
Do 14 ao 18 de setembro 2020
Espazos agochados de Compostela

As visitas guiadas que realizamos 
na Semana do Patrimonio Invisible 
baséanse en dúas premisas: 
a calidade do discurso narrativo 
e a protección dos bens culturais 
que visitamos. Por este motivo as 
prazas para cada quenda de 
visitas son limitadas, e o proceso 
de reserva precisa da 
confirmación mediante correo 
electrónico por parte da 
organización a cada visitante.

Compostela garda nas súas rúas, 
prazas e edificios un legado 
histórico e artístico como poucas 
cidades no mundo poden 
presumir. Porén non toda esta 
herdanza monumental de séculos 
pode ser visitada durante o ano.

A Semana do Patrimonio 
Invisible é un ciclo programado 
pola Área de Cultura do 
Concello de Compostela que 
abre as portas de tesouros, 
habitualmente fechadas, e 
deseña unhas visitas guiadas de 
pequenos grupos para que os 
seus usuarios garden na 
memoria unha experiencia 
cultural única.

Reserva
a túa praza!

Máis información:
reservas@patrimonioinvisible.gal

Queremos garantir o acceso á 
actividade ao maior número de 
persoas, polo que cada solicitante 
poderá reservar un máximo de 
tres visitas para dúas persoas.
Para facer as reservas é preciso 
entrar na páxina web oficial e 
completar o formulario de 
reservas:

www.patrimonioinvisible.gal
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Colexio dos Irlandeses -
Pazo de Ramirás

Sede SGAE

Fundación Laboral 
da Construcción

Mananciais
de Compostela

Pazo de Amarante

Capela das Ánimas

Colexio de Fonseca

Hostal RRCC

Hospital de San Roque
Casa Gótica

Casa Gótica
É un importante exemplo da arquitectura 
civil compostelana do século XIV, como 
indican a porta de entrada e a fiestra con 
arcos apuntados. Hoxe está ocupada 
pola administración do Museo das 
Peregrinacións e de Santiago.

Pazo de Amarante
Con máis de 40 metros de liña de fachada 
á Algalia de Abaixo, garda unha gran 
escalinata, xardín interior e importantes 
dependencias que albergaron o domicilio da 
familia Amarante - Camarasa.

Hospital de San Roque
Construído no século XVI para facer fronte as 
continuas epidemias que asolaban a cidade, 
visitaremos algunhas dependencias, o gran 
claustro, a biblioteca e un tesouro medieval 
moi descoñecido.

Colexio dos Irlandeses - Pazo de Ramirás
Última oportunidade para visitar un lugar que 
garda decenas de usos e no que a Historia 
cobra o seu verdadeiro nome. Un espazo 
único na cidade.

Colexio de Fonseca
Neste fermoso edificio visitaremos o claustro 
e espazos máis agochados coma a Biblioteca 
América e o Salón Nobre.

Sede SGAE
Cun vocabulario contemporáneo e inspirado 
nas construcións megalíticas, García Abril 
resolve un edificio adaptado a unha parcela 
complexa.

Hostal dos Reis Católicos
Creado para albergar camiñantes e convertido 
en hotel, coñeceremos os seus fermosos 
claustros, capela renacentista e outras 
sorpresas agochadas entre os seus muros.  

Fundación Laboral de la Construcción
Hoxe sede desta institución, era unha das 
curtidorías máis antiguas da cidade 
e máis grandes de Galicia.

Mananciais de Compostela
Visitaremos os antigos mananciais de Fonte 
Branca e Ponte Mantible para coñecer 
de primeira man os puntos orixinais da 
arquitectura da auga da cidade.

Capela das Ánimas
Aínda que de trazas simples, esta edificación 
rematada a finais do século XVIII garda un 
fantástico órgano e varios retablos de grande 
interese. O local parroquial agocha un dos 
mellores segredos da cidade.

 Luns 

 12 h Hostal dos Reis Católicos
 13 h Casa Gótica
 17 h Mananciais de Compostela
 18 h Mananciais de Compostela
 19 h Mananciais de Compostela
 20 h Mananciais de Compostela

 Martes
 12 h Fundación Laboral
 13 h Capela das Ánimas
 17 h Sede SGAE
 18 h Pazo de Amarante
 19 h Hostal dos Reis Católicos
 20 h Hospital de San Roque

 Mércores
 12 h Colexio de Fonseca
 13 h Casa Gótica
 17 h Colexio de Fonseca
 18 h Fundación Laboral
 19 h Pazo de Amarante
 20 h Fundación Laboral Xoves

 12 h Colexio dos Irlandeses -
  Pazo de Ramirás
 13 h Capela das Ánimas
 17 h Sede SGAE
 18 h Colexio dos Irlandeses 
  -Pazo de Ramirás
 19 h Hostal dos Reis Católicos
 20 h Hospital de San Roque

 Venres
 12 h Fundación Laboral
 13 h Casa Gótica
 17 h Colexio de Fonseca
 18 h Pazo de Amarante
 19 h Colexio de Fonseca
 20 h Hospital de San Roque


