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A ruta do mar de Arousa e río Ulla é un
singular itinerario marítimo e fluvial que
conmemora a chegada a Galicia, por mar, do
corpo do apóstolo Santiago tras o seu martirio
en Xerusalén ao redor do ano 44. Antigas
tradicións cristiás e varios textos medievais —
o máis importante deles, o Libro III do Códice
Calixtino— aseguran que Santiago foi
trasladado desde o porto de Jaffa (en Palestina),
a través de todo o Mediterráneo e a costa
atlántica ibérica, ata os confíns de Occidente,
onde predicara o evanxeo. É a coñecida como
Translatio.

O corpo de Santiago —acompañado polos
seus discípulos Teodoro e Atanasio— entrou
pola ría de Arousa e remontou o río Ulla ata
arribar a Padrón, o porto fluvial da cidade
romana de Iria Flavia. Chegou sobre unha “Barca
de Pedra”, en probable referencia a unha das
naves que, por aquela época, transportaban
minerais desde Galicia a outros lugares do
imperio romano.

A ruta marítimo-fluvial do mar de Arousa e
do río Ulla conmemora cada ano este feito. E
faino seguindo os últimos tramos daquela
iniciática —e, ao mesmo tempo, postremeira—
 viaxe apostólica. Cada verán organízase unha
vistosa procesión marítimo-fluvial con varias
embarcacións engalanadas e con gran
participación de público procedente de
distintos portos da ría de Arousa e con destino

a Pontecesures e Padrón. O primeiro remonte
celebrouse en 1965, grazas ao impulso e á
dedicación de José Luis Sánchez-Agustino
(1930-2010) e á creación da Fundación Ruta
Xacobea do mar de Arousa e Ulla.

Nas ribeiras e illotes da ría iniciábase tamén
daquela a colocación de varios cruceiros en
lugares estratéxicos. Hoxe, 17 obras de arte en
pedra van sinalando a ruta e constitúen o único
viacrucis marítimo do mundo.

En total, 22 municipios pertencentes ás
provincias de Pontevedra e A Coruña integran
o padroado da Fundación Ruta Xacobea do
mar de Arousa e Ulla. Todos eles viven baixo o
imán protector dese océano en miniatura que
chamamos ría de Arousa.

Un territorio de grandes paisaxes e praias, de
rica historia e etnografía, que foi berce ou
residencia de Valle-Inclán, Camilo José Cela,
Rosalía de Castro, Daniel Rodríguez Castelao,
Manuel Antonio ou os irmáns Camba; con
suaves ladeiras onde o cultivo da vide creou
viños internacionais coma o albariño; e cunha
ría, en fin, poboada por xenuínas illas —Ons,
Sálvora, Cortegada, A Toxa— que emerxen
entre as vistosas bateas onde crece o mexillón,
a ostra ou a vieira.

RUTA DO MAR DE AROUSA E RÍO ULLA

Vista aérea da ria de Arousa
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RIBEIRA

Polo norte da ría, Ribeira e a súa illa de Sálvora
son o pórtico da ruta marítimo-fluvial a
Compostela. Aos atractivos naturais e
monumentais, súmalles Ribeira un potente
porto pesqueiro, líder en España en baixura. Da
súa lonxa sae mercadoría a diario para toda
Europa.

O litoral regala magníficas praias como as de
Río Azor, Coroso, O Castro ou A Furna.
Espectáculos naturais como a contorna de
Corrubedo e o seu complexo dunar. E miradoiros
que nos agasallan coa panorámica da gran ría:
San Roque, Pedra da Ra ou Monte Facho, entre
outros.

O legado prehistórico tamén nos ofrece valiosos
testemuños en forma de monumentos
megalíticos —presididos polo impresionante
dolmen de Axeitos— ou castros como o da Cidá.
E mesmo os restos, en Aguiño, dun posible porto
de orixe fenicia.

Cada verán Ribeira celebra as súas festas
patronais (o 12 de setembro), a festa da dorna
(o 24 de xullo) ou a festa do percebe, en Aguiño.
Os restaurantes do lugar preparan con esmero
e brillante resultado os excelentes produtos do
mar.

Que ver

O Parque Natural das Dunas de Corrubedo e
Lagoas de Carregal e Vixán, un complexo
dunar dos máis sobresalientes de Europa, con
5 km de praias e un rico ecosistema con especies
únicas. O faro de Corrubedo (1853). A illa de
Sálvora, un paraíso natural de 15 km2 integrado
no Parque Nacional Illas Atlánticas. O dolmen
de Axeitos, excepcional monumento megalítico
con máis de 4.000 anos de antigüidade. O castro
da Cidá, na parroquia de Carreira (a maleza non
impide valorar  a  impor tancia  deste
asentamento). En Covasa (Aguiño), os restos
dun probable porto fenicio (s. XII ao VIII a. C.).

Porto de Ribeira
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E A POBRA DO CARAMIÑAL

A Pobra do Caramiñal é unha das vilas mellor
conservadas da ría de Arousa. Posúe un valioso
tesouro histórico-artístico configurado por
igrexas e pazos de grande interese. No actual
escudo móstrase ademais a súa pegada
xacobea: unha embarcación que navega baixo
dúas cunchas de vieira.

O municipio é o resultado da fusión no século
XIX de dous núcleos: A Pobra do Deán e a vila
do Caramiñal. Daquela, a industria conserveira
local —nas mans de industriais cataláns— vivía
o seu máximo esplendor.

Entre os pazos destacados figura a torre
Bermúdez, que acolle o Museo Valle-Inclán. Nel
móstranse diferentes obxectos relacionados coa
vida do ilustre escritor, que afirmou nacer nun
barco en plena ría de Arousa, entre Vilanova e
A Pobra. Nesta vila viviu, en calquera caso, varios
anos e inmortalizouna na súa obra como “Viana
del Prior”.

A Pobra é hoxe ademais un atractivo municipio
con animadas praias en xullo e agosto, rutas
naturais pola Serra do Barbanza ou literarias,
seguindo os pasos do inmortal dramaturgo.

Que ver

A torre de Xunqueiras, un pazo-castelo
baixomedieval (s. XV). A torre Bermúdez, edificio
renacentista (s. XVI) que hoxe acolle a biblioteca
pública e o Museo Valle-Inclán. A Casa Grande
de Aguiar (s. XVIII). O pazo de Cotón (1717). As
igrexas de Santa María a Antiga do Caramiñal
(s. XVI) e Santiago da Pobra do Deán (gótica do
s. XV). O miradoiro da Curota (498 m). As
piscinas naturais do río Pedras. As praias como
a de Cabío. A procesión do Nazareno ou “das
Mortallas”, que se celebra o terceiro domingo
de setembro: aqueles que estiveron ás portas da
morte ofrécenlle a Xesús cirios e féretros que
sacan en procesión.

Fortaleza de Xunqueiras

BOIRO

A orixe do topónimo “Boiro” pérdese na néboa
dos tempos. Probablemente “bruma” ou “néboa”
sexan a orixe etimolóxica de “Boiro”. Mais tamén
“bo-ouro”, en alusión a aquela Gallaecia rica no
prezado metal. Ou poida que derive da tribo
sueva dos Burios. En calquera caso, o municipio
conserva hoxe importantes xacementos
prehistóricos —megálitos e petróglifos— e
prerromanos, como o castro do Neixón, e unha
riqueza natural común a toda a Serra do
Barbanza cara á que se estende Boiro desde os
seus máis de 60 km de costa.

Precisamente o castro do Neixón, asomado ao
mar a través da enseada de Rianxo, permítenos
viaxar 2.000 anos no tempo e pensar que o
tráfico marítimo de naves romanas foi habitual
para estes habitantes. Unha daquelas naves ben
puido ser a “Barca de Pedra” que transportou os
restos do Apóstolo. No contorno deste castro
celébrase, o domingo anterior ao 15 de agosto,
a popular romaría de Neixón.

Boiro atrae ademais polas súas praias
resgardadas, os seus pazos e as atractivas rutas
en plena natureza.

Que ver

O castro do Neixón (s. I), un dos principais
xacementos arqueolóxicos prerromanos da ría.
As igrexas románicas de Cespón  e
Abanqueiro. As torres e pazo de Goiáns. O
pazo de Fonteneixe e o pazo de Agüeiros. As
praias como as de Barraña, Carragueiros, A
Retorta, A Ladeira do Chazo ou Mañóns. As
rutas naturais ata a Charca de Abanqueiro, as
lagoas de Carragueiros, o estuario do río Coroño,
os muíños de Ponte Goiáns, a fervenza de
Cadarnoxo ou o percorrido ata Castelo de Vitres.
A necrópole megalítica de Amañecida
(Cespón). Os petróglifos de Pedra da Craba e
Pedra da Bouza (Idade de Bronce), entre outros.

Punta do Chazo

RIANXO

A vila de Rianxo reúne algúns dos máis fondos
sinais de identidade de Galicia. Por unha banda,
deulle nome a unha das cancións máis
populares e internacionais desta terra, “A
rianxeira”, escrita nos anos corenta do século
pasado por dous emigrantes en Bos Aires. (E
que comeza: “Ondiñas veñen, ondiñas veñen e
van...”). Pola outra, viu nacer na súa rúa de Abaixo
a tres dos máis sobranceiros intelectuais e
artistas galegos do século XX: o político e
debuxante Daniel Rodríguez Castelao, o poeta
Manuel Antonio, e o narrador e editor Rafael
Dieste.

Rianxo combina campo e mar. Polo litoral
despréganse as bateas onde se cultiva o
mexillón e, no seu porto, na lonxa póxase a
riqueza capturada pola frota da vila. Na terra,
os cultivos agrarios completan ese dobre
atractivo natural do municipio.

A Virxe de Guadalupe preside as festas máis
importantes de Rianxo, celebradas cada
setembro e nas que destaca unha devota e
colorista procesión marítima pola ría.

Que ver

Na Praza de Rafael Dieste, o pazo de Martelo
(s. XIV), o cruceiro barroco e a igrexa de Santa
Comba (s. XV e XVIII). O santuario da Nosa
Señora de Guadalupe (s. XVI). A igrexa de
Santa María de Leiro (s. XVII). Neste lugar
atopouse o célebre casco de Leiro, peza de ouro
do s. VI a. C. (hoxe no Museo do Castelo de Santo
Antón, na Coruña). Na rúa de Abaixo, as casas
natais de Daniel R. Castelao (1886-1950),
Manuel Antonio (1900-1930) e Rafael Dieste
(1899-1981). Os poboados castrexos do
Castriño e As Cercas. O Museo do Mar e a Aula
do Mar. O paseo de Tanxil. O hórreo de Araño,
o máis longo de Galicia (36 metros).

Porto de Rianxo

DODRO

Dodro é un pequeno municipio situado no
estuario do río Ulla (zona natural de marismas
que comparte con Padrón e Rianxo). Con pouco
máis de 3.000 habitantes distribuídos en tres
parroquias —Santa María de Dodro, San Xulián
de Laíño e San Xoán de Laíño—, Dodro xurdiu
como concello en 1836 froito dunha escisión
con Padrón.

Estas terras recollen un rico pasado señorial
—os pazos de Lestrove ou Hermida son
singulares testemuñas— e unha historia literaria
e cultural que procede da súa íntima conexión
con Rosalía de Castro e co seu esposo Manuel
Murguía, que viviron varias tempadas aquí.
Ademais, estendidas por todo o territorio
municipal, álzanse fermosas mostras de
arquitectura popular en forma de cruceiros
—algúns cunha pequena capela incorporada
no seu fuste—, pombais, muíños ou fontes.

Rosalía de Castro inmortalizou as paisaxes de
Dodro en versos como os seguintes: “Como
chove miudiño, / como miudiño chove; / como
chove miudiño / pola banda de Laíño, / pola
banda de Lestrove”.

Que ver

A igrexa parroquial de Santa María, barroca,
construída en 1719 polo arquitecto compostelán
Simón Rodríguez; vinte anos despois había
realizar o seu magnífico retablo maior. O pazo
de Lestrove (s. XVIII), mansión de descanso dos
arcebispos composteláns desde o s. XVI, e o
pazo de Hermida (s. XVI-XVIII), onde a escritora
Rosalía de Castro viviu varias tempadas. Este
pazo foi tamén escenario, en 1930, do “Pacto de
Lestrove”, de onde naceu a Federación
Republicana Galega. Os hórreos de Lestrove e
Imo. Os cruceiros como A Cruz do Abelán,
Bustelo, Revixós, Imo, etc. O estuario do río
Ulla, interesante no inverno pola súa fauna.

Pazo de Lestrove

PADRÓN

Padrón, berce da tradición xacobea, vila fermosa
e monumental, aséntase nunha ampla veiga
entre os ríos Ulla e Sar. O seu nome semella
proceder do “Pedrón”, unha ara romana dedicada
a Neptuno que a tradición vincula co lugar onde
se amarrou a barca apostólica —a Barca de
Pedra— que hoxe se custodia na igrexa de
Santiago.

O Padrón monumental regálanos múltiples
mostras da súa beleza. Pero tamén seduce o
Padrón paisaxístico, que nos convida, por
exemplo, a camiñar polo curso do río Sar ata a
súa desembocadura no Ulla, ou a subir ao
santuario do Santiaguiño do Monte por medio
dun viacrucis de 125 banzos, e tamén a
deleitarnos co xardín botánico (s. XIX).

O Padrón “extramuros” ou rural detense, pola
súa banda, cara a Iria Flavia —que foi cidade
romana, sé episcopal ata o s. XI e onde hoxe se
sitúa a Fundación Camilo José Cela— e ao
esvelto santuario da Escravitude. Tamén cara a
Herbón —onde crecen os famosos pementos—
 ou rumbo á Matanza —a casa de Rosalía de
Castro—, ou a Carcacía —patria do poeta
medieval Macías, o Namorado.

Que ver

O antigo porto de Padrón, orixinario do s. XII:
segundo a tradición, ata aquí chegou desde
Jaffa (Palestina) o corpo do Apóstolo. O paseo
fluvial do Espolón (s. XIX). A igrexa de
Santiago, que garda O Pedrón. A fonte do
Carme (s. XVIII). A Casa-Museo de Rosalía de
Castro. A igrexa de Santa María de Herbón,
románica. En Iria Flavia, a Fundación Camilo
José Cela. Fronte a ela, a colexiata de Santa
María de Iria. Contiguo á colexiata, o cemiterio
de Adina, onde está enterrado Cela e que
conserva unha necrópole sueva (s. VI). O
santuario da Escravitude (s. XVI-XVII). En
Carcacía elaboran cada ano unha tortilla
xigante con milleiros de ovos.

Casa-museo de Rosalía de Castro
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Rois pertence á comarca do río Sar e conta con
algo máis de 5.000 habitantes. É un municipio
de interior, pero moi vinculado coa costa pola
súa proximidade a dúas rías: a de Arousa e a de
Muros-Noia. A variedade da súa paisaxe fai que
alcance —nos seus algo menos de cen
quilómetros cadrados— os 600 metros de
altitude no monte do Pedregal e, como
contraste, que nos regale o fértil val do Sar e os
seus afluentes, os ríos Liñares e Rois.

Na parroquia de Ribasar atópase un importante
xacemento arqueolóxico, o Castro Lupario, nun
outeiro que comparte co municipio de Brión.
Nel pódense ver restos de muros e murallas.
Aquí viviu, segundo a tradición, a raíña Lupa, a
quen os discípulos de Santiago disque lle
solicitaron un lugar para enterrar ao Apóstolo.

Rois conta, ademais, cunha variada riqueza
etnográfica e monumental: pazos, hórreos, os
seus numerosos cruceiros, ou as súas
interesantes igrexas barrocas, algunhas con
elementos románicos.

Que ver

O pazo do Faramello (Ribasar), construído en
1727, foi sede da primeira fábrica de papel de
Galicia, hoxe desaparecida. O pazo de
Antequeira (Oín) do s. XVIII, cunha interesante
capela en honor a san Xoán Nepomuceno
(popular santo checo do s. XIV) e xardíns. A
igrexa de Leroño, con nave románica (s. XII). A
igrexa de San Miguel de Costa (orixe
románica). Os cruceiros como o de Vilariño,
que representa o momento do descenso de
Xesús da Cruz. O xacemento arqueolóxico de
Castro Lupario (Ribasar), aldea prerromana
fortificada. O viacrucis de Sorribas (s. XVII), a
carón da igrexa.

Pazo do Faramello

TEO

Municipio situado a uns 15 quilómetros da
capital de Galicia e moi influenciado por esa
proximidade a Compostela. Teo foi unha
histórica encrucillada de camiños desde o tempo
dos romanos. Pola ponte de Rúa de Francos, por
exemplo, pasaba a antiga calzada medieval de
Padrón a Santiago.

O río Ulla deixa ao seu paso por estas terras
paisaxes memorables e zonas propicias para a
pesca. Como moitos outros municipios da zona,
Teo sobresae ademais pola riqueza etnográfica,
como os petos de ánimas espallados por todo
o territorio, ou os cruceiros, entre os que destaca
o de Francos, un dos máis antigos de Galicia.

No escudo de Teo aparecen dous sabres
cruzados sobre unha ponte. Lembran a célebre
batalla de Cacheiras, que tivo lugar nesta
parroquia o 23 de abril de 1846, símbolo da loita
dos liberais —o comandante Solís en alianza
cos recentemente nacidos galeguistas— contra
a ditadura do xeneral Narváez. Este tivo que
dimitir, mais Solís e once dos seus oficiais serían
fusilados tres días despois en Carral.

Que ver

A ponte de Pontevea (s. XV) sobre o río Ulla,
de seis arcos, marca o límite entre as provincias
de Pontevedra e A Coruña. Moi preto está a
“burga” ou fonte termal de Pontevea (de augas
sulfuradas que brotan a 15 ºC). O cruceiro de
Francos (s. XIV) na parroquia de San Xoán de
Calo. A ponte medieval de Rúa de Francos. A
área recreativa do Xirimbao (Reis) ao pé do
río Ulla, con couto de pesca, ponte colgante e
carballeira. A igrexa de Santa María de Lampai,
na aldea de Moseiro, de orixe románica. O
petróglifo do monte Angueira (entre as aldeas
de Cornide e Regoufe).

Ponte en Rúa de Francos

AMES

Capela da Madalena

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Como xa comentamos, a ruta do mar de Arousa
e río Ulla segue, desde Pontecesures e ata
Santiago, o percorrido do Camiño Portugués.
Ímonos deter, xa que logo, na descrición da
entrada á capital galega polo sur.

As ruínas do castelo fortaleza da Rocha Forte
recíbennos pouco antes de alcanzar o centro
urbano de Compostela. Trátase dun xacemento
(en proceso de escavación) do castelo medieval
máis emblemático da mitra compostelá,
ocupado entre os séculos XIII e XV, cando foi
destruído polos irmandiños.

Penetramos en Santiago a través do barrio da
Choupana —xunto ao hospital clínico, nunha
florecente zona residencial e co Campus Sur da
histórica Universidade de Santiago á nosa
esquerda— ou ben escollemos o barrio de
Conxo. Ambas as alternativas conflúen na praza
de Vigo, onde naceu Rosalía de Castro.

Os últimos metros do Camiño levarannos pola
alameda —coa súa frondosa carballeira de Santa
Susana— ata entrar na zona histórica pola rúa
do Franco e alcanzar a catedral desde a praza
das Praterías.

Que ver

As ruínas do castelo da Rocha Forte (s. XIII-XV).
A igrexa de Santa María de Conxo (s. XVIII), co
seu Cristo de Gregorio Fernández. A alameda
de Santiago, co seu magnífico souto de
carballos, e a igrexa de Santa Susana (primeiro
chamouse igrexa do Santo Sepulcro). A
compostelá rúa do Franco, a máis animada da
cidade. A praza das Praterías, que sumou no
ano 2012 dous atractivos á súa histórica beleza:
o Museo das Peregrinacións e de Santiago e
o edificio de exposicións Casa dos Cóengos.
Nela, ademais, a fachada sur da catedral
(románica), a Torre do Reloxo ou Berenguela
(s. XVI) e, á súa dereita, escaleiras arriba, a praza
da Quintana.

Fachada das Praterías

CONCELLO DE SANXENXO

CONCELLO: 986 720 075 // www.sanxenxo.es
CENTRO DE SAÚDE: 986 723 128
GARDA CIVIL: 986 720 252
PARADA DE TAXI: 986 720 160

CONCELLO DE MEAÑO

CONCELLO: 986 747 102 // www.concellodemeano.com
CENTRO DE SAÚDE: 986 747 607
GARDA CIVIL: 986 720 252
PARADA DE TAXI: 600 522 436

CONCELLO DO GROVE

CONCELLO: 986 730 975 // www.concellodogrove.com
CENTRO DE SAÚDE: 986 731 049
GARDA CIVIL: 986 735 936
PARADA DE TAXI: 986 730 161

CONCELLO DE CAMBADOS

CONCELLO: 986 520 902 // www.cambados.es
CENTRO DE SAÚDE: 986 524 211
GARDA CIVIL: 986 526 934
PARADA DE TAXI: 986 542 434 / 986 542 288

CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA

CONCELLO: 986 099 200 // www.vilagarcia.es
CENTRO DE SAÚDE: 986 507 448
HOSPITAL DO SALNÉS: 986 568 022
GARDA CIVIL: 986 565 262
PARADA DE TAXI: 986 511 511

CONCELLO DA ILLA DE AROUSA

CONCELLO: 986 527 080 // www.ailladearousa
CENTRO DE SAÚDE: 986 527 363
GARDA CIVIL: 986 565 262
PARADA DE TAXI: 618 251 235

CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA

CONCELLO: 986 554 021 // www.vilanovadearousa.com
CENTRO DE SAÚDE: 986 561 000
GARDA CIVIL: 986 526 934
PARADA DE TAXI: 986 554 161

CONCELLO DE CATOIRA

CONCELLO: 986 546 014 // www.catoira.es
CENTRO DE SAÚDE: 986 546 299
GARDA CIVIL: 986 565 262
PARADA DE TAXI: 986 546 021

CONCELLO DE VALGA

ALBERGUE PÚBLICO: albergue de Valga
CONCELLO: 986 559 456 //www.valga.es
CENTRO DE SAÚDE: 986 556 240 / 986 557 049
GARDA CIVIL: 986 559 447
TAXIS: 986 559 225

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTECESURES

ALBERGUE PÚBLICO: albergue de Pontecesures
CONCELLO TEL.: 986 557 125 / 986 564 415 // www.pontecesures.org
CENTRO DE SAÚDE: 986 557 710 / 986 557 713
GARDA CIVIL: 986 559 447
TAXIS: 608 881 800 / 608 884 537 / 609 827 867
 629 707 929 / 650 378 669

CONCELLO DE RIBEIRA

CONCELLO: 981 835 417 //www.riveira.es
CENTRO DE SAÚDE: 981 835 202
GARDA CIVIL: 981 871 003
PARADA DE TAXI:  981 870 466

CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL

CONCELLO: 981 830 250, 981 832 502 //www.apobra.org
CENTRO DE SAÚDE: 981 831 561
GARDA CIVIL: 981 830 136
PARADA DE TAXI: 981 830 420

CONCELLO DE BOIRO

CONCELLO: 981 844 800 / 981 849 960 //www.boiro.org
CENTRO DE SAÚDE: 981 842 770
GARDA CIVIL: 981 849 980
PARADA DE TAXI: 981 844 084

CONCELLO DE RIANXO

CONCELLO: 981 860 075 / 981 860 076 //www.rianxo.com
CENTRO DE SAÚDE: 981 860169
GARDA CIVIL: 981 860023
PARADA DE TAXI: 981 860236

CONCELLO DE DODRO

CONCELLO: 981 802062//www.concellodedodro.org
CENTRO DE SAÚDE: 981 810 666
GARDA CIVIL: 981 810 091
PARADA DE TAXI: 981 802 273

CONCELLO DE PADRÓN

ALBERGUE PÚBLICO: ALBERGUE DE PADRÓN
CONCELLO: 981 810 451 //www.concellodepadron.es
CENTRO DE SAÚDE: 981 810 920
GARDA CIVIL: 981 810 091
PARADA DE TAXI: 981 811 459

CONCELLO DE ROIS

CONCELLO: 981 804 109 //www.concelloderois.org
CENTRO DE SALUD: 981 804 111
GARDA CIVIL: 981 810 091
TAXIS: 981 804 294 / 629 866 464

CONCELLO DE TEO

ALBERGUE PÚBLICO: albergue de Teo
CONCELLO: 981 815 700 //www.concellodeteo.com
CENTRO DE SAÚDE: 981 801 035 / 981 814106 / 981 815 711
TAXIS: 619 185 575 / 608 981 983 / 639 313 999
606 422 524 / 629 199 999 / 608 181 987 / 661 972 792 / 619 821 851

CONCELLO DE AMES

CONCELLO: 981 883 002 WWW.concellodeames.org
CENTRO DE SAÚDE: MILLADOIRO 981 522 838
GARDA CIVIL:  981 536 405
TAXIS:  981 536 351

CONCELLO DE SANTIAGO

ALBERGUES PÚBLICOS: albergue Monte do Gozo, albergue de San Lázaro
CONCELLO: 981 542 300 //www.santiagodecompostela.org
CENTRO DE SAÚDE: 981 527 000 / 981 950 000
GARDA CIVIL: 981 581 611
PARADA DE TAXI. RADIOTAXI: 981 569 292

SERVIZOS DISPOÑIBLES RUTA DO MAR DE AROUSA

No val da Amaía, regado polos ríos Tambre e
Sar, e lindeiro con Santiago, Ames vive baixo a
forte influencia da capital galega, pois son
moitos os traballadores de Compostela
censados no seu territorio. A súa poboación
supera os 25.000 habitantes e é o municipio con
maior índice de natalidade de Galicia.

Por Ames transitan outros dous Camiños
xacobeos: o Portugués —que pasa polo
Milladoiro, o “humilladoiro”, é dicir, onde os
peregrinos se “humillaban” ou se axeonllaban
ao ver por vez primeira a catedral, algo que
acontecía ao pé da capela da Madalena— e o
Camiño de Fisterra/Muxía, coñecido aquí como
Camiño Real, e que ten na Ponte Maceira o seu
lugar máis salientable.

Na aldea de Ortoño viviu os seus primeiros anos
Rosalía de Castro. En 1923 un grupo de
galeguistas fundou na coñecida como Casa de
Rosalía o Seminario de Estudos Galegos, unha
institución en defensa da cultura galega.

Ames sorprende pola súa riqueza etnográfica e
natural e polo dinamismo socio-económico que
lle contaxia a súa proximidade a Santiago.

Que ver

Os pazos de Leboráns (Trasmonte); Lens (San
Paio), rodeado dunha magnífica contorna;
Quintáns (moi ben conservado); o pazo da
Peregrina (Bertamiráns) e a Casa de Sandar
(Agrón). O núcleo da Ponte Maceira, ponte de
cinco ollos construída sobre o río Tambre (s.
XIV). As igrexas de San Cristovo (s. XVIII) en
Tapia —cun interesante retablo da virxe do
Carme— ou San Lourenzo (s. XVIII), en Agrón,
entre outras. Os cruceiros, petos de ánimas,
fontes, pombais, lavadoiros ou muíños. As rutas
de sendeirismo, como a dos muíños de
Riamonte. A praia fluvial de Tapia, no río
Tambre.
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SANXENXO

O itinerario marítimo e fluvial comeza na
entrada da ría de Arousa. Deixamos a
estribor as illas de Ons —que integran o
Parque Nacional Illas Atlánticas—, sitas
fronte á ría de Pontevedra e o litoral de
Sanxenxo.

Sanxenxo é o municipio emblemático en
Galicia en turismo de sol e praia. Nos seus
36 km de costa conta cunha vintena de
areais, a metade deles con bandeira azul,
polo que este concello se sitúa á cabeza
de España neste tipo de distincións. A
praia de Silgar é a máis populosa; o núcleo
do veraneo de milleiros de galegos e
foráneos. No outro extremo de Sanxenxo,
A Lanzada, unha praia emblemática de
2,8 km de extensión dos que a maior parte
pertence ao municipio veciño do Grove.

Ao comezo deste areal, na zona de
Sanxenxo, A Lanzada posúe un valioso
conxunto histórico tardorromano e
medieval formado por unha necrópole
romana —escavada no 2010—, unha torre
de vixilancia —coñecida como “a torre
viquinga”— e unha capela románica do
século XIII.

Que ver

As illas de Ons, ás que se pode acceder
desde Sanxenxo: praias, sendeirismo e
gastronomía —é famosa a preparación
do polbo—. As magníficas praias: Areas,
Silgar, Canelas, Montalvo, Paxariñas, Major,
Foxos.... O turismo náutico, con máis de
400 prazas de amarre no seu porto
deportivo. A gastronomía do mar, os
delicados viños albariños (D. O. Rías
Baixas) como os de Padriñán. E as noites
de verán de Silgar e Portonovo. O
conxunto histórico tardorromano e
medieval da Lanzada. Aquí celébrase o
último domingo de agosto a romaría da
Virxe da Lanzada, que inclúe “o baño das
nove ondas”, un ancestral rito de
fertilidade.

Porto e club náutico
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Se Sanxenxo representa o potencial e a
beleza do litoral atlántico, Meaño
regálanos —como unha prolongación
relaxada que avanza cara á terra— a súa
paisaxe rural, de fértiles cultivos (entre os
que destaca a uva do viño albariño) e a
súa riqueza en pedra granítica.

Cunha poboación duns 6.000 habitantes,
Meaño exhibe a súa fermosa etnografía e
arquitectura civil en cruceiros, hórreos
—como o de Simes, en forma de “L”—,
muíños de auga —máis de 70 en todo o
territorio—, ou pazos como o dos Zárate
ou Lis, ademais do románico dos seus
templos, entre os que figura a igrexa de
Simes.

Xunto a toda esta demostración de arte,
os viñedos espallados polas súas ladeiras
chegan a ser tamén verdadeiras creacións
artísticas: son os famosos albariños —da
Denominación de Orixe Rías Baixas— que
personalizan toda esta comarca do Salnés:
viños brancos aromáticos, afroitados e
novos que obtiveron prestixio mundial.

Meaño é un municipio tranquilo. A súa
selec ta ofer ta  de tur ismo rural
complementa o bulicio multicolor
procedente da costa próxima.

Que ver

A igrexa de Simes, de orixe románica. O
templo de San Xoán, tamén románico —
destacan os canzorros zooantropomorfos
do seu beiril—. O pazo dos Zárate, en
Padrenda (s. XVI e XVII), e o pazo de Lis,
barroco (alberga o Museo da Muller
Labrega). A ruta dos muíños ,  de
sendeirismo polos muíños de auga. Cada
xullo Meaño exalta os seus viños albariños
no Encontro de viños de autor. En toda
a comarca do Salnés trazáronse varias
rutas do viño. As vistas da ría de Arousa
desde algún dos miradoiros como San
Cibrán de Covas, Chan de Lores ou Monte
Castrove.

Vistas desde Meaño

O GROVE

O municipio do Grove arrinca na punta
de San Vicente, na entrada da ría por
estribor. O seu outro extremo sitúase na
illa da Toxa, recollida ao leste, no interior
dese océano en miniatura que conforma
a gran ría de Arousa.

A península de San Vicente regalounos a
representación iconográfica máis antiga
da translación do corpo do apóstolo
Santiago. Trátase dunha moeda da ceca
compostelá, correspondente ao reinado
de Fernando II de León (1157-1188), que
foi atopada nas escavacións arqueolóxicas
de Adro Vello, na praia do Carreiro. A
moeda, de prata e cobre —exposta hoxe
e n  S a n t i a g o ,  n o  M u s e o  d a s
Peregrinacións— mostra no seu reverso
o corpo xacente do Apóstolo acompañado
polos seus dous discípulos e descansando
no interior dunha nave.

Entre a punta de San Vicente e a illa da
Toxa, O Grove ofrece un litoral con
magníficas praias de area branca ou
dourada, xenuínos espazos naturais con
bosques de piñeiros silvestres e atractivas
rutas de sendeirismo; e unha rica oferta
gastronómica co marisco como gran
reclamo.

Que ver

A praia da Lanzada, cerca de 3 km de
areal con mar aberto e cun magnífico
paseo de madeira.  As rutas de
sendeirismo: subida ao monte Siradella
(miradoiro e Aula da Natureza) ata Con
Negro (con espectaculares formacións
rochosas á beira do mar) ou a lagoa A
Bodeira (interesante reserva ornitolóxica).
As escavacións arqueolóxicas de Adro
Vello, na praia do Carreiro (San Vicente),
restos dunha vila romana, unha igrexa do
século VII e unha necrópole. A illa da Toxa,
un dos enclaves turísticos máis coñecidos
de Galicia. O acuario do Grove. A festa
do marisco, cada outubro desde 1963.

Praia da Lanzada

CAMBADOS

Cambados ofrece unha das mellores
postas de sol de toda a ría de Arousa e un
rico patrimonio histórico-artístico. O
municipio está integrado por tres núcleos
históricos: Fefiñáns —coa fermosa praza
homónima como emblema—, Cambados
—centro administrativo e onde se atopa
o pazo de Bazán, que actualmente alberga
o Parador Nacional de Turismo— e Santo
Tomé do Mar —a vila mariñeira por
excelencia.

O s  p a z o s  o u  c a s a s  s e ñ o r i a i s ,
principalmente dos séculos XVII e XVIII,
deixaron tamén aquí exemplos admirables
como o citado pazo de Bazán, o pazo de
Ulloa ou o de Montesacro.

Cambados é tamén a patria de moitos
galegos ilustres, como o poeta Ramón
Cabanillas, que versou “¡Galicia! Nai e
Señora, sempre garimosa e forte!”, os
escultores Francisco Asorey ou Francisco
Leiro, ou o político e escritor do s. XIX
Pedro Pablo Bazán de Mendoza. Así
mesmo, tiveron aquí residencia escritores
como Emilia Pardo Bazán ou Valle-Inclán,
ou o teórico do Rexionalismo Alfredo
Brañas.

Que ver

A praza de Fefiñáns (s. XVII), conxunto
formado por un gran pazo urbano, un
casarío de vivendas e o templo parroquial
de San Bieito. A vila mariñeira de Santo
Tomé do Mar. Nela atópase o pazo
barroco de Montesacro. As ruínas
románicas do templo de Santa Mariña
Dozo (1530), coa súa nave de catro arcos.
A Casa-Museo  do poeta Ramón
Cabanillas. O Museo etnográfico e do
viño. Cambados organiza, cada agosto
desde 1952, a festa do albariño .
Declarada de Interese Turístico Nacional,
é a segunda máis antiga de España
despois da de Jerez (1948).

Pazo de Fefiñáns

VILAGARCÍA DE AROUSA

Vilagarcía, a “Perla de Arousa”, foi fundada
a mediados do século XV nunha pequena
enseada dominada polos montes Xiabre
e Lobeira. Neste último existiu unha
fortaleza medieval que acadou gran
protagonismo na época do arcebispo de
Santiago, Diego Xelmírez, ao servirse dela
en varias ocasións a raíña dona Urraca.
Hoxe, Vilagarcía conta cunha poboación
duns 35.000 habitantes; é unha cidade
dinámica, turística e centro neurálxico da
comarca do Salnés.

Desde a súa animada zona portuaria
discorre un paseo marítimo de algo máis
de dous quilómetros que une o centro
coa vila de Carril e vai paralelo ás praias
da Concha e Compostela. Carril é famosa
pola calidade e preparación do máis
famoso dos seus mariscos: as ameixas.
Fronte a esta vila mariñeira, a apenas 200
metros da costa, álzase a illa de Cortegada,
que pertence ao Parque Nacional das Illas
Atlánticas. Aquí crece un bosque de
loureiros único en toda Europa, con
exemplares de máis de 10 metros de altura
e unha extensión de dúas hectáreas e
media.

Que ver

A igrexa de San Martiño de Sobrán
(Vilaxoán), románica do s. XII, de nave
única e cunha fermosa fachada. A igrexa
de Santiago de Carril (s. XVI-XVII), sita
fronte á Illa de Cortegada. O pazo-
convento de Vista Alegre, barroco (s.
XVII) e a igrexa de Santa Baia de
Arealonga, tamén barroca. O parque
fluvial do río Con. Tres magníficos
miradoiros: o monte Meda —desde onde
se contempla o tramo final do río Ulla e
mesmo as Torres do Oeste (Catoira)—, o
monte Xiabre (413 m) —con ampla
panorámica da ría de Arousa— e o monte
Lobeira (292 m) —o seu miradoiro
pertence ao municipio de Vilanova.

Convento de Santa Rita

ILLA DE AROUSA

Sita no medio do mar de Arousa, é —cos
seus 7 km de longo por 2,5 de largo e 36
km de costa— a maior das illas da ría. O
seu litoral é rochoso e baixo, debuxado
con pequenas calas e praias abeiradas,
perfectas para o baño, sobre todo coa
marea alta. Enlaza co continente por
medio dunha longa ponte de case dous
quilómetros, inaugurada en 1985. Ata esa
data o paso á Illa facíase en barcas que
partían do porto de Vilanova de Arousa.
Esta circunstancia de illamento secular
permitiu conservar aquí unha natureza
única.

É o caso do parque natural de Carreirón,
no extremo sur, unha península unida á
Illa polo túmulo das Salinas. Está
catalogado como zona de especial
protección para as aves polas poboacións
de garza real, entre outras. A vexetación
dunar e os bosques de piñeiros danse a
man creando unha paisaxe realmente
valiosa.

A Illa de Arousa presume, ademais, de
preparar un dos mellores polbos á feira
de Galicia. Os seus habitantes levan
séculos pescando este cefalópodo.

Que ver

O Parque Natural de Carreirón. As praias
de area branca e fina e augas tranquilas
como as de Conserrado, Xastelas, Camaxe
ou Lavanqueira, entre outras. Os cons,
peculiares rocas graníticas que adoptaron
formas inverosímiles: a ruta dos cons
percorre toda a Illa. A subida ao Santo, a
parte máis alta da Illa, onde se alza a
escultura do Corazón de Xesús (instalada
en 1962). O porto do Xufre. A igrexa
parroquial de San Xián, neoclásica (s.
XIX), construída cos restos dunha antiga
torre defensiva. A festa do mexillón, no
primeiro domingo de agosto, e a festa do
polbo, o cefalópodo que se exalta o
primeiro domingo de setembro.

Illa de Arousa

VILANOVA DE AROUSA

Vilanova é o municipio natal do escritor
Ramón María del Valle-Inclán. Aquí naceu,
na Casa do Cuadrante (hoxe Casa-Museo),
un 28 de outubro de 1866. Este foi o
evocador lugar  onde o célebre
dramaturgo afirmaba que escoitara “las
historias de santos, almas en pena,
duendes y ladrones” que lle contaba “una
doncella muy vieja que se llamaba Micaela
la Galana”.

Tamén Vilanova é o berce dos irmáns —
escritores e xornalistas— Julio e Francisco
Camba. Pola vila trazáronse os itinerarios
literarios e vitais de Valle-Inclán e dos
irmáns Camba que nos permiten descubrir
a orixe do seu universo creativo.

O municipio esténdese polo bordo
marítimo da ría, o coñecido como “Mar de
Arousa”. Conta cun extenso litoral de 20
km enriquecido con praias de enorme
encanto, de areas finas e penedos
debuxados polo tempo, os ventos e o mar.
Dúas das máis coñecidas son As Sinas e O
Terrón, moi concorridas no tempo de
verán. É tamén no estío, cando se
concentran as festas e romarías máis
populares.

Que ver

A Casa-Museo Valle-Inclán, sita na Casa
do Cuadrante, no centro histórico da vila,
onde naceu o considerado como inventor
do esperpento. A Casa-Museo Irmáns
Camba, situada no barrio histórico de
Vilamaior. As praias, como a das Sinas ou
a do Terrón. A igrexa de Santa María de
Caleiro, de orixe románica. O pazo da
Rúa Nova. As torres de Calogo, restos
dun antigo mosteiro documentado xa no
século IX. O monte Lobeira (292 m), cun
miradoiro construído sobre unha antiga
fortaleza e onde tamén se descubriron
edificacións prehistóricas.

Vilanova de Arousa

CATOIRA

A ría de Arousa vai quedando atrás.
Penetramos no curso último do río Ulla.
As fronteiras entre o mar e o leito fluvial
son difíciles de precisar. Río arriba
chegamos ás terras de Catoira, que foron
defendidas con fervor nos tempos
medievais polas célebres Torres do Oeste,
o gran monumento deste municipio.

A súa orixe remóntase a un pequeno
poboado castrexo (s. I-II a. C.) transformado
en porto comercial durante a época
romana (s. I-II d. C.). A primeira fortaleza
levantouse no século IX para a defensa de
Iria Flavia e Santiago. Restos desa época
son as dúas torres que quedan
actualmente en pé.

As Torres do Oeste cobraron relevancia en
época do arcebispo de Santiago Diego
Xelmírez, pois era o lugar onde se
refuxiaba a mitra compostelá. Estas
fortificacións eran consideradas como
“chave e selo de Galicia”. Na zona estaban
os estaleiros e a pequena frota de guerra
—a primeira da España cristiá— que
Xelmírez armou contra os piratas
almorábides.

Que ver

As Torres do Oeste (s. IX-XII), restos da
gran fortaleza medieval ao pé do río Ulla,
declaradas Monumento Nacional. Xunto
a elas, a capela do castelo, de orixe
románica (s. XII), dedicada ao apóstolo
Santiago. A romaría viquinga, que se
celebra desde 1960 ao pé das torres o
primeiro domingo de agosto. Está
declarada de I nterese  Tur íst ico
Internacional. Convoca milleiros de
persoas para presenciar o desembarco
dos “viquingos”. A mediados de xullo
celébrase a festa da solla, con este peixe
como protagonista gastronómico.

Torres do Oeste

VALGA

Valga integra cinco parroquias e conta con
algo máis de 6.000 habitantes. Sito na
ribeira esquerda do curso baixo do río Ulla,
os primeiros vestixios de ocupación
humana deste municipio remóntanse á
Idade de Bronce (1800-600 a. C.), época á
q u e  p e r t e n c e  o  p e t ró g l i fo  d e
Camporredondo.

Hoxe todo o territorio nos obsequia con
salientables mostras de arquitectura
popular —cruceiros, petos de ánimas,
casas señoriais—, co románico de igrexas
como a de Xanza e paisaxes de gran
beleza, como os espléndidos miradoiros
n a t u r a i s  d e  C h a o  d o  M o n t e ,
Camporredondo ou Xesteiras.

En Valga naceu en 1868 Carolina Otero,
“La Bella Otero”, unha das bailarinas máis
famosas da Belle Époque parisiense. No
centro urbano do concello, un frondoso
e acolledor parque leva o seu nome.
Tamén Xesús Ferro Couselo (1906-1975)
—investigador e ensaísta a quen en 1996
se lle dedicou o Día das Letras Galegas—
é oriúndo de Valga, igual que Manuel
Magariños Castaños, fundador en 1906
de El diario español  de Uruguay.

Que ver

A igrexa románica de Santa María de
Xanza (reformada nos s. XVII-XVIII). Nas
proximidades da capela dos Martores
(posible derivación popular de “mártires”)
existe unha necrópole  ( lugar de
enterramento)  tardorromana ou
altomedieval onde se especulou que
poderían estar sepultado o bispo
Prisciliano e mais os seus discípulos, xa
que disque os seus corpos foron
trasladados a Galicia desde Tréveris
(Alemaña) no século IV. O petróglifo de
Camporredondo (parroquia de San
Miguel de Valga). A praia fluvial de Vilarello
(Cordeiro). As fervenzas (ou rápidos) do
río Valga.

Muíño de vento

PONTECESURES

A estratéxica situación de Pontecesures,
próxima á cidade romana de Iria Flavia,
determinou a construción dunha gran
ponte de pedra no século I, reconstruída
logo no século XII e moi reformada en
época moderna; infraestrutura que leva,
non obstante, dous milenios cumprindo
a súa función. Disque o topónimo de
Pontecesures pode proceder de censuris,
é dicir, onde se facían os empadroamentos
romanos.

O porto de Pontecesures tivo gran
relevancia histórica. No s. XII Xelmírez
creou nel un estaleiro xacobeo para
construír naves de combate contra os
piratas. Ademais, entre os séculos XV e
XVIII este porto era o único habilitado para
a descarga de sal. En 1795 Carlos IV
mandou edificar un grande almacén para
sal, tabaco e xofre coñecido como O
Alfolín, edificio que hoxe se pode visitar.

En Pontecesures conclúe a ruta marítimo-
fluvial do mar de Arousa. A partir de aquí
o peregrino debe continuar o camiño por
terra ata Padrón, Iria Flavia, Teo e
Compostela, empregando para iso o
último tramo do Camiño Portugués.

Que ver

A igrexa de San Xián (ou San Xulián) de
Requeixo, fundada por Diego Xelmírez
en 1116. Os cruceiros como o de San Xián
(s. XIV) —que pertenceu ao conxunto de
capela e hospital de leprosos de San
Lázaro—, Carreiras (s. XVIII) ou Porto. O
pazo e cruceiro da Coba (s. XVIII). O
edificio do Alfolín da Renda de Tabacos
(s. XVIII), de planta cadrada e dous pisos,
cun enorme escudo borbónico. O
conxunto do Caldeirón, no barrio
mariñeiro do Porto. A romaría de San
Lázaro (Domingo de Paixón) data do s.
XIV e é das máis antigas de Galicia. Entre
marzo e abri l  celébrase a festa
gastronómica da lamprea.

Ponte de Pontecesures
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OCUPACIÓN
A orde de prioridade para a ocupación dos albergues será a que se
establece a continuación:
1. Os peregrinos con limitacións físicas.
2. Os peregrinos a pé.
3. Os peregrinos a cabalo.
4. Os peregrinos en bicicleta.
5. As persoas que viaxen con coches de apoio.
As prazas ocuparanse ao chegaren os peregrinos aos albergues, sen
que en ningún caso se admita a posibilidade de realizar reservas.

EMPREGO E USO
O emprego do albergue para pasar a noite e/ou o uso de calquera dos
seus servizos e instalacións, implicará o pagamento de 6 € por persoa
e día, que se xustificará co bono que será entregado polo responsable
do albergue no momento do pagamento.

NORMAS DE COMPORTAMENTO
O emprego por parte dos peregrinos das instalacións dos referidos
albergues estará suxeito ao cumprimento das seguintes condicións:
1. A estada en cada albergue será dunha soa noite, salvo en caso de
doenza ou outra causa de forza maior.
2. A porta dos albergues pecharase ás 22.00 horas.
3. Os albergues deberán abandonarse antes das 8.00 horas da mañá.
4. Para respectar o descanso, as luces apagaranse ás 22.30 horas, a
excepción das zonas comúns.
5. Os usuarios/as deberán coidar as instalacións coa debida dilixencia,
deixándoas ordenadas, limpas e, por tanto, recoller e depositar o lixo
nos correspondentes contedores.
6. Non se poderá malgastar a auga nin a luz.
7. Para secar a roupa empregaranse exclusivamente os tendais. O
incumprimento dos deberes anteriormente citados, así como calquera
conduta susceptible de ser considerada como perturbadora do bo
funcionamento dos albergues, facultará os seus responsables para
obrigar aos infractores a abandonalos, sen prexuízo da existencia de
responsabilidades, incluída a prohibición do uso de calquera outro
albergue da rede.

SERVIZOS
* Liteira con roupa de cama dun só uso
* Uso da cociña (sen enxoval)
* Ducha (con auga quente)

A credencial do peregrino é o documento no que
se van colocando os selos dos lugares polos que
se pasa e que servirán para obter a “Compostela”
(documento do Cabido que certifica a realización
da peregrinación por motivos relixiosos ou
espirituais), debendo acreditar que se fixeron polo
menos os 100 últimos km a pé ou a cabalo ou 200
en bicicleta.

- Os peregrinos españois deben viaxar sempre coa
tarxeta sanitaria.

- En caso de proceder doutro país membro da
Unión Europea, é recomendable dispor da tarxeta
sanitaria europea.

- Se procedes dun país que non é membro da
Unión Europea, debes saber que hai países que
teñen convenios con España, polo que será
importante obter esta información antes de iniciar
a viaxe e así vir con todos os papeis en regra.

Persoas con discapacidade

Ademais das recomendacións xerais que debe
observar todo peregrino, deben:

- Informarse antes de saír das dificultades que
pode atopar un peregrino con discapacidade e das
condicións de accesibilidade dos distintos servizos
que se atopan no Camiño de Santiago (albergues,
establecementos de hostalería, etc.).

- Extremar as precaucións á hora de cruzar as
estradas se se ten discapacidade auditiva e camiñar
sempre acompañado no caso das persoas con
discapacidade visual, debido aos cruzamentos,
desvíos e irregularidades do terreo.

Se viaxas con animais:

- Asegúrate de ter en regra as vacinas e

desparasitacións, correctamente recollidas no
caderno sanitario co que se debe viaxar.

- Planificar e adaptar a ruta e as etapas á existencia
de aloxamentos que permitan o seu acceso.

Antes de comezar a peregrinación:

• Realizar unha preparación física previa, tendo en
conta que debes planificar as etapas en función
das túas posibilidades físicas, dosificando o esforzo
e facendo descansos máis ou menos frecuentes ou
longos dependendo das características físicas de
cada un.

• Unha vez iniciada a marcha non camiñes moi
rápido os primeiros días e mantén o mesmo ritmo.

• É fundamental o coidado dos pés co fin de previr
as bochas; para iso leva calzado cómodo e usado,
é aconsellable levar dous pares, ou con sola de
goma grosa e lixeira; os calcetíns deben ser
adaptados e de boa transpiración (de fío ou
algodón), sempre limpos, secos e ben colocados
para evitar rozaduras. Ao rematar a xornada lava
os pés con auga e xabón e cambia de calzado.

• Utiliza roupa lixeira e ampla de cor clara
(reflectora), adecuada á época do ano.
• Leva un chuvasqueiro de pouco peso que cubra
a mochila.

• Leva unha protección para a cabeza, e lentes de
sol, evita as horas de máis calor e utiliza crema
protectora.

• Inxire auga frecuentemente pero asegúrate de
que é potable; non se debe consumir auga de
arroios, ríos, mananciais ou fontes de cuxa
potabilidade non esteamos seguros. Para previr
deshidratacións recoméndase unha inxestión
mínima diaria de 2 litros de auga. Existen no

mercado bebidas isotónicas cuxa composición en
sales de sodio e potasio poden axudar a un adulto
san.

• As acampadas deberás facelas en lugares
establecidos para tal efecto. Ten precaución se fas
fogueiras, ao iniciar a marcha asegúrate de que
queden apagadas, COIDA O MEDIO.

• Non te afastes nunca das sendas sinaladas, evita
camiñar cando escureza e respecta as normas de
circulación. Se o fas en bicicleta, lembra que é
obrigatorio o uso do casco e do chaleco de alta
visibilidade.

• Camiña sempre pola marxe esquerda da calzada.

• Se estás canso e con cambras descansa nun lugar
fresco e bebe abundante líquido.

• Para repoñer forzas durante o camiño come
alimentos moi enerxéticos (froitos secos, figos,
chocolate, etc.).

• Na equipaxe debes levar: saco de durmir, unha
navalla multiusos, unha lanterna, un teléfono
móbil, e unha pequena caixa de medicamentos.

• A caixa básica de urxencias (alcohol, gasa,
esparadrapo de seda, Betadine, apósitos, crema
de protección solar, agulla e fío para a cura das
bochas, tesoira pequena, vaselina, repelente de
mosquitos, antihistamínicos (en caso de alerxia)
e aspirinas.

O teléfono de urxencias é o 112

C
O

N
S

E
L

L
O

S
 Ú

T
IL

E
S

 P
A

R
A

 P
E

R
E

G
R

IN
O

S

T
E

L
É

F
O

N
O

S
 E

 E
N

D
E

R
E

Z
O

S
D

E
 I

N
T

E
R

E
S

E SOS GALICIA E PROTECCIÓN CIVIL 112
URXENCIAS E URXENCIAS MÉDICAS 061
OFICINA INFORMACIÓN TURGALICIA 902 200 432
OFICINA DE TURISMO DA CORUÑA 981 221 822
OFICINA DE TURISMO DE FERROL 981 337 131
OFICINA DE TURISMO DE LUGO 982 231 361
OFICINA DE TURISMO DE OURENSE 988 372 020
OFICINA DE TURISMO DE PONTEVEDRA 986 850 814
OFICINA DE TURISMO DE SANTIAGO 981 584 081
OFICINA TURISMO DA XUNTA-MADRID 91 5954200/91 5954214
INFORMACIÓN TURÍSTICA E ALOXAMENTOS EN SANTIAGO
(CENTRAL DE RESERVAS)      981 958 058/981 555 129/981 568 521
OFICINA INFORMACIÓN XACOBEO     981 552 288/902 332 010
informacion.xacobeo@xunta.es
OFICINA DO PEREGRINO 981 568 846
CENTROS INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN DO CAMIÑO
MONDOÑEDO  982 521 418 LUGO 982 222 673
INFORMACIÓN METEOROLÓXICA 881 999 654
SERVIZOS RELIXIOSOS 981 568 846
ESTACIÓNS DE AUTOBUSES
SANTIAGO 981 542 416 A CORUÑA 981 184 335
FERROL 981 184 335 LUGO 982 223 985
OURENSE 988 216 027 PONTEVEDRA 986 852 408
VIGO 986 373 411
AEROPORTOS www.aena.es
AENA INFORMACIÓN NACIONAL 902 404 704
SANTIAGO-LAVACOLLA 981 547 501
A CORUÑA-ALVEDRO 981 187 200    VIGO-PEINADOR 986 268 200
TREN www.renfe.es
RENFE INFORMACIÓN E RESERVAS 902 320 320
CONCELLOS
SANTIAGO 981 542 300 A CORUÑA 981 184 200
FERROL 981 944 000 LUGO 982 297 100
OURENSE 988 388 100 PONTEVEDRA 986 804 300
VIGO 986 810 100

ENDEREZOS PARA O PEREGRINO
INFORMACIÓN PRÁCTICA www.xacobeo.es
ASOCIACIÓN GALLEGA DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
www.amigosdelcamino.com
INFORMACIÓN IGREXA CATÓLICA www.peregrinossantiago.com
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
www.caminodesantiago.org
ONDE ALOXARSE www.turgalicia.es / www.pazosdegalicia.com
(inclúe a rede de turismo rural de Galicia)
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