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Informações León 
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Fundada sobre o que foi o acampamento militar romano 
da Legião VII “Gemina” em Hispania, nas margens do 
Bernesga, León é um enclave milenário por onde pas-
saram as invasões bárbaras e muçulmanas e surgiram 
a monarquia e as famílias nobres do noroeste espanhol 
a partir do século X. Hoje, com cerca de 150000 habi-
tantes, León é uma tranquila cidade de província traça-
da à medida e comodidade dos seus habitantes e visi-
tantes e que conserva um extraordinário património his-
tórico-artístico. A Catedral de Santa Maria com 1800 
m2 de vitrais de origem medieval que dão passo à luz 
por entre os altos muros deste templo construído entre 
os séculos XIII e XIV, é uma autêntica joia do gótico 
clássico espanhol, com pórtico central enquadrado entre 
duas esbeltas torres de agulha e uma extraordinária 
rosácea. Tem planta de cruz latina, com três naves se-
paradas por pilares. A Real Basílica de San Isidoro é 
um magnífico monumento do estilo românico primitivo, 
construída nos séculos XI-XII. O museu guarda uma 
coleção de manuscritos antigos. Ao fundo do edifício 
encontra-se o Panteão dos R de León, com abóbadas 
decoradas do século XII. San Marcos antiga casa da 
Ordem de Cavalaria de Santiago, tem hoje na monu-
mental fachada plateresca do século XVI, a entrada pa-
ra um hotel de luxo, que parece um museu com tapetes, 
quadros e relógios admiráveis. Das Muralhas restam 
hoje vestígios do traçado romano e medieval, especial-
mente visíveis junto da torre de San Isidoro. MUSAC. 
Cinco salas de exposição, uma sala de projetos, um 
salão de atos, uma oficina didática, una biblioteca e 
uma área comercial são os espaços más importantes 
que configuram o Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León (MUSAC), um original recinto em forma 
de cubo obra dos arquitetos Emilio Tuñón e Luís More-
no. Esta grande superfície, de más de 21.000 metros 
quadrados dedicada à cultura, trata de enfatizar o inte-
resse que compartem a arte e a arquitetura pela expres-
são contemporânea. Vestíbulos, entre plantas e pátios 
adquirem um protagonismo especial neste edifício, cujo 
interior é de cimento branco, enquanto a fachada multi-
color recorda os vitais da catedral de León. Este grande 
espaço expositivo quer aproximar as diversas obras o 
mais possível ao presente, implicar o espectador para 
que surja assim uma espécie de diálogo com as cria-
ções. O MUSAC quer ainda destacar as interrogações e 
as contradições que surgem cada dia no mundo da arte.  

1 - Cumprimento de horá rio fundámentál párá á 
qualidade da visita. 

2 - Deixár sácos/mochilás no áutocárro ou guárdár 
a  entrada dos locais a visitar. 

3 - O comboio turí stico El Magdaleno permite um 
agrada vel passeio pela Pení nsula de la Magdale-
na. 

4 - Hotel Chiqui - Av. Manuel Garcí a Lago, 9,  

39005 Sántánder, Tel. (0034) 942 28 27 00 

5- Colegiata de Santillana del Mar - Hora rio Do-
mingo 09:00h-12:30h 

 6 - MUSAC - Hora rio Domingo 16:00h-20:00h  

 7- Catedral de Léon - Hora rio Domingo 16:00h-
19.00h 



Itinerário 

Santander 

Santilhana do Mar 

03 de junho 

07.00h- Esc. Sec. Dr. Júlio Martins- Partida 

09.15h- Est. Serv. Quintanilla A-52- Peq. Almoço livre 

13.00h- Fontibre - Almoço livre 

14.00h- Fontibre - Visita à nascente do rio Ebro 

16.30h- Santander- Instalação no Hotel  

 17.30h- Santander - Passeio pela cidade: Playa de 
El Sardinero, Gran Casino, Península de 
Magdalena, Avenida de la Reina Victoria, 
Palácio de Festivales, Monumento a los 
Raqueros, Jardines de Pereda e Centro 
Botin 

20.30h- Santander - Jantar livre  

07.00h- Santander - Pequeno-almoço no Hotel 

09:00h- Altamira - Visita ao Museu e Neocueva 

11:30h- Santillana del Mar - Passeio pelo núcleo anti-
go e vista da Plaza Mayor e Colegiata 
(opcional 3€) 

13.00h- Santillana del Mar - Almoço livre 

17.30h- Léon - Visita à Colección MUSAC.  Vista 
exterior da Real Colegiata de San Isidoro, 
Muralhas romanas, Casa Botines Cate-
dral e Convento de San Marcos.  

20.30h- Est. Serv. Quintanilla A-52 – Jantar livre 

23.30h- Esc. Sec. Dr. Júlio Martins - Chegada 

A localidade de Fontibre, já citada na época romana, co-
mo o local onde nasce o rio Ebro, o maior de Espanha. 
Fontibre está a 930m de altitude e o seu nome deriva de 
Fontes Iberis. O Rio Ebro, que deu o seu nome à Penín-
sula Ibérica, é o de maior caudal em Espanha e percorre 
nos seus 910km, cidades como Zaragoza e vai desaguar 
no Mediterrâneo, na zona de Deltebre. No parque do 
nascimento do Rio Ebro, chamado La Fuentona, existe 
um abundante arvoredo autóctone, itinerários didáticos e 
uma imagem da Virgen del Pilar. 

Santilhana, hoje com 4000 habitantes, é para alguns o 
“pueblo más bello de España” e um autentico museu 
vivo da arquitectura, com uma curiosa mistura de núcleo 
rural e vila senhorial. O núcleo antigo conserva torres 
medievais, casas nobres, palácios barrocos e balcões 
de madeira. Podem visitar-se a torre medieval de Meri-
no, o Ayuntamiento o edifício do Parador de Turismo, a 
Casa Gótica do Marquês de Santilhana, sem esquecer 
um passeio pelas suas empedradas ruas e pequenos 
largos, rodeados de típicas casas de pedra, com os 
seus brasões. A Colegiata de Santa Juliana edificada 
no século XII, é o principal monumento românico da 
Cantábria. A portada principal apresenta belos arcos. No 
interior destaca-se o sarcófago de Santa Juliana, de 
transição para o estilo gótico e o retábulo gótico do altar 
mor que relata a vida e martírio da Santa. Os capitéis 
dos claustros são da melhor escultura românica espa-
nhola, com destaque para dramáticas cenas da Bíblia. 

Santander, capital da Cantábria, com cerca de 185 000 
habitantes, é uma cidade moderna, devido principalmen-
te às reconstruções dos finais do século XIX e de 1941. 
Os novos edifícios em frente à baía, as numerosas prai-
as e o ambiente cosmopolita fazem da cidade um centro 
turístico de primeira ordem. Cidade de modos elegantes, 
onde edifícios e jardins parecem respirar aromas dos 
anos vinte. Playas del Sardinero: Com 3 km, nasceu 
como local de veraneio no final do séc. XIX quando se 
tornaram moda os banhos de mar. A afluência de aristo-
cratas, e a partir de 1861 dos reis, criou um conjunto re-
sidencial onde se destacam o Hotel Real, os jardins de 
Piquio e o Gran Casino, emblemático edifício inaugura-
do em 1916 e que evoca a belle époque. Península de 
la Magadlena: Espaço com 25 hectares e grande varie-
dade de árvores, tem como edifício principal o Palácio 
Real, construído pelo Ayutamiento da cidade mediante 
subscrição popular para o rei Afonso XIII e para Victoria 
Eugénia. Obra inspirada na arquitetura inglesa e realiza-
da entre 1908 e 1912. Acolheu até 1930 os verões da 
família real e depois converteu-se na sede da Universi-
dade Internacional Menendez Pelayo. Podem ver-se ré-
plicas de três caravelas e um mini-zoo com um animais 
marinhos. Palácio de Festivales: Edifício, concluído em 
1991, recebe em setembro o Festival Internacional de 
Música e Dança. Paseo e Jardines de Pereda: Em fren-
te à baia de Santander, no centro urbano, este pequeno 
pulmão verde, em terrenos conquistados ao mar, povoa-
do com cedros, magnólias e palmeiras une a zona co-
mercial com as praias. Centro de arte Botin. Edifício 
coberto de cerâmica branca, que refletirá a luz especial 
da baía de Santander. A obra do genovês Renzo Piano 
entra no mar com una grade esplanada e um trampolim 
suspenso sobre a água. No interior, haverá espaços para 
a exibição de obras de arte. 
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04 de junho 

Altamira 

A gruta de Altamira localiza-se a 2 km de Santilhana do 
mar. No seu interior encontra-se uma das melhores 
mostras de arte pré-histórica. As pinturas rupestres fo-
ram descobertas em 1879 por Marcelino Sanz de San-
tuola e pela sua filha Maria. A caverna com 270 metros 
de comprimento, serviu aos artistas do Paleolítico, no 
período 14000 a 9500 a.C., para pintarem uma fabulosa 
coleção de imagens de bisontes, cavalos javalis, vea-
dos, mãos e misteriosos sinais. A caverna tem um aces-
so limitado. Museu de Altamira. Edifício inaugurado em 
2001, situado a 300m da gruta, bem integrado numa 
paisagem evocativa dum passado longínquo, projetado 
por Juan N. Baldeweg para albergar uma reprodução 
fidedigna da sala de policromos, espaços de exposição, 
laboratórios, aulas-oficina, auditório, biblioteca, café-
restaurante, loja-livraria… As salas do museu expõem 
uma coleção arqueológica do Paleolítico, com mais de 
400 objetos originais da Gruta de Altamira e de outros 
locais da Península Ibérica. A Neocueva “mostra” uma 
gruta com 14500 anos, no ambiente em que foram reali-
zadas as famosas pinturas e recria o vestíbulo e a sala 
de policromos de Altamira. Depois de um encontro virtu-
al com um grupo familiar paleolítico, podem contemplar-
se figuras pintadas e gravadas na sala de policromos, 
numa reprodução rigorosa, exata e minuciosa. A visita 
inclui uma zona final, que surpreende com as manifesta-
ções de arte mais ocultas de Altamira. 

Fontibre 


