!”

Em um final de prova dramático para a equipe 

RCHLO, de Sérgio Jimenez e Werner 

Neugebauer, o #8 cruzou a linha de chegada 

apenas 1s4 à frente do carro #63 Shell Racing, 

pilotado por Ricardo Zonta e Lico Kaesemodel.



ETAPA LONDRINA
9ª ETAPA 21 outubro 2018

Melhor seria não saber

A 10ª etapa da Stock Car estava
programada para correr em
Tarumã no dia 21 de outubro,
mas foi para Londrina por
determinação da CBA, depois
do ACRGS afirmar que não tem
como pagar as obras exigidas no
autódromo gaúcho.
Quarenta e oito anos depois da
sua inauguração o sonho dos
pilotos gaúchos está sem
projetos, sem dinheiro e sem
corridas; é melhor não saber
qual o futuro que pretendem
oferecer a Tarumã.
Que saudades daquele 08
novembro de 1970!

Fotos: Paulo Torino

Pobre Tarumã

Foto: Paulo Torino



Foto Memória ACRGS



3ª ETAPA

Corrida 1Mas, lá em Londrina o
Rubinho foi nota 10

Rubens Barrichello é um 
piloto brilhante e não pode 
haver qualquer dúvida a 
respeito disso. O ex Fórmula 
1, aos 46 anos, está entre os 
melhores pilotos brasileiros 
da atualidade. Em Londrina 
deu mais um show de 
pilotagem. Largou em 
segundo, quando todos 
pararam, ele ficou mais uma 
volta na pista, parou, voltou 
em segundo, ultrapassou 
Julio Campos e ganhou a 
corrida.

RESULTADO FINAL 
Corrida 1

1.   Rubens Barrichello 
2.   Julio Campos
3.   Ricardo Zonta 
4.    Daniel Serra 
5.    Max Wilson 
6.    Átila Abreu 
7.    Thiago Camilo 
8.   Marcos Gomes 
9.   Diego Nunes 
10. Felipe Fraga

Fotos: Duda Bairros e Fernanda Freixosa



Com botão é fácil 

Asa móvel na F1, botão de 
ultrapassagem na Stock Car. 
Esses são os artifícios que 
oferecem as corridas “mais 
emoção”, mas também 
desequilibram as provas do 
automobilismo. 
Em Londrina, na segunda 
prova foi o botão de 
ultrapassagem que deu a 
vitória ao piloto Átila Abreu, 
quando largou com todos os 
17 acionamentos disponíveis. 
Assim, foi o mais rápido e 
venceu com facilidade a 
corrida, sua quarta conquista 
da temporada e a terceira 
consecutiva. 

RESULTADO FINAL
1. Atila Abreu 
2. Daniel Serra 
3. Ricardo Mauricio 
4. Felipe Fraga 
5. Esteban Guerrieri
6. Thiago Camilo 
7. Cacá Bueno 
8. Vitor Genz 
9. Gabriel Casagrande 
10. Rubens Barrichello

Corrida 2



“Si nós pudé” nós 
vamos contar a 
corrida

Na sexta, quando restavam

poucos minutos para o início
dos treinos livres o link da
cronometragem oficial, no
site oficial da categoria
continuava vinculado a uma

outra corrida, em outro
autódromo, num outro
estado, de uma outra
empresa que não realizou a
cronometragem...

No sábado alguém colocou a
casa em ordem e todos
podemos assistir o que
realmente se passava no

Velopark; a sexta etapa do
campeonato brasileiro de
Endurance e 4ª do
campeonato Gaúcho.

A corrida foi marcada para o
sábado pela manhã, pois no
domingo, o Brasil estaria
depositando nas urnas o seu
destino político. As eleições

deixaram o país de cabeça
para baixo!

Texto: Paulo Torino, da cidade do Porto

Fotos: As encontradas no site da Endurance



Em Nova Santa Rita os

protótipos AJR dominaram
as sessões de treinos livres: o
#11, de Emilio Padron/Cesar
Ramos, terminou em
primeiro a 1ª sessão com o

tempo de 49s557. No 2º
treino, o AJR #88 de
C.Kray/V.Orige/D.Muffato
fez 50s062. A 3ª sessão não
aconteceu por culpa “outra

vez” de Noé que mandou
muita água, ventania e
trovoadas sobre o Velopark.
Essa é uma maldição que
assola aquele pedaço de terra

desde 2008.
Com a tempestade tudo foi
transferido para o sábado e
mais uma vez o AJR#88
voou, fez a pole 49s400

deixando o Lamborghini #19
e o Mercedes #8
praticamente dois segundos
para trás.
Na largada o AJR#88 guiado

por Vicente Orige abriu
vantagem. Sem adversários e
pilotando com extrema
segurança, Orige entregou o
carro, na primeira janela de

paradas obrigatórias, três
voltas à frente.
A chuva apareceu na 28ª
volta, 30 minutos após a
largada, enquanto todos

realizavam a troca de pilotos
e abastecimento. Neste meio
tempo, Júlio Campos
reclamava do diretor de
provas Mirnei Piroca “ele nos

deixou preso atrás do safety
car, perdemos uma volta e
ele não fez nada”, reclamava
o piloto.



Dez voltas depois, o sol voltou, 

ainda restavam duas horas para o 
final da corrida. Na pista, seguia 
o festival de intervenções do 
safety car, resgatando os carros 
que ficavam parados ao longo da 

pista. 
Com 61 voltas, David Muffato 
seguia em primeiro, o 
PorscheGT3 de Marcel Visconde 
corria em segundo, a 40 

segundos do líder. 
No entanto, a equipe do carro 
italiano errou na estratégia, 
voltando para a pista com pneus 
de chuva depois da primeira 

parada e foi obrigada a trazer o 
carro de volta aos boxes para 
recolocar os slick.  Em terceiro 
corria o Porsche.
Na volta 80, com 1h34min de 

prova, a reportagem da 
transmissão anunciava que havia  
chuva outra vez sobre o 
autódromo. 
No complemento das duas horas 

de prova, o Lamborghini#19 
passou a ser pilotado por Daniel 
Serra e a corrida ganhou emoção. 
Recuperando o tempo perdido, 
Serra ultrapassava todos os 

carros a sua frente, tirava voltas 
de desvantagem e se aproximava 
do líder Carlos Kray. Na volta 110 
assumiu a liderança, faltavam 50 
minutos para o fim. 

Quando todos já haviam 
realizado a última parada, estava 
assim a diferença entre os três 
primeiros: 1° #19 131 voltas, 
2°#88 -12s712 do líder, 3° #70 –

2 voltas. 



Restando 10 minutos para 

terminar, um safety car colocou 
novamente todos os carros  
agrupados. Na relargada Serra 
manteve a ponta e com 
facilidade rumou para a vitória. 

David Muffato corria em 
segundo até enfrentar 
problemas mecânicos quando 
faltavam quatro voltas para a 
bandeirada. Perdeu posições e 

conseguiu finalizar em quarto 
na classificação geral. 
Daniel Serra venceu as 3 Horas 
do Velopark com duas voltas de 
vantagem para o PorscheGT3. O 

AJR#117 foi terceiro.

...

Xandy Negrão e seu filho 

Xandinho não vieram a Nova 
Santa Rita. O pai, Xandy, 
machucou o pé e a dupla líder 
do brasileiro assistiu a corrida 
pela internet, ouvindo a 

excelente narração de Luc 
Monteiro e os comentários de 
J.B. Rodrigues.

..

A última etapa está agendada 
para Tarumã, dia 17 de 
novembro.

.



Passaram-se 13 anos, muita coisa 

mudou no DTM e no 
automobilismo, mas Gary 
Paffett continuou no topo e em 
2018 comemorou o 
bicampeonato. 

O piloto britânico, de 37 anos, 
chegou ao título em  
Hockenheim, no dia 14 de 
outubro, na última etapa 
somando 255 pontos. O vice-

campeão, René Rast (Audi) 
somou 251. 

DTM
2005/2018

Gary Paffett 
bicampeão



GTOPEN

Mikkel Mac é o campeão

Um segundo foi suficiente para o 
dinamarquês da Ferrari, da equipe Luzich 
Racing, garantir a coroa, batendo Fran Rueda-
Andrés Saravia (Teo Martin BMW) que 
terminou em quarto lugar a prova final, em 
Barcelona, dia 21 outubro.

No final de uma temporada fantástica, Mac 
estava claramente feliz: “É um dia fantástico, 
onde terminamos um trabalho bem feito ao 
longo da temporada, e eu realmente quero 
compartilhar o sucesso com toda a equipe de 
Luzich, meus companheiros Pier Guidi e Cioci, 
porque é o título de todos nós ”, afirmou o 
campeão. 



Felipe Drugovich
Absoluto, sem dúvida

Euroformula Open

O campeão de 2018 venceu 
duas vezes na última 
rodada dupla do 
Euroformula F3 Open, em 
Barcelona. 
Foi a 14ª vez que o piloto 
de 18 anos subiu ao topo 
do pódio no Euroformula 
F3 Open, recorde absoluto 
de vitórias no campeonato. 
“Foi um ano incrível para 
nós, fizemos um grande 
trabalho juntos e sou 
grato à RP Motorsport por 
tudo que conquistamos, e a 
todos que me ajudaram a 
estar aqui. Estou 
realmente muito feliz”, 
declarou o campeão do 
Euroformula F3 Open, que 
encerrou a temporada, 
para além das 14 vitórias, 
com outros dois segundos 
lugares em 16 provas 
disputadas. Já aplicado o 
descarte obrigatório de 
resultados, ele atingiu 369 
pontos, contra 240 do vice-
campeão Viscaal. 



Grelak Comunicação - Fotos: Divulgação



GP ESTADOS UNIDOS

Antes do penta

Kimi Raikkonen

39 anos, 
21 vitórias



GP AUSTIN - USA

Kimi Raikkonen, da Ferrari, quebrou brilhantemente uma sequência 
de 112 corridas sem vitórias. A última conquista havia acontecido na 
Austrália em 2013, 2044 dias antes do domingo nos Estados Unidos. 
A 21ª vitória da carreira, aos 39 anos, coloca o piloto finlandês como o 
mais velho vencedor da F1 desde Nigel Mansell em 1994.

Lewis Hamilton largou na pole, perdeu a primeira colocação para Kimi 
e não recuperou mais a liderança, finalizando em terceiro. Sem 
alcançar os pontos necessários, adiou o pentacampeonato para o dia 
28 de outubro, GP do México.  
Max Verstappen foi o grande destaque da prova. Vestido de cowboy, 
largou em 18º e terminou em segundo. Vettel foi quarto e Bottas o 
quinto.



FOTOS / FIA

HIGHLIGHTS
FÓRMULA 1 GP USA 
Austin, 21 outubro

Largada Pódio

Ricciardo um cowboy  perseguido 

Kimi, 39 anos, 21 vitórias

A corrida do penta ficou para o México



GP MÉXICO

A corrida 
do penta



GP México

O que dizer da corrida do penta? Pouco, muito pouco, o que é triste 
dado a importância do acontecimento. Mas a F1 está assim, corridas 
sem graça, salvas exclusivamente por um ou outro acontecimento 
extraordinário. No futuro ninguém vai lembrar da significativa vitória 
de Max Verstappen. No México o piloto holandês não veio vestido de 
cowboy, mas foi destemido e venceu com autoridade de campeão. 
Lewis Hamilton sofreu para terminar em quarto, num dia que todas as 
estratégias da Mercedes falharam: “foi uma corrida horrível” disse no 
final. Vettel reconheceu a superioridade do adversário e pediu: -
“esteja aqui no ano que vem para lutarmos novamente”. Kimi 
Raikkonen foi terceiro, deixando uma esperança para a Ferrari que 
ainda tem chances de lutar pelo título de construtores. 
Talvez no sexto título de Hamilton, quem sabe o sétimo, tenhamos 
dias mais interessantes na Fórmula 1. 
Por enquanto, é bom prestar atenção no que diz Bernie Ecclestone : 
“A F1 PRECISA DO LEWIS MAIS DO QUE NUNCA”.



FOTOS / FIA

HIGHLIGHTS
FÓRMULA 1 GP MÉXICO 
Cidade do México, 28 outubro

Os carros da Red Bull dominaram os treinos e 
Daniel Ricciardo largou na pole 

Max Verstappen disparou na frente 

Sem conseguir terminar nenhuma corrida 
depois de anunciar que irá sair da Red 
Bull , Ricciardo disparou: "O carro está 

amaldiçoado"

Hamilton foi quarto e festejou o penta aos 33 
anos



PORTUGAL

ESPANHA

TURISMO  

Caminhos de Santiago 
Parte 1



Nesta edição nossa editora
Patricia Weber colocou a mochila

nas costas e trilhou a rota das
estrelas. Percorreu a pé, 140 km,

de Tui, em Portugal até Santiago

de Compostela, na Espanha. Uma
peregrinação de cinco dias que

exigiu vontade, perceverança e fé.
Bom caminho......



Praia do Camilo

Para os que não conhecem a região, é difícil 

saber onde termina o Porto e começa 
exatamente a cidade. Subindo para o norte a 
partir do encontro da foz do Rio Douro e 

Oceano Atlântico, não se demora a ver o 
monumento erguido pela artista plástica Janet 

Echelman, a mesma escultora que projetou o 
memorial em homenagem as vítimas da 
tragédia do 11 de setembro de 2001 em Nova 

Iorque, denominado She Changes. A obra feita 
com redes de pesca fica em meio a rótula que 

divide as duas cidades e pelo seu formato foi 
batizada popularmente de Anemona gigante. 
Ainda delimitando a cidade, que tem o mar 

como parceiro ao longo de toda sua extensão a 
oeste, temos as cidades de Maia ao leste e Vila 

do Conde ao norte, todas pertencentes ao 
distrito do Porto. Quatro freguesias fazem parte 
do que é chamado de concelho de Matosinhos: 

Custóias, Leça do Balio e Guifões; Matosinhos 
e Leça da Palmeira considerada sua parte 

central; Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo; 
e São Mamede de Infesta e Senhora da Hora.



Nossa viagem rumou em 
direção ao norte de Portugal 
onde percorremos uma parte 
do território espanhol. É uma 
das rotas dos Caminhos de 
Santiago passando pelas 
cidades fronteiriças de 
Valença do Minho (Portugal) 
e Tui (Espanha). 
Aqui, voltaremos aos locais 
que conhecemos. Uma 
viagem pelo pequeno e 
grandioso troço, ou trecho 
como dizemos no Brasil, 
deste misterioso e fascinate 
caminho. 
Então, vamos em frente, 
alcançar Valença do Minho, 
Tuí e Redondela. T exto e fotos: Patricia Weber



Valença do Minho

Chegamos a Valença de trem, um serviço diário oferecido pela empresa
dos Comboios de Portugal, desde a cidade do Porto. O bilhete custa
entre 10 e 18 euros, dependendo do horário e tipo de comboio, em
média a viagem dura entre 2h e 3h20. Chega-se na parte mais nova da
cidade, que possui aproximadamente 14 mil habitantes, mas passando
por algumas ruas já é possível ver as muralhas que delimitavam a vida
local durante a Idade Média.
Como em grande parte de Portugal, em Valença é possível encontrar
vestígios da ocupação romana de períodos anteriores a Cristo. Por ali
passava uma via romana, estrada que ligava Bracara (a atual Braga,
mais ao sul de Portugal) e Lucus (atual Lugo, na região norte da
Espanha).



Outras atrações: 

Monumento ao 
Pescador à 
esquerda e Museu 

da Quinta de 
Santiago à direita.

No século VIII a região foi
invadida pelos árabes. Em
função de sua posição
geográfica, ao lado do Rio
Minho que divide o país e a
Espanha, passou a ser local
estratégico de defesa do país
a partir do século XIII,
quando Portugal conquista
sua independência. É desta
época o início da construção
da Fortaleza. A cidade que
até então era chamada de
Constrata, passa a ter o
nome de Valença.
Nos séculos XVII e XVIII a
edificação recebe novas
obras. Localizada no topo de
duas elevações, o forte tem
dois polígonos, Magistral e
Coroada, que são separados
por um fosso. Nos seus 5kms
de perímetro, há baluartes,
guaritas, canhoneiras,
casamatas, que são alguns
dos elementos da
arquitetura militar. Entre os
pontos de visitação estão a
Capela Militar de Bom
Jesus, a Fonte da Vila, as
igrejas de Santo Estevão e
Santa Maria dos Anjos, o
Marco Miliário Romano, as
portas da Coroada e da
Gaviarra. Um local repleto
de bares armazenados com o
vinho local, lojas com os
típicos produtos têxteis nas
ruelas medievais e com uma
bela vista para o Rio Minho.



Fortaleza de Valença v ista da cidade de Tui

Muralhas da cidade antiga



Outras atrações: 

Monumento ao 
Pescador à 
esquerda e Museu 

da Quinta de 
Santiago à direita.

Tui

O município faz parte da 
província de Pontevedra, 
que como vemos no mapa, 
está localizada na parte sul 
da Galícia, Espanha. Saindo 
de Valença do Minho, basta 
atravessar a ponte 
internacional que liga os 
dois países, inaugurada em 
1886, para estar no centro 
da localidade que abriga 17 
mil habitantes.  
Achados arqueológicos 
remetem que já havia 
moradores no local na idade 
do bronze, entre 3 mil e 
1200 antes de Cristo. Mas a 
exemplo de Valença, foi a 
invasão romana que 
realmente movimentou Tui. 



Outras atrações: 

Monumento ao 
Pescador à 
esquerda e Museu 

da Quinta de 
Santiago à direita.

Na Igreja de São Bartolomeu 
de Rebordáns foram 
encontrados materiais deste 
período.  Ela foi contruída 
no século XII, mas conserva 
os vestígios anteriores. Além 
desta, há mais dez igrejas e 
capelas no município que 
sofreu com muitos ataques 
ao longo de sua história. Por 
este motivo, Tui também foi 
uma localidade murada 
destinada a proteger as 
fronteiras com Portugal, que 
procurou conquistar a região 
após sua independência. 
Há muitos albergues e hotéis 
na cidade. Mas atenção: os 
hábitos aqui já são 
tipicamente espanhóis, 
então tem a sesta depois do 
almoço.Por consequência, 
grande parte do comércio 
fecha por duas horas, entre 
14h e 17h, quando o povo 
come e dorme literalmente. 
O melhor é conferir os 
horários de funcionamento 
para não dar com a cara na 
porta de algum local que se 
deseja visitar. 



Outras atrações: 

Monumento ao 
Pescador à 
esquerda e Museu 

da Quinta de 
Santiago à direita.

Redondela

Saindo de Tui, caminhando, 
em direção a Redondela, há 
ao menos dois marcos que as 
pessoas que fazem o 
Caminho Português de 
Santiago de Compostela 
devem passar: a Igreja da 
Virgem do Caminho, 
protetora dos peregrinos, e a 
Cruz de São Telmo. Reza a 
lenda que ao realizar o 
Caminho em 1251, São 
Telmo, patrono de Tui, foi 
atacado por uma febre 
próximo a uma ponte que 
passou a ser denominada 
“Ponte das Febres”. Tiveram 
que retornar com ele para 
Tui, onde acabou por falecer. 
Mas em sua homenagem foi 
colocado um cruzeiro no 
local e até hoje os peregrinos 
reverenciam o santo ao 
passar a ponte. 
Uma cidade esta no meio do 
caminho entre Tui e 
Redondela: O Porriño. É 
uma cidade histórica, com 
quase 20 mil habitantes, 
com belos parques e área 
verde, mas que sofre com a 
degradação ambiental 
causada pela indústria local. 

Igreja da Virgem do Caminho

Cruz de Santelmo

Colunas da antiga Via Romana 





Outras atrações: 

Monumento ao 
Pescador à 
esquerda e Museu 

da Quinta de 
Santiago à direita.

Seguindo o Caminho, é 
possível admirar as belas 
paisagens de Redondela. A 
montanha que leva a uma 
das paradas do peregrino 
parece não ter fim, mas a 
vista para os rios e a 
proximidade do mar 
compensam. Na cidade com 
30 mil habitantes, há a 
enseada de San Simon, onde 
as águas do Oceano 
Atlântico e o Rio Verdugo 
proporcionam uma praia 
única. No meio da enseada é 
possível ver as ilhas de São 
Simão e Santo Antônio.
A cidade possui várias 
igrejas, como todos os 
lugares da Europa. Mas 
alguns elementos típicos da 
região podem ser vistos por 
lá. Os pequenos palacetes, os 
cruzeiros e os espigueiros, 
comuns também no interior 
de Portugal e que servem 
para armazenar e secar o 
milho enquanto protegem o 
alimento da ação de 
roedores e do tempo. 



Dicas de peregrino

• Há vários trajetos do Caminho de Santiago. O mais longo 
sai da França, de Somport, até Santiago de Compostela, 
num total de 850km e é conhecido como Caminho 
Aragonês. Outra possibilidade é sair de Roncesvalles, 
fazendo 750kms pelo Caminho Francês. Nestes casos é 
preciso ter tempo, ao menos entre 30 e 40 dias para 
realizar o percurso. Outras versões do Caminho surgiram a 
partir do sul da Espanha, como por exemplo o Caminho da 
Prata, com início em Sevilha. Aos que iniciam uma das 
trajetórias possíveis de Portugal, há rotas saindo do Porto 
(250km) e de Lisboa (600km). Se está interessado, quer 
saber detalhes e escolher uma rota, é interessante buscar 
um site e planejar. 

http://www.caminodesantiago.gal/pt/inicio 

http://www.caminodesantiago.gal/pt/inicio


• O termo hospital, ao contrário do 

que muitos pensam, não surgiu com 
a denotação de local para o 

tratamento de doentes, mas está 

ligado a hospitalidade. É muito 

comum se ver residências com esta 

denominação ao longo dos 
Caminhos de Santiago. Nos 

hospitais se abrigavam os 

peregrinos que faziam grandes 

distâncias durante a Idade Média. 

Onde podiam dormir, descansar, 
curar as feridas que a caminhada, 

que passa a ser realizada a partir do 

século XIX, acabava por ocasionar. 

Hoje os peregrinos dos diversos 

trajetos que levam a Santiago de 
Compostela dormem normalmente 

em albergues que variam de preços 

entre 5 e 15 euros, dependendo da 

comodidade que oferecem.

• Quem exagerou no peso da mochila 

que levou para o Caminho, pode 

contratar o transfer de bagagem ao 

longo do trajeto. Pela quantia de 5 

euros por trecho ou 15 euros por 
todo o percurso, é possível solicitar 

que empresas especializadas nestes 

serviços entreguem as mochilas dos 

peregrinos em seu próximo ponto 

de paragem. Os albergues possuem 
os contatos e garantimos que é um 

serviço extremamente seguro, feito 

inclusive pelo serviço nacional dos 

correios da Espanha. E mais, torna 

o peregrino bem mais leve durante 
a caminhada que pode variar entre 

os 17 e 30km por dia.

Na próxima edição, o Caminho vai em 

direção a Pontevedra, Caldas de Reyes e 
Padrón, seguindo as setas até encontrar 

Santiago de Compostela.BOM CAMINHO!




