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Os novos confrades mexicanos que serão investidos no próximo mês de outubro em Santiago 
de Compostela e Muxía, previstos oito, preparam-se para participar nos eventos que se 
realizarão nas citadas cidades da Galiza. 

Desta forma, a Cofradía Europea de la Vela, dirigida pelo 
Grão-Mestre Francisco Quiroga, incorporará os membros 
recém-investidos no Capítulo México / Caribe, oriundos 
das terras da histórica e enigmática Civilização Maia. 

Os Confrades cujos nomes aparecem nas tabelas abaixo, 
perfazem um total de 46 novos Confrades que serão 
investidos nos dias 2 (Santiago de Compostela) e 5 de 
outubro (Muxía). Por regiões ou cidades serão investidos 
7 de Lisboa, 5 do Porto, 22 da Galiza, 8 do México, 2 de 
Madrid e 2 sem Capítulo. 

Espera-se um grande afluxo de participantes aos dois 
atos de investidura, entre convidados, amigos, noviços e 
confrades, apesar dos inconvenientes da atual pandemia 
que fez com que alguns membros da Cofradía Europea 
de la Vela não possam comparecer. Na foto, alguns dos 
Confrades mexicanos que participarão na investidura que 
acontecerá na cidade de Santiago de Compostela e na 
cidade de Muxía em outubro próximo. 
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México prepara a sua viagem a Espanha 
para incorporar oito novos Confrades 

para o Capítulo México / Caribe 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DOS NOVOS CONFRADES QUE SERÃO INVESTIDOS EM 
SANTIAGO DE COMPOSTELA E MUXÍA NOS DIAS 2 E 5 DE OUTUBRO  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cidade e tradição 

 

Santiago de Compostela, ou simplesmente Santiago, é uma cidade e município espanhol, 
capital da comunidade autónoma da Galiza. Pertence à província da A Corunha e aí tem a sua 
sede o governo regional e o parlamento galegos. A antiga cidade de Santiago é considerada 
Património Mundial da UNESCO desde 1985, juntamente com Jerusalém e Roma. Como a 
tradição indica, o apóstolo São Tiago Maior foi ali sepultado. 

De especial importância artística é a sua Catedral, dedicada precisamente ao Apóstolo 
Santiago, e que é o destino de centenas de milhares de peregrinos de todo o Mundo que fazem 
o Caminho de Santiago todos os anos. 

Nas proximidades da cidade encontra-se o aeroporto de Santiago de Compostela, o mais 
movimentado da Galiza e o segundo do norte de Espanha, atrás apenas de Bilbao. Também 
de grande relevância é a sua universidade centenária, classificada entre as 10 melhores da 
Espanha e com quase 30.000 alunos matriculados, o que contribui para elevar a população de 
Santiago e a sua área metropolitana acima de 200.000 habitantes. O município é limitado a 
norte pelos municípios de Valle del Dubra, Trazo e Oroso; ao sul com Teo, Vedra e Boqueijón; 
a leste com El Pino; e a oeste com Ames. 

 

 

 

 

Investidura 2021 

Santiago de Compostela 
 

Dias 1, 2 e 3 de outubro 

 

Santiago de Compostela foi declarada Património 
Cultural da Humanidade pela UNESCO em 1985, 
tendo em conta a sua beleza urbana e a sua 
integridade monumental, ao que se somam os ecos 
profundos do seu significado espiritual como 
santuário apostólico e destino do mais importante 
movimento religioso e cultural da Idade Média: a 
peregrinação pelo Caminho de Santiago. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aos poucos a construção da Catedral avançou ao longo do século XII, confiando-se ao Maestro 
Mateo, em 1168, a sua conclusão, incluindo a fachada poente e a construção do Coro na nave 
principal, de forma que, em 1211, a consagração da Basílica é celebrada com a presença de 
Alfonso IX. 

Embora a estrutura medieval se tenha mantido, ao longo dos séculos a Catedral mudou de 
aspeto com a construção na Renascença do Claustro e dos seus espaços anexos e, sobretudo 
no Barroco, em que obras como a capela-mor, os órgãos, a fachada da cabeceira e do 
Obradoiro, entre outras alterações. Durante o Neoclassicismo foi feita a nova fachada da 
Azabachería e nos últimos cem anos ocorreram várias alterações. 

 

 

Palacio de Gelmírez 

 

Edifício românico anexo à Catedral, deve o seu nome a Diego 
Gelmírez, primeiro Arcebispo de Compostela e grande 
promotor da sua construção. É um esplêndido conjunto 
arquitetonico medieval, no qual se pode visitar a Sala de 
Armas, a Sala Manrique, a Cozinha e, principalmente, o Salão 
de Cerimonias, de grande monumentalidade. 

 

___________________________________________ 

 

 

A Catedral de Santiago 

Bernardo el Viejo, Mestre Admirável, e Roberto, 
iniciaram a construção da Catedral Românica no 
ano de 1075, sob o reinado de Afonso VI, sendo 
Bispo D. Diego Peláez. Após esta etapa inicial, 
várias alterações suspendem ou, pelo menos, 
retardam os trabalhos até que tomam um novo 
impulso na época do Arcebispo Gelmírez, no ano 
1.100, a cargo do Mestre dos Ourives.  



 

 

 

O Apóstolo Santiago 

 
 

O pórtico da Glória 

 

O Maestro Mateo, combinando influências francesas, italianas e hispânicas, concebe a fachada 
ocidental da Catedral com um pórtico de granito policromado que, pelas suas características 
estilísticas, aponta para a transição para a arte gótica. O Pórtico da Glória é uma obra-prima da 
arte hispânica da sua época. Segundo a inscrição que nelas consta, as vergas do Pórtico foram 
colocadas pelo Mestre Mateo a 1 de abril de 1188. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O apóstolo Santiago o Maior é um dos doze 
discípulos de Jesus Cristo. O irmão de João, o 
Evangelista, é filho de Zebedeo e de María Salomé. 
Juntamente com Pedro e João, pertence ao grupo 
de três discípulos privilegiados que foram 
admitidos por Jesus em momentos importantes da 
sua vida, como a sua agonia no Jardim do 
Getsemani e no acontecimento da Transfiguração. 
Segundo os Atos dos Apóstolos, Santiago foi o 
primeiro martirizado, massacrado por ordem de 
Herodes Agripa, por volta do ano 43 em Jerusalém. 

O Rei D. Fernando II encarregou, em 1168, o 
Mestre Mateo, da conclusão das obras da 
Catedral de Santiago de Compostela, incluindo a 
construção dos últimos troços das naves e a 
fachada poente da Catedral, tendo Mateo 
conservado os importantes desníveis do terreno, 
o que consegue com a construção da Cripta do 
Pórtico e com o Coro de Pedra que ocupava as 
primeiras seções da nave principal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parador Costa da Morte em Muxía (A Corunha) 

 

Características  
Dispõe de 63 quartos, dos quais 5 suites, todos com varanda e janelas com vista para a praia 
do Lourido. Dispõe de spa, salões, áreas comuns, piscina e dois elevadores panorâmicos 
projetados para a inclinação do terreno, os quais se movem diagonalmente. 

Decoração  
Os 63 quartos estão decorados de uma forma muito natural inspirada nas formas orgânicas, 
pedras, vegetação, cores, formas, sentimentos e lendas da Costa da Morte, cuja geografia 
também é percorrida pelos quatro pisos. Cada uma das plantas representa um dos quatro 
estuários: o estuário de Corcubión, o estuário de Lires, o estuário de Camariñas e o estuário 
de Corme e Laxe. Da mesma forma, cada sala tem o nome de um local que pode ser visitado 
e uma carta náutica. Assim, o visitante poderá saber porque é que aquela sala se chama assim 
e onde se situa o local que ela lembra, bem como a sua legenda. 

 

Seu ambiente. Aposta na cultura galega. 
A Paradores Nacionais de Turismo (Espanha) aposta no facto de este novo estabelecimento 
reflectir a arte, cultura e tradição galega nos seus espaços. Para tal, conta com a 
representação de alguns dos mais destacados fotógrafos históricos galegos como José 
Suárez, Ramón Caamaño, José Vidal ou Manuel Ferrol, entre outros, e alguns fotógrafos 
actuais que retratam uma Galiza cheia de nuances.  

Investidura 2021 

Muxía 
 

Dias 3, 4 e 5 de outubro 

 

O novo Parador de Costa da Morte 
tornou-se o 98º da cadeia hoteleira 
pública e o 12º da Galiza. É um 
edifício novo com quase 15.000 
metros quadrados totalmente 
integrado na paisagem e que já 
começou a funcionar. 

 



 

A fotografia coexiste com obras de escultores da estatura do artista galego Francisco Leiro. 
As tradições e o artesanato desta zona também estão presentes, como os bordados de 
Camariñas ou as cerâmicas de Buño. O novo Parador possui uma biblioteca onde os clientes 
podem encontrar uma seleção de obras da literatura galega e de escritores do Batalhão da 
Costa da Morte. 

 

 

A Pedra de Abalar 

 

 

 

Segundo a lenda, essas pedras fazem parte do barco de pedra em que a Virgem chegou. A 
história mais antiga de Muxía está relacionada com aquele conjunto de pedras localizado em 
Punta da Barca, um lugar privilegiado junto ao mar, do santuário de Nosa Señora da Virxe da 
Barca. 

 

Cachoeira do río Xallas 

 

O complexo, que inclui a garganta de Xallas e o maciço Monte Pindo, mantém um interesse 
geomorfológico excecional e é considerado um ponto de interesse geológico. 

 

 

Reza a lenda que a Virgem veio a esta zona num 
barco de pedra para animar o Apóstolo Santiago 
depois de ganhar a antipatia dos habitantes da cidade 
de Duio. A região ficou submersa nas águas, todos os 
habitantes desapareceram ao desobedecer à 
pregação do Apóstolo e ao culto ao Sol. Santiago 
retirou-se para a Costa da Muxía para orar e implorar 
a Deus que o povo cessasse a aversão que sentia à 
sua pregação. A partir deste momento, uma lenda 
começou a se desenvolver em torno dessas famosas 
pedras, localizadas muito perto do mar e 
protagonistas de inúmeros ritos e histórias mágicas. 

Chegados ao Fervenza del Xallas, fronteira 
natural entre os municípios de Carnota e 
Dumbría, encontramos o único rio na 
Europa em que a água, hoje retida pela 
Barragem de Santa Uxía, cai de forma 
espetacular em forma de cachoeira, cerca 
de 80 metros de altura. 



 

 

 

Mosteiro de Moraime 

 
Um espaço para descansar num ambiente marcado pela paz e tranquilidade de Moraime e 
pelo ambiente misterioso da Costa da Morte, um enclave único na Europa marcado pelas 
lendas e pela forte influência do Oceano Atlântico.  

Situa-se no Caminho de Santiago pela rota dos Faróis. Um edifício histórico totalmente 
restaurado como hotel em que o visitante encontrará tudo o que necessita para carregar a sua 
energia e continuar o Caminho mesmo em frente da Ria de Camariñas. 

 

 

 

Em que é que consiste a cerimónia de Investidura? 

 

 

 

O objetivo é integrar na Cofradía pessoas que desenvolveram a sua atividade profissional ou 
recreativa na área do mar em geral e da vela em particular. A CEV está implantada em 32 
países do Mundo, dela fazendo parte atletas, profissionais e investigadores do mar e sua 
cultura e marinheiros profissionais das marinhas de vários países e de alta patente, entre 
outros. 

Excecionalmente, têm-se organizado em outros territórios atlânticos ibéricos como Portugal ou 
Las Palmas e no estrangeiro. como a realizada em Nápoles (Itália). 

A entronização dos novos confrades realiza-se num ato com solenidade, a partir do qual 
passam a fazer parte desta grande Família. 

Este ato segue um protocolo que inclui o Hino da Europa, o Antigo Hino do Reino da Galiza e 
o desfile das Confreiras e dos Confrades com o traje oficial da Cofradía. 

 
 

Moraime é um mosteiro românico do 
século XI, inserido num enclave único que 
torna os seus visitantes autênticos 
peregrinos medievais. Tem todos os 
detalhes para proporcionar conforto.  

A Investidura de novos Confrades é o ato 
principal da Cofradía Europea de la Vela 
(CEV), pelo qual os noviços se tornam 
parte da Cofradía como Confrades e 
Confreiras de pleno direito. Realizam-se 
geralmente na Galiza, na sua sede 
institucional em Ferrol, no Museu da 
Construção Naval EXPONAV, propriedade 
da Marinha Espanhola. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COFRADIA EUROPEA DE LA 

VELA 

PROGRAMAÇÃO  

 
PROGRAMA ACTOS DE INVESTIDURA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA Y MUXIA 

DÍA 1 de OCTUBRE 

• A partir de las 17:00, checking CEV en el Hotel Oca Puerta del Camino (1).     

• 19:30 - copa de bienvenida. 

DÍA 2 de OCTUBRE  

• 10:00 - Visita al Pórtico de la Gloria. (Asistentes se reunirán en la puerta del Pazo de 
Xelmirez) 

• 11:00 - Visita los exteriores de la Catedral de Santiago. (Grupos de 20 personas más 
el guía) 

• 19:00 - Acto de Investidura de los nuevos miembros CEV en la capilla real del Hostal 
de los Reyes Católicos. 

• 21:00 - Cena oficial en el Hostal de los Reyes Católicos. 

DIA  3 de OCTUBRE  

• 11:00 - punto de reunión en la puerta principal de los Reyes Católicos para los Cofrades 
que asisten a la misa del peregrino. 

• 12:00 - Misa del Peregrino en la Catedral de Santiago  

• 14:30 - Comida en el RCN Portosín (2) y despedida. Salida hacia Muxía (3) desde 
Portosín después de la comida  

• A partir de la 17:00 checking CEV en el Parador Nacional Costa da Morte de Muxía. 

• 19:30 - Copa de bienvenida. 

DÍA 4 DE OCTUBRE 

• 10:30 - Excursión a la cascada del río Xallas, Faro de Finisterre, Museo de la Pesca en 
Finisterre y visita la Monasterio de Moraime. 

• 14:30 horas. -  Comida en Muxía. 

• 18:00 - Presentación del Simposio Internacional del Albariño: “Vino y Náutica” y Cata 
de vinos. Albariños D.O. Rías Baixas. Parador Nacional Costa da Morte de Muxía. 

• Cena libre 

DÍA 5 DE OCTUBRE 

• 10:00 - Misa en recuerdo de los miembros de la CEV fallecidos. 

• 12:00 - Acto de Investidura de los nuevos miembros CEV  

• Al finalizar acto de investidura copa de vino español y despedida. 
 

(1) Hotel Oca Puerta del Camino. C/Miguel Ferro Caaveiro s/n Santiago de Compostela  
(2) (Santiago/Portosin 44km / 34 min) 
(3) (Portosin/Muxia 70 Km/ 90 min) 

 
NOTA: Este calendario se podrá modificar de acuerdo con las circunstancias que vayan 
concurriendo cada día. Se notificarán las modificaciones diariamente en oficina de atención. 
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