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Tomando Ferrol como punto de partida, o Camiño inícia-
se nos peiraos de Curuxeiras, onde se situaba o antigo 
porto medieval, que se remonta ao século XI. Esta pri-
meira etapa ata Neda é curta, de apenas 14 quilóme-
tros, e discorre case sempre paralela á ría. 

Deixamos Curuxeiras e pasamos polo paseo da Mariña 
ata a igrexa de San Francisco, situada entre o barrio vello 
e o barrio neoclásico da Madalena. A Madalena é todo 
un símbolo do novo urbanismo nado nos tempos da 
Ilustración. Ferrol chegou a ser no século XVIII a cidade 
máis grande de Galicia. O rei Fernando VI determinara 
instalar aquí a mediados dese século o Grande Arsenal 
do norte de España, o que converteu este lugar na gran 
base naval da Europa do seu tempo. Cumpría darlle 
aloxamento á nova poboación de traballadores —Ferrol 

Deixamos atrás Neda para continuar polo Regueiro, O 
Puntal de Arriba e Conces ata entrarmos en Fene, mu-
nicipio industrial que colleu sona por acoller os estalei-
ros de ASTANO —siglas correspondentes a “Astilleros y 
Talleres del Noroeste”. O seu enorme guindastre perso-
naliza a paisaxe desta comarca.

Saímos da vila e a ruta enlaza co Camiño Real. Rodea-
mos o parque empresarial de Vilar do Colo e, algo máis 
adiante, Cabanas, en pleno estuario do Eume. A praia 
da Madalena brindaranos a oportunidade dun descan-
so —ou un baño estival— antes de continuar polo pa-

Deixamos Miño pola rúa Real ata a estación do ferroca-
rril. Cruzamos a vía e chegamos á Ponte do Porco. Des-
pois internarémonos nunha zona de monte, río arriba, 
seguindo o curso do Lambre. Nas inmediacións, o pazo 
de Montecelo e a igrexa de San Pantaleón das Viñas. 
Ímonos aproximando a Betanzos, nun tramo con boas 
panorámicas da ría de Betanzos e das súas marismas. 
Pasamos pola aldea de Gas, e máis adiante A Rúa, San 
Martiño de Tiobre, o pazo do Barral, en descenso ata 
O Sabugueiro, e logo o santuario da Nosa Señora do 
Camiño. 

Cruzamos o río Mandeo pola Ponte Vella e entramos 
en Betanzos polo arco da Ponte Vella, resto da muralla 

Desde a capela de Bruma, o Camiño condúcenos ao 
municipio de Ordes. Pasa polo Seixo, a aldea de Cabe-
za de Lobo, na parroquia de Ardemil, e os lugares da  
Carreira, As Mámoas e A Carballeira. Transita por montes, 
bosques autóctonos e cruceiros que van guiando o paso. 
Axiña alcanzamos o lugar da Rúa, onde se ergue a igrexa 
de San Paio de Buscás. Un camiño de terra lévanos ao 
muíño de Trabe e á ponte do Cubo para continuarmos 
ata Outeiro de Abaixo. O acubillo das árbores diríxenos 
á igrexa de San Xulián de Poulo, en Outeiro de Arriba. 

Pasamos a ponte de Sigüeiro sobre o río Tambre e 
entramos no municipio de Santiago. Continuamos 
en dirección aos pequenos núcleos de Marantes e A 
Lameira. Alcanzamos e atravesamos o parque empre-
sarial do Tambre (principal viveiro de industrias da ca-
pital galega) e temos que camiñar pola vía Galileo e a 
rúa do Tambre. A ruta chega ao barrio do Meixonfrío, 
lugar onde existiu unha venda onde se refrescaban 
peregrinos e viaxeiros. Moi preto atópase o Cruceiro 
da Coruña; nas súas proximidades álzase un castro 
prerromano.

O itinerario atravesa o barrio das Cancelas e entra, ca-
miño abaixo, no centro urbano de Santiago. Pasamos 

Os peregrinos procedentes de Inglaterra ou Flandres, 
orientados pola Torre de Hércules —o famoso faro de 
orixe romana—, arribaban ao porto da Coruña. 

A cidade debúxase sobre unha fermosa península 
trazada entre os ventos atlánticos e toda a forza da luz 
do mar. O Camiño comeza na zona histórica, na igrexa 
románica de Santiago, a uns dous quilómetros —no co-
razón da cidade— do emblemático faro. Continúa ata a 
Porta Real, moi preto da praza de María Pita. Segue cara 
aos Cantóns pola fermosísima avenida da Mariña. Logo 
discorre polas rúas Sánchez Bregua e Linares Rivas ata 
Catro Camiños e continúa polas rúas Fernández Latorre 
e Pérez Ardá, cara ao barrio de Eirís. 

A ruta coincide co camiño real de Castela. Saímos do mu-
nicipio coruñés e entramos, polo lugar do Portádego, no 
termo municipal de Culleredo. Tomamos o paseo maríti-

QUE VER

A Torre de Hércules, o único faro romano (s. II, restaurado 
no s. XVIII) que hoxe continúa exercendo coma tal e un 
dos máis fermosos monumentos e contornas de Galicia. 
Os case 15 km de paseo marítimo urbano coruñés. A 
igrexa de Santiago (s. XIII e XV), fundada por Afonso IX e 
iniciada por discípulos do Mestre Mateo. Na súa fachada, 
as imaxes de Santiago e san Xoán. No adro reuníase o ca-
bido da cidade na baixa Idade Media. A igrexa colexiata 
de Santa María do Campo, de orixe románica. A praza 
de María Pita (1860-1912) e a Casa Consistorial (1908).

As galerías da avenida da Mariña, os emblemáticos edi-
ficios acristalados fronte ao mar, construídos entre os sé-
culos XIX e XX. A rúa da Estrela e as ruelas que lindan 
con ela e que configuran a célebre zona de tapas e viños 
coruñesa. Os museos científicos —Casa das Ciencias, Do-
mus e Acuario— e o Museo Nacional de Ciencia e Tecno-
loxía (aberto no 2012). O castelo de Santo Antón (s. XVI), 
nunha illa na badía e con ponte de acceso. No seu interior 
alberga o Museo Arqueolóxico e Histórico da Coruña. 
En Cambre, a igrexa románica de Santiago de Sigrás 
e a igrexa de Santa María de Cambre (desviándose do 
Camiño ata a capital municipal), tamén románica.

Casa consistorial de Ferrol

Castelo de San Felipe, Ferrol

Praza e igrexa de Santiago, 
Betanzos

Ponte sobre o rio Tambre, SigüeiroIgrexa de San Miguel de 
Breamo, Pontedeume

Torre de Hércules, A Coruña

Paseo marítimo da Coruña

pasou de 1.500 habitantes a máis de 25.000 a finais 
de século—. E así xurdiu o barrio da Madalena: un rec-
tángulo de seis rúas paralelas cruzadas en ángulo recto 
por nove rúas transversais, e, ao cabo, dúas prazas ca-
dradas que acollen as rúas centrais. 

Baixo este Ferrol ilustrado facemos camiño e chega-
mos ao Hospital da Caridade, hoxe Centro Cultural 
Torrente Ballester, e pasamos pola concatedral de San 
Xiao. A rúa Real condúcenos ata a praza de Amboage, 
onde se atopa a igrexa da Virxe das Dores e logo apare-
ce a praza de Armas e o Pazo Consistorial, este de me-
diados do s. XX. Estamos no núcleo da cidade. Desde a 
nosa posición neste amplo espazo debemos descender 
ata a praza da Constitución e o Cantón de Molíns para 
chegarmos á igrexa, tamén neoclásica, das Angustias. 

mo do Burgo —un antigo porto que pertencía á Orde do 
Temple—. Neste tramo teremos a oportunidade de visitar 
a igrexa románica de Santiago e os muíños de Acea de 
Ama, construídos orixinariamente polos monxes de So-
brado no século XII. 

O Camiño Inglés segue ata Alvedro, baixa ata a ponte 
medieval da Xira sobre o río Valiñas e penetra no mu-
nicipio de Cambre. Dúas parroquias sáennos ao paso: 
Sigrás, con igrexa románica e onde se aprecia o perfil 
dun castro (poboado prerromano; aos seus pés cons-
truíuse un hospital de peregrinos), e Anceis. Paga a 
pena desviarse ata a capital municipal de Cambre e vi-
sitar a súa igrexa, construída contra o ano 1200. Garda 
no seu interior unha “hidria das vodas de Caná”, vasilla 
importada de Xerusalén, posiblemente por un templa-
rio de Santa María do Temple. 

ante o edificio administrativo da Xunta de Galicia en 
San Caetano e ante o monumento ao peregrino. Con-
tinuamos polas rúas da Pastoriza, Basquiños e Santa 
Clara. Deixamos o convento de Santa Clara e seguimos 
pola rúa Loureiros ata a Porta da Pena, unha das en-
tradas á cidade cando esta estaba amurallada —séculos 
XII ao XIX—. Pouco despois entramos na praza de San 
Martiño Pinario, na rúa da Troia —onde se atopaba a 
célebre pensión de estudantes— e, finalmente, na rúa 
da Acibechería, que nos sitúa ante a fachada norte da 
catedral de Santiago.

O Camiño continúa cara aos barrios de Recemil e Ca-
ranza ata chegar ao polígono industrial da Gándara. 
Seguimos pola avenida do Mar, que discorre paralela 
á ría, e dirixímonos en dirección a Neda. A rúa da Pena 
conduce ao mosteiro de San Martiño de Xubia (munici-
pio de Narón). Logo continúa ata enlazar co camiño do 
Salto, segue polo muíño de marea das Aceas de Lem-
beie e cruza a ponte do río Xubia para entrar en Neda. 
Á beira deste río sitúase o albergue. Onda o concello 
apreciamos os restos do antigo hospital de peregrinos 
do Sancti Spiritus (s. XV).

QUE VER

En Ferrol, a igrexa de San Francisco (s. XVIII): no seu 
interior, imaxes do escultor José Ferreiro. O Arsenal (s. 
XVIII), dársena rectangular limitada por diques de can-
tería asentados en illotes e no fondo mariño. Deseñado, 
entre outros, por Petit de la Croix. A Sala de Armas do 
Cuartel Militar de Instrución, con formato palaciano de 
corte francés. O Hospital da Caridade —hoxe, Centro Cul-
tural Torrente Ballester—, construído en 1780 para auxilio 
de enfermos, pobres e peregrinos. A concatedral de San 
Xiao (s. XVIII), con planta de cruz grega (cos catro brazos 
ou naves iguais). As prazas de Amboage e de Armas. O 
Teatro Jofre (1892). O castelo de San Felipe (s. XVI). E 
as praias de Doniños e Valdoviño (con cadansúa lagoa 
natural). 

En Narón, o mosteiro de San Martiño de Xubia, “O 
Couto”, orixinario do s. VIII e reconstruído no XII baixo a 
orde de Cluny (igrexa con planta basilical de tres naves 
e exterior con curiosas esculturas profanas). O pórtico e o 
campanario son do século XVIII.

En Neda, a igrexa de Santa María (s. XVIII), os restos do 
hospital de peregrinos do Sancti Spiritus, a Torre do Re-
loxo (1786), as casas con soportais da rúa Real (s. XVII e 
XVIII) e a igrexa de San Nicolás (s. XIV).

QUE VER

A igrexa de San Martiño de Porto (de fachada barroca). 
A ponte sobre o río Eume, construída por Fernán Pérez 
de Andrade no século XIV. Mide 600 metros e ten 79 ar-
cos. Contaba con capela e hospital de peregrinos, hoxe 
desaparecidos. En Pontedeume, o convento de Santo 
Agostiño, a capela das Virtudes, a torre da homenaxe do 
castelo dos Andrade (s. XVIII), a igrexa de Santiago (s. 
XVIII), a casa natal de Bartolomé Rajoy, que foi arcebis-
po de Santiago en 1751 e 1752, e a Casa Consistorial 
apegada á Torre Ulloa (s. XVII). A igrexa de San Miguel 
de Breamo (s. XII) e, antes de entrarmos en Miño, a ponte 
medieval sobre o río Baxoi.

QUE VER

A capela de Bruma, un modesto edificio de cachotería. A 
igrexa de San Paio de Buscás, de orixe románica. A igre-
xa de San Xulián de Poulo, tamén de orixe románica. A 
ponte de Sigüeiro sobre o río Tambre, de posible orixe 
medieval. Nesta ponte tivo lugar, o 8 de abril de 1846, o 
levantamento do coronel Solís contra as tropas do Go-
berno. Cinco días despois sería derrotado e habíase con-
verter nun dos “mártires de Carral”. Os grelos (brote do 
nabo) de Ordes teñen fama pola súa excelente calidade. 
Adóitanse vender en temporada —de outubro a abril— en 
plena estrada N-550.

QUE VER

O convento de Santa Clara, de fachada barroca (1719). A 
praza de San Martiño Pinario, onde destaca a portada da 
igrexa do gran mosteiro do mesmo nome (s. XVI-XVIII) 
que, cos seus 25.000 metros cadrados, é un dos maiores 
cenobios de España. No interior, importantes retablos 
barrocos e neoclásicos e un notable museo distribuído 
en varias salas. A Casa da Troia, o edificio que albergou 
a célebre pensión de estudantes inmortalizada na novela 
La Casa de la Troya, de Alejandro Pérez Lugín (1915). Os 
últimos metros do Camiño Inglés permítennos pasear 
por unha das cortornas máis xenuínas da zona histórica 
santiaguesa.

seo marítimo, cruzar a ponte e entrar en Pontedeume, 
importante enclave no noso Camiño fundado en 1270 
polo rei Afonso X.

A ruta continúa polo Barro, As Pedridas, Cermuzo, A Xes-
ta, Buíña, e pasa polos lugares de Viadeiro e Bañobre. 
Cruzamos pola ponte medieval do río Baxoi, dun só 
arco, e entramos na localidade de Miño por un camiño 
real que nos conduce ata a praza do mercado. Miño é 
unha acolledora vila costeira que nos meses de verán 
incrementa notablemente a súa poboación. Preto do 
mar sitúase o albergue de peregrinos. 

QUE VER

A Ponte do Porco sobre o río Lambre (s. XIV). As igrexas 
de San Pantaleón das Viñas e de San Martiño de Tio-
bre. O santuario da Nosa Señora do Camiño (s. XVI). En 
Betanzos: o pazo de Bendaña (s. XV-XVIII) e o pazo do 
Concello (s. XVIII). A igrexa de Santiago (s. XV) —no seu 
interior, a capela renacentista de don Pedro de Ben—, a 
igrexa de San Francisco (s. XIV) —onde se atopa o sepul-
cro de Pérez de Andrade, o Bo— e a igrexa de Santa María 
do Azougue. O parque do Pasatempo, curioso parque te-
mático construído entre 1893 e 1914. Outro templo des-
tacado é a igrexa de San Domingos (s. XVII).

medieval. Betanzos foi capital dunha das sete provin-
cias do antigo Reino de Galicia e hoxe presenta un dos 
conxuntos histórico-artísticos máis monumentais da 
comunidade. Pola rúa Prateiros chegaremos á praza 
dos Irmáns García Naveira. 

Saímos pola ponte das Cascas e pasamos polo Coto, 
Campoeiro e Xanrozo para entrar no municipio de Abe-
gondo. A ruta pasa pola aldea de Meangos e outros nú-
cleos coma Francos, Boucello ou A Malata. Finalmente, 
As Travesas (Carral), lugar de unión das dúas alternati-
vas: Ferrol e A Coruña. Aquí perduran restos do antigo 
hospital medieval.

Continuamos ata Sobrecarreira, o pazo de Anceis (s. 
XVII) e cruzamos o norte do municipio de Carral polas 
parroquias de San Martiño de Tabeaio e os núcleos do 
Corpo Santo, Belvís, Sergude e Cañás. Entramos no 
municipio de Abegondo e no lugar de San Xoán de 
Sarandós e O Rueiro. Volvemos un tramo polo termo 
municipal de Carral —onde atravesa O Peito e As Trave-
sas— e continuamos polo Mesón do Vento, localidade 
do municipio de Ordes que dista un quilómetro de 
Bruma. En Bruma, onde se localiza o albergue (con-
cello de Mesía), existen restos do antigo hospital de 
peregrinos, de orixe medieval, vinculado ao hospital 
de Santiago (o que hoxe é Hostal dos Reis Católicos).

Alternamos tramos de terra e asfalto. Pasamos por pola 
Senra e A Calle. Aquí, unha placa colocada nunha vivenda 
do século XVI lembra o paso de Filipe II en 1554. 

Chegamos ao Carballo e á Casanova. No inverno, o te-
rreo adoita estar asolagado pola acción dos numerosos 
mananciais. Podemos abandonar o Camiño polas veigas 
laterais ata atopar unha estrada asfaltada xunto á ponte  
da Pereira. Cruzamos esta ponte, introducímonos no bos-
que e alcanzamos Os Carrás. Continuamos ata o lugar de 
Baxoia e chegamos a Sigüeiro, vila de orixe medieval (s. 
XII), capital do municipio de Oroso. Proseguimos pola 
rúa Real e desembocamos na histórica ponte sobre o río 
Tambre.

Praza do Obradoiro, Santiago de Compostela



A CORUÑA
LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

Tui

Mos

O Porriño

Redondela

Sanxenxo

Vilanova 
de ArousaA Illa de 

Arousa

Vilagarcía 
de Arousa

A Pobra do 
Caramiñal

O Grove

Ribeira

Boiro

Barro
Portas

Catoira
Rianxo

Dodro Padrón
Vedra

Boqueixón
Rois

Ames
Negreira

MazaricosCorcubiónFisterra

Cee

Muxía

Dumbría
Santa Comba

Teo

O Pino

Oroso

Ordes

Culleredo

A Coruña

Cambre

Carral Abegondo

Betanzos
Paderne

Miño
Pontedeume
Cabanas
Fene
Neda

Narón
Ferrol

Mesía

Arzúa
Melide

Toques

Lugo
Castroverde

A Fonsagrada

Palas de Rei Guntín

Monterroso Portomarín
Sarria Triacastela

Samos
Pedrafita do Cebreiro

Paradela

Silleda
Lalín Rodeiro

Chantada

Quiroga

Rubiá
A Rúa

Pantón
Vilamarín

Amoeiro

Allariz

Sandiás Sarreaus Laza

Verín Riós

A Mezquita

MonterreiCualedro

Oímbra

Vilardevós

A Gudiña

Trasmiras

Coles

Ourense

Taboadela

O Saviñao
A Pobra 

do Brollón

Vilamartín 
de Valdeorras

Ribas de Sil
O Barco 

de Valdeorras
Carballeda 

de Valdeorras

Monforte 
de LemosSan Cristovo 

de Cea

San Cibrao 
das Viñas

Paderne 
de Allariz

Baños 
de Molgas

Vilar 
de BarrioXunqueira

de Ambía

Xinzo 
de Limia

Castrelo 
do Val

Vilariño 
de Conso

Dozón

Piñor

Baleira
Friol

Vilasantar

Boimorto

Sobrado

Guitiriz

Vilalba

Begonte

Abadín

Mondoñedo
Lourenzá Ribadeo

Trabada

Barreiros

Caldas 
de Reis

Vilaboa

Cambados
Meaño

Valga
Pontecesures

Soutomaior

Pontevedra

A Estrada

A Guarda

O Rosal

Baiona
Nigrán

Oia

Vigo

RÚA DA VIRXE DA CERCA

RÚA DE SAN PEDRO

PRAZA DO 
OBRADOIRO

RÚA DE RAXOI

RÚA DE CARRETAS

RÚA DE SAN FRANCISCO

RÚA DO VAL DE DEUS

MOEDA VELLA
RÚA DA TR

OIA

RÚA LOUREIROS

CASAS REAIS

COSTA DE SAN FRANCISCO

COSTA VELLA

AVENIDA DE 

RODRIGO DE PADRÓN

RÚA DO FRANCO

AVENIDA DE XOÁN CARLOS I

PASEO DE BÓVEDA

PASEO DAS LETRAS GALEGAS

PASEO DA FERRADURA

RÚA DA RAÍÑA

SANTO AGOSTIÑO

SAN FIZ

CINCO RÚAS

SAN PAIO DE 

ANTEALTA
RES

PREGUNTOIRORÚA DO VILAR

RÚA NOVA

RÚA DA CALDEIRERÍARÚA DAS ORFAS

PRAZA DA 
QUINTANA

PRAZA DA 
FONSECA

A PORTA 
FAXEIRA

PRAZA DA 
UNIVERSIDADE

PRAZA DA 
MAZARELOS

PRAZA DO 
IRMÁN GÓMEZ

PORTA DO 
CAMIÑO

PRAZA DE 
CERVANTES

PRAZA DA 
INMACULADA

PRAZA DE 
SAN MIGUEL

PRAZA DE 
SAN MARTIÑO

PRAZA DE 
GALICIA

PRAZA 
ROXA

AVENIDA DE COMPOSTELA

RÚA DE SAN 
CLEMENTE

CAMPO DAS 
HORTAS

RÚA DAS HORTAS

RÚA DA SENRA

FONTE DE SANTO ANTONIO

RÚA PATIO DE MADRES

TRÁNSITO DA MERCÉ
RÚA DA ENSINANZA

RÚ
A D

AS
 RO

DA
S

RÚA DE SAN ROQUE

RÚ
A D

O 
PO

M
BA

L

RÚA DO HÓRREO

Moi preto, a cidade de Ferrol, pioneira no urbanismo moderno. O barrio da 
Madalena, ideado a mediados do século XVIII para acoller a nova poboación 
que demandaban os estaleiros e mais o arsenal militar, emprega por primeira 
vez a galería, esa construción que acabaría por singularizar os edificios máis 
típicos de Galicia. Este barrio, declarado Conxunto Histórico-Artístico en 1983, 
está trazado en cuadrícula, modelo do racionalismo da Ilustración, que o con-
verte (malia o estado de bastantes inmobles, que piden unha urxente restaura-
ción) nun dos máis singulares de España.

O litoral atlántico regálanos, nesta costa da provincia da Coruña, abraiantes 
paisaxes de enormes cantís, así como suxestivas e á vez solitarias praias. Canto 
aos primeiros, na serra da Capelada (Cedeira) atópanse os cantís máis altos 
do Atlántico norte: o litoral álzase aquí, no coñecido como monte de Herbeira, 
a 620 m sobre o mar. A pouca distancia, o célebre santuario de Santo André 
de Teixido, o máis visitado de Galicia despois da catedral de Santiago, por-
que, como sostén o dito popular, a Santo André “vai de morto quen non foi de 
vivo”. 

Parque Natural das Fragas do Eume

Esteiro de Cedeira

Santo André de Teixido,
Cedeira

Campionato Mundial de Surf “Pantín Classic Galicia Pro”

Entre Cedeira e Ferrol, praias de area fina e branca, algunhas de varios qui-
lómetros de lonxitude, que se alternan con pequenas calas. É unha zona ideal 
para a práctica de deportes náuticos como o surf ou o windsurf.

E seguindo cara ao sur, litoral abaixo desde A Coruña, penetramos na célebre 
Costa da Morte: Malpica, Laxe ou Camariñas son algunhas das vilas histó-
ricas desta desafiante e bela orografía, unha das paisaxes con máis feitizo de 
Galicia en calquera época do ano.

Xa no interior, a provincia da Coruña debúxase en vales e grandes zonas de 
prados onde pace o gando á vontade e na que, xa que logo, a calidade da car-
ne é excelente. É o caso de Santa Comba ou do Val do Dubra. Ou Vimianzo 
(no corazón das Terras de Soneira) en cuxo centro se alza un castelo orixinario 
do século XII, un museo vivo dinamizado durante todo o ano con visitas e 
actividades.

E agora, a Compostela secreta: porque hai outro Santiago máis alá da súa 
zona monumental única, da súa xenuína gastronomía ou do animado am-
biente cultural. É un novo Santiago, conectado coa natureza e o lecer, presidi-
do polos seus poéticos ríos Sar e Sarela, e os suaves montes que os protexen. 
Os novos paseos polo río Sar ábrense ante nós, ao leste da cidade —na zona 
coñecida como As Brañas do Sar—, xunto á subida e a través de sendas polo 
novo Bosque de Galicia. Este novo espazo de 24 ha crece na ladeira do monte 
Gaiás, que preside a Cidade da Cultura. Ao oeste, no outro extremo da urbe, 
o monte Pedroso bríndanos quizais a mellor panorámica da cidade milenaria. 
Podemos acceder a el seguindo un antigo viacrucis que pasa a carón do gran 
parque coñecido como A Granxa do Xesto.

MÁIS ALÁ DO CAMIÑO... 

INGLÉS ->
CAMIÑO 

INGLÉS ->

OS CAMIÑOS EN

GALICIA ->

Chegaches a Compostela. Garda agora as botas 
da túa peregrinación e convértete nunha persoa 
viaxeira, curiosa, sensible e activa. Volve sobre 
os teus pasos. Todo o que non puideches ver ou 
gozar na túa ruta espérate. Ábrense ante ti outros 
camiños igual de sedutores. Mira as suxestións 
que che preparamos.

Nos derradeiros quilómetros do río Eume, no seu camiño cara á ría de Ares, so-
brevive un dos últimos bosques atlánticos de Europa: as Fragas do Eume, 
un parque natural de 9.100 ha que se estende a través dun corredor forestal 
de máis de 20 km de lonxitude. Conta con especies de flora e fauna únicas no 
mundo. No corazón do bosque xorde o mosteiro de Caaveiro, fundado por 
san Rosendo, monxe beneditino, no século X. Para apreciar unha mostra da 
inmensa vexetación deste parque podemos seguir os sendeiros da ruta dos 
Cerqueiros, duns 8 km (aproximadamente 3 horas de duración), que ten como 
punto de inicio o lugar da Pila da Leña (Monfero).

Estamos nunha zona de exquisitos percebes, capturados por arriscados per-
cebeiros directamente nestes cantís, nos lugares da rocha onde máis bate o 
mar. Poderemos degustalos, por exemplo, en Cedeira, concello declarado de 
Interese Turístico en 1953. A gastronomía máis prezada da zona complétase 
con pratos elaborados con peixe sapo, bonito ou marraxo, e calquera produto 
chegado do mar. 

Cara ao norte culminaremos na ría de Ortigueira, protexida polo Cabo Orte-
gal e Estaca de Bares (aquí divídense o océano Atlántico e o mar Cantábrico, 
e é un excelente observatorio de aves). En Ortigueira celébrase, cada mes de 
xullo, o Festival Internacional do Mundo Celta, que chegou a congregar nal-
gunha edición máis de 100.000 asistentes. Combinemos música e paisaxes es-
tremecedoras. Como a ría do Barqueiro, unha das máis pequenas de Galicia; 
o seu porto é todo un miradoiro de casas brancas que descenden pola ladeira. 
E tamén nesta ría, Bares, en cuxo dique permanece a milenaria memoria do 
pobo fenicio, ao que se lle atribúe a súa primeira construción.

O Camiño inglés conta en Galicia con dúas alternativas: o itinerario desde A 
Coruña é máis curto (73,02 km) que o que parte de Ferrol (112,54 km). Ambos 
os dous, cheos de atractivos e historia, conflúen mediado o camiño (As Travesas, 
Carral), onde continúan xuntos ata Compostela. 

A historia destas peregrinacións parte do século XII. En 1147 visitou a tumba 
de Santiago unha escuadra cruzada de ingleses, alemáns e flamengos. O seu 
destino era Terra Santa, e parte daquela expedición acudiu tamén á conquista 
de Lisboa, onde axudaron o primeiro rei de Portugal na súa loita contra o Islam.

A peregrinación xacobea atraeu na Idade Media 
a xentes e sociedades de toda Europa; tamén da 
“afastada Europa”, os chamados países escandi-
navos —Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia 
ou Islandia— e, sobre todo, ingleses, escoceses, 
irlandeses e flamengos. Todos eles contribuíron 
a fixar o que hoxe coñecemos como o Camiño 
Inglés. Chegaban a Galicia por mar desde ca-
danseu porto e arribaban a Ferrol ou á Coruña —e 
tamén a Viveiro ou Ribadeo, no litoral lucense—. 
A estratéxica situación dos portos desas dúas im-
portantes cidades galegas potenciou de maneira 
evidente a ruta. 

Son varias e salientables as pegadas de peregrinacións históricas polo Camiño 
Inglés. Do monxe islandés Nikulás Bergsson chegounos a descrición escrita 
da súa viaxe a pé desde Islandia ata Roma pasando por Santiago. Semellante 
proeza habíalle levar cinco anos, desde 1154 ata 1159. Dous séculos máis tar-
de, durante a coñecida como “Guerra dos cen anos” entre Francia e Inglaterra, 
os británicos empregarían o barco para iren a Santiago. Pezas de cerámica e nu-
mismática inglesas dos séculos XIV e XV atopadas nas escavacións da catedral 
dan proba da presenza deses peregrinos. 

As ofrendas ao Apóstolo tamén nos deixaron testemuño desta ruta. Como o cé-
lebre retablo portátil de alabastro sobre a vida de Santiago doado en 1456 polo 
crego inglés John Goodyear. A obra consérvase no Museo catedralicio.

A ruptura de Enrique VIII (1509-1547) coa igrexa católica por mor do seu di-
vorcio con Catarina de Aragón —orixe da Igrexa de Inglaterra ou anglicanismo— 
puxo fin á peregrinación inglesa e condenou esta ruta ao ostracismo durante 
séculos. Ata hoxe; época de revitalización e de novas formas de peregrinación. 
Os múltiples atractivos de Ferrol ou A Coruña son o pórtico á ruta; e Pontedeu-
me ou Betanzos, dous lugares imprescindibles para entendermos a historia 
“inglesa” do Camiño.
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PLANO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

LUGARES XACOBEOS ->

Catedral de Santiago de Compostela
Hospital Real (hoxe, Hostal dos Reis 
Católicos)
San Martiño Pinario
Reitorado da USC 
Pazo de Raxoi 
Convento de San Francisco e 
monumento de San Francisco, do 
escultor Asorey
Igrexa de San Fructuoso e lugar do 
antigo cemiterio de peregrinos

1 
2

3
4
5
6

7

San Domingos de Bonaval
Porta do Camiño
Igrexa de Santa María do Camiño
Praza do Campo (hoxe, de 
Cervantes) e igrexa de San Bieito 
do Campo
Igrexa de Santa María Salomé 
Porta de Mazarelos
Fonte de Santiago, Rúa do  
Franco

Igrexa de Santa Susana
Igrexa do Pilar
Praza das Praterías e Museo das 
Peregrinacións e de Santiago
Santa María a Real do Sar
Santa María de Conxo
Monte do Gozo
Capela de San Paio do Monte   
(O Pedroso)
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Centro Internacional de 
Acollida ao Peregrino: 
Centro de Documentación e 
Información do Camiño

Información

Oficina do Peregrino: 
981 568 846

i

CONSELLOS ÚTILES 
PARA PEREGRINOS

CAMIÑOS DELIMITADOS 
OFICIALMENTE
Sinalización executada

CAMIÑOS RECOÑECIDOS
Pendentes de delimitación 
oficial

Camiño Francés

Camiño Primitivo

Camiño do Norte

Camiño Inglés

Vía da Prata ou Camiño Mozárabe

Camiño Portugués

Camiño Portugués da Costa

Camiño de Inverno

Ruta do Mar de Arousa e Río Ulla

Camiño de Fisterra e Muxía

A CREDENCIAL DO PEREGRINO 
É un documento no que se van cuñando os selos dos lugares 
polos que se pasa e que servirán para obter a “Compostela” (do-
cumento do Cabido que certifica a realización da peregrinación 
por motivos relixiosos ou espirituais). Débese acreditar que se 
fixeron polo menos os 100 últimos quilómetros a pé ou a cabalo; 
200 km se é en bicicleta; ou ben 100 millas náuticas navegadas 
e realizar a pé os últimos quilómetros do Camiño desde o Monte 
do Gozo.

TARXETA SANITARIA
· 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, de-
bes 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, o peregrino debe ter en 
conta estoutras:

· 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 (al-
bergues, 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, correcta-
mente recollidas no caderno sanitario co que se debe viaxar.

· Planifica e adapta a ruta e as etapas á existencia de aloxamentos 
que permitan o seu acceso.

· Realiza unha preparación física previa, 
tendo en conta que debes planificar as 
etapas en función das túas posibilida-
des, dosificando o esforzo e facendo 
descansos máis ou menos frecuentes 
ou longos dependendo das caracterís-
ticas físicas de cada un.

· Unha vez iniciada a marcha non ca-
miñes 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 cal-
zado 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 ase-
gúrate de que é potable; non se debe 
consumir auga de arroios, ríos, manan-
ciais ou fontes de cuxa potabilidade 
non esteamos seguros. Para previr des-
hidratacións recoméndase unha inxes-
tión 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.

Antes de comezar a peregrinación

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

· 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 visibili-
dade.

· Camiña sempre pola marxe es-
querda da calzada.

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

· Para repoñer forzas durante o ca-
miño come alimentos moi enerxé-
ticos (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 medica-
mentos.

· A caixa básica de urxencias (al-
cohol, gasa, esparadrapo de seda, 
Betadine, apósitos, crema de pro-
tección solar, agulla e fío para a 
cura das bochas, tesoira pequena, 
vaselina, repelente de mosquitos, 
antihistamínicos (en caso de aler-
xia) e aspirinas.

Teléfonos de emerxencias

061 (Galicia)

112 (Nacional)

085 (Incendios forestais Galicia)

www.caminodesantiago.gal

App do Camiño 
(Dispoñible en Google Play e App Store)


