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Partimos da histórica vila e porto de Ribadeo. De nobre 
pasado, alzada sobre unha atalaia natural e divisando 
a ría, conserva un interesante conxunto arquitectónico 
medieval e moderno. O Camiño continúa por unha 
vella ruta, quizais romana ou tardorromana, ata o final 
desta etapa, en Vilanova de Lourenzá. 

O primeiro núcleo logo de Ribadeo é Ove, despois Vi-
lela, Covelas, A Ponte de Arante —onde houbo hospital 
de peregrinos desde o s. XVI—, Vilamartín, Gondán e O 
Corveiro. Lugares, todos eles, nos que a vida tradicional 
nos sae ao encontro a cada paso.

Vilanova de Lourenzá é capital municipal, alzada 
arredor do magnífico mosteiro beneditino fundado 

Saímos de Vilanova de Lourenzá camiño de Mondoñe-
do. Os nosos pasos —primeiro en ascenso pronunciado, 
e logo xa en descenso— seguen unha antiga senda 
medieval que cruza o fermoso val de Lourenzá, o coñe-
cido como Camiño da Brea (do latín boreas, ‘vento do 
norte’, que pasou ao galego como “brea”, vento forte e 
chuvioso). 

Pasamos polas aldeas de Arroxo, Ogrobe, San Pedro 
da Torre, O Reguengo ou San Paio, boa parte delas con 
acolledoras capelas que se poden visitar. Camiñamos 
paralelos á estrada Nacional 634.

Etapa de 20 km totalmente chá. Camiñamos, como 
dixemos na etapa anterior, pola comarca da Terra Chá, 
unha vasta chaira (a maior de Galicia xunto coa comar-
ca da Limia, en Ourense) que abrangue varios muni-
cipios da provincia de Lugo. Este territorio, xunto coa 
zona alta do río Miño, foi declarado pola UNESCO no 
2003 Reserva da Biosfera, co nome de “Terras do Miño”.

A partir de Abadín a ruta discorre polas parroquias de Cas-
tromaior e Goiriz: cruzamos primeiro o río Arnela por unha 
ponte medieval. Na Pontevella sorpréndenos outra ponte 
medieval, magnífica, de tres arcos, sobre o río Batán.

Saímos de Baamonde pola estrada Nacional VI, parale-
la ao ferrocarril e ao río Parga, ata alcanzar a capela de 
Santo Alberte: aquí celébrase, cada maio, unha conco-
rrida romaría. Continuamos por San Paio de Seixón, xa 
no municipio de Friol, Ponte Leixosa e chegamos a San-
tiago de Miraz. Desviándonos lixeiramente do Camiño, 
levántase a poderosa fortaleza de San Paio de Narla. No 
Marco das Pías abandonamos a provincia de Lugo para 
entrar na da Coruña. 

A través da Esgueva, chegamos ao mosteiro cistercien-
se de Santa María de Sobrado dos Monxes. Espectacu-
lar monumento construído no 952 e fundado como 
mosteiro dúplice ou mixto, é dicir, para mulleres e ho-
mes, foi un dos grandes centros de poder de Galicia. En 
pleno apoxeo das peregrinacións, a mediados do s. XII, 

Con esta etapa conclúe o Camiño do Norte, pois en Arzúa 
converxe co Camiño Francés. Deixamos atrás a grandio-
sidade do mosteiro de Sobrado e continuamos ata as 
localidades de Vilarchao, O Peroxil e Carelle. Alcanzamos 
o lugar das Corredoiras e, tras superar un cruzamento de 
camiños, dirixímonos cara ao municipio de Boimorto. 
Aquí, unha vez máis, a ruta sedúcenos pola riqueza da 
xenuína e frondosa paisaxe galega e as valiosas mostras 
de arquitectura popular.

Na vila de Arzúa conflúen, como diciamos, os camiños 
do Norte e Francés. E tamén acolle o Camiño Primitivo 

Desde Vilalba, o Camiño continúa seguindo trazados 
posiblemente medievais e sendas reais, documen-
tados xa no século XVII. Atravesamos unha pequena 
ponte sobre o río Labrada e chegamos ao lugar de 
Penas Corveiras e despois á Cova. Paisaxes poboadas 
de xenuínas mostras de arquitectura tradicional han 
acompañarnos na nosa ruta polos núcleos de da Seara, 
Sabugueiros, Gabín, O Castro ou Regovide.

A uns 6,7 km do inicio estaremos en San Xoán de Alba. 
Camiñamos pola marxe dereita da estrada comarcal 
C-634. Pasamos pola Torre, Pedrouzos, Costián, O Cou-
tado e Goiriz, desde onde descendemos en dirección 
ao río Labrada. Atravesamos o río pola magnífica ponte 

Illa Pancha, Ribadeo

Torre dos Andrade, Vilalba Mosteiro de Sobrado dos Monxes, Sobrado

Mosteiro de Vilanova de Lourenzá Ponte de Saa, Vilalba Albergue de Ribadiso, Arzúa

RIBADEO
> VILANOVA DE  
    LOURENZÁ
27,9 km / 189,7 km a Santiago

–

SANTIAGO DE 
ABRES 
> MONDOÑEDO
31,1 km / 184,1 km a Santiago

ABADÍN
> VILALBA
20,3 km / 140,2 km a Santiago 

BAAMONDE
> SOBRADO
40,3 km / 100,8 km a Santiago

SOBRADO
> ARZÚA
21,9 km / 60,5 km a Santiago

Desde Arzúa afrontamos os últimos quilómetros do 
Camiño: 38,7 en total. Dividirémolos en dúas etapas, 
de 18,5 e 20,2 km. Hai quen aposta por facer a ruta 
restante nun só día, durmindo no albergue do Monte 
do Gozo pero é aconsellable realizar dúas etapas, con 
descanso en Arca.

Saímos da vila de Arzúa pola rúa do Carme.  Nesta eta-
pa alternaremos a paisaxe de bosques e prados (car-
ballos, eucaliptos, froiteiras e campos de labranza) con 
tramos polo asfalto da estrada Nacional 547. Teñamos 
especial precaución cos vehículos, pois teremos que 
cruzar varias veces pola calzada. 

Deixamos a parroquia de Arca e pasamos por bosques 
de eucaliptos e aldeas como Santo Antón ou O Amenal, 
nun ascenso que nos levará ao núcleo da Lavacolla, nas 
inmediacións do aeroporto de Santiago. Aquí, os pere-
grinos tiñan por costume lavar o corpo enteiro no regato 
que pasa polo lugar. De feito, a etimoloxía de “Lavacolla” 
derivaría dun lava colea, en desenfadada referencia á 
hixiene dos xenitais.

Alcanzamos o Monte do Gozo (380 m), pequena ele-
vación onde os peregrinos gozaban, por vez primeira, 
dunha afastada visión da catedral. Entre os grupos de 
peregrinos proclámase como “rei da peregrinación” o 
primeiro que alcance o seu cumio. En 1993 construíuse 
aquí un grande albergue.

Ermida de Santa Irene, O Pino

ARCA (O PINO)
> SANTIAGO
20,2 km a Santiago 

ARZÚA
> ARCA (O PINO)
18,5 km / 38,7 km a Santiago

Cruzamos o río Raído e logo varias aldeas: Cortobe, 
Pereiriña, algunhas con resonancia xacobea como A 
Calzada, A Calle, Ferreiros —de novo, a referencia ao 
vello oficio dos que, entre outras funcións, arranxa-
ban as ferraduras dos cabalos—, A Salceda, Santa Ire-
ne —onde hai albergue de peregrinos— e A Rúa, xa ás 
portas de Arca, capital do municipio do Pino, o último 
concello antes de Santiago. En toda a etapa atopare-
mos bares ou tabernas onde tomar algo e fontes para 
refrescármonos.

QUE VER

Na aldea de Santa Irene, ermida dedicada á santa mártir 
portuguesa, construída grazas á achega de dous nobres 
que vivían preto de alí (s. XVIII). E a “fonte santa” (s. XVII): 
as súas augas posúen, segundo a tradición, propiedades 
curativas para a pel. 

O Pedrouzo é o núcleo principal da parroquia de Arca (O 
Pino). Poboación de servizos ao pé da N-547, conta con va-
riada oferta hostaleira.  Ao longo do ano organízanse aquí 
feiras de gando, festas gastronómicas, mostras ecuestres e 
concertos de bandas populares ou música folk.

Quedan 5 km en descenso. O Camiño entra na cidade 
polo barrio de San Lázaro e deixa á esquerda o das Fon-
tiñas (nas inmediacións, ampla oferta de restauración e 
servizos). Máis adiante, a rúa dos Concheiros, antigo ba-
rrio gremial dos artesáns que comerciaban con cunchas 
de vieira, e o histórico e xenuíno barrio de San Pedro, por 
onde baixa a ruta ata a Porta do Camiño. Continúa, xa no 
seu último tramo, por rúas para peóns e prazas como Ca-
sas Reais, praza de Cervantes e A Acibechería, por onde 
accederemos á basílica —o acceso alternativo, en Ano 
Santo, será a Porta Santa, na Quintana.

QUE VER

O Monte do Gozo ofrece unha excelente panorámica da 
cidade. O Pavillón de Galicia, no barrio de San Lázaro. O 
Museo do Pobo Galego. O Panteón de Galegos Ilustres 
contiguo ao Museo, na única igrexa gótica da cidade. O 
Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), obra do 
arquitecto portugués Álvaro Siza. A capela das Ánimas, 
cos seus retablos neoclásicos; a praza de Cervantes, 
onde se situou o concello ata finais do s. XVIII. O museo da 
Casa da Troia, a célebre pensión de estudantes de come-
zos do s. XX. E o mosteiro de San Martiño Pinario.

que, en Melide, xa se unira ao itinerario francés. As tres 
rutas xuntas enfilan a meta común en Compostela.

En Arzúa —localidade ilustre desde o punto de vista 
gastronómico polos queixos da comarca, pertencentes 
á Denominación de Orixe Arzúa-Ulloa— o Camiño faise 
urbano. Hai fontes documentais do s. XIII que se refiren 
a este tramo local como “Camiño de Oviedo”, e aínda 
hoxe recibe esta vía o nome de Rúa do Camiño. Arzúa 
creceu como vila ao abeiro do fenómeno xacobeo. 
Hoxe é un importante núcleo comarcal, cunha econo-
mía baseada na agricultura e a gandería bovina.

o mosteiro integrouse na hospitalaria Orde do Císter. 
Foi o primeiro de España en pertencer a ela. Na actuali-
dade desenvolve unha importante actividade relixiosa 
e social, con especial atención aos peregrinos. 

Existe un itinerario alternativo desde Baamonde, máis 
curto (uns 8 km menos), que nos levará en liña recta ata 
Sobrado. En Boimorto conflúe coa ruta descrita arriba, 
pero volve logo a separarse dela, sen pasar por Arzúa. 
Atravesa Santiso e, nas inmediacións do aeroporto de 
Santiago, conflúe co itinerario principal e co propio Ca-
miño Francés, co que este itinerario coincide desde Arzúa.

QUE VER

En Santo Alberte de Parga, a capela gótica (s. XIV) e a 
ponte. A igrexa románica de San Paio de Seixón (Friol). 
A torre de Santiago de Miraz (s. XV). O Museo-Fortaleza 
de San Paio de Narla, que alberga a sección de etnogra-
fía do Museo Provincial de Lugo. A 4 km de Miraz, a torre 
de Friol (s. XIII). Friol destaca en gastronomía polos seus 
queixos (D. O. Arzúa-Ulloa) e pans de Ousá. O mosteiro 
de Sobrado dos Monxes é unha antoloxía de estilos e 
épocas: destacan a súa magna igrexa barroca, os seus tres 
claustros —un deles chamado claustro dos Peregrinos (s. 
XVII)—, a capela do Rosario, a capela de San Xoán, a sala 
capitular ou a cociña.

QUE VER

A igrexa de San Lourenzo de Carelle. En Arzúa, a igrexa 
de Santiago, a capela gótica da Madalena, pertencente 
a outro hospital desaparecido, ou a capela da Mota, xunto 
a unha xenuína carballeira homónima. A 5 km (apartán-
donos do Camiño), o pazo de Brandeso, onde Ramón 
María del Valle Inclán situou parte da súa novela Sonata 
de otoño (o interior non  se pode visitar). E a 10 km, fóra 
da ruta, o encoro de Portodemouros, cunha ampla oferta 
de turismo rural e para a práctica de deportes acuáticos. 
Os queixos de Arzúa (D. O. Arzúa-Ulloa) son manteigosos 
e suaves ao padal.

A configuración do terreo lévanos a transitar por zonas 
húmidas, como a que aparece logo das Chouzas, e se-
dutores exemplos de arquitectura popular e relixiosa: 
casaríos, cruceiros ou lavadoiros de pedra sáennos ao 
camiño.

Entramos en Vilalba, corazón da Terra Chá, famosa pola 
súa gastronomía —onde destacan o queixo de San Si-
món e os galos capóns—. Esta vila, con orixe no século 
XIII, é unha encrucillada de camiños presidida pola to-
rre dos Andrade (século XV), monumento onde hoxe se 
sitúa o Parador Nacional de Turismo.

QUE VER

Os cemiterios de Castromaior e Goiriz destacan pola súa 
estética, a medio camiño entre gótica e gaudiana. En Vilal-
ba, ademais de degustar o queixo de San Simón da Costa  
—exquisito produto con Denominación de Orixe, afumado 
con madeira de bidueiro— ou os capóns —polos capados, ce-
bados e preparados con recheo—, protagonistas dunha popu-
lar feira o domingo anterior ao Nadal, recíbenos a torre dos 
Andrade, de planta octogonal, resto da fortaleza dos Andrade 
e hoxe Parador Nacional de Turismo. E o Museo de Prehisto-
ria e Arqueoloxía de Vilalba. Estas terras son coñecidas pola 
súa riqueza en mámoas e dolmens.

VILALBA
> BAAMONDE
19,1 km / 120 km a Santiago 

medieval de Saa, construída con grosas laxas de lousa 
e con varios “ollos” ou arcos en diminución. 

Descendemos ata As Casas Novas e penetramos na 
Fonte Pequena. Desde As Penas continuaremos ata as 
inmediacións de Pígara, unha parroquia do concello 
de Guitiriz onde podemos probar a auga da fonte das 
Verrugas. Na nosa contorna, o río Ladra ofrece paisaxes 
cativadoras e recantos onde, nos meses benignos, po-
demos refrescarnos á sombra dos bidueiros.  

Continuamos paralelos á estrada C-634 e entramos en 
Baamonde, localidade do concello de Begonte.

QUE VER

O pazo de Penas Corveiras. O muíño do Rañego, antigo 
muíño restaurado. A igrexa de San Xoán de Alba. A pon-
te de Saa, medieval, sobre o río Labrada. A fonte das Ve-
rrugas, en Pígara (Guitiriz): a crenza popular concédelles 
a estas augas poderes especiais para curar as verrugas da 
pel. A igrexa de Santiago de Baamonde, gótica (s. XIV) 
con restos de románico. No seu adro álzase un calvario 
formado por tres cruceiros e un antiquísimo castiñeiro 
que amosa, tallada no seu tronco, unha capela dedicada 
á Virxe, obra do escultor Víctor Corral, con casa-museo no 
alto da localidade.

polo conde don Osorio Gutiérrez (o “Conde Santo”) 
no ano 969. 

Existe unha alternativa a este tramo Ribadeo-Louren-
zá que nos leva directos a Mondoñedo a través de 
Trabada e sen pasar por Vilanova de Lourenzá, unha 
variante que transcorre primeiro pola zona baixa do 
río Eo e atravesa Castropol, Vegadeo e Santiago de 
Abres (todos eles asturianos) ata chegar a Trabada, xa 
na provincia de Lugo. Continúa polo máis profundo 
do val —pasando por lugares como San Tomé de Lou-
renzá ou polo Castro— e conflúe en Mondoñedo coa 
ruta que vén de Vilanova de Lourenzá.

QUE VER

En Ribadeo, a igrexa de Santa María do Campo (orixe 
no s. XIII). O convento de Santa Clara (s. XV). A capela 
da Trindade (s. XIV). O miradoiro da Atalaia. A Casa 
Consistorial —antigo palacio neoclásico do marqués de 
Sargadelos—. A torre dos Moreno, casarón modernis-
ta. E a illa Pancha. A ría é Zona de Especial Protección 
de Aves (garzas, mascatos, corvos mariños…) e o Eo, 
un gran río salmoeiro. A capela da Ponte de Arante. O 
mosteiro barroco de Vilanova de Lourenzá; a súa igre-
xa foi proxectada por Fernando de Casas Novoa, autor da 
fachada do Obradoiro. Nela atópase o famoso sarcófago 
paleocristián (s. VI) de mármore. O Museo de Arte Sacra 
de Lourenzá.
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A entrada na cidade de Mondoñedo realízase polo ba-
rrio de San Lázaro. Mondoñedo, declarada conxunto 
histórico-artístico, é unha das sés episcopais galegas 
de maior tradición cultural e un dos núcleos históricos 
máis sobranceiros de Galicia. Foi capital de provincia 
ata 1833. É tamén a cidade natal de escritores como Ál-
varo Cunqueiro ou músicos como Pascual Veiga (autor 
do Himno Galego). A súa magna catedral merece unha 
visita demorada.

Saímos de Mondoñedo pola Fonte Vella en dirección 
sur. O noso destino é Abadín, capital de municipio e 
comezo da comarca coñecida como A Terra Chá. Conti-
nuamos por Cesuras; se tomamos o complementario, 
pasaremos por Lousada, A Xesta e Gontán, onde se si-
túa o albergue.

QUE VER

A capela da Virxe de Guadalupe, en Ogrobe. En Mondo-
ñedo: o barrio dos Muíños, coa lendaria ponte do Pasa-
tempo —relacionada co Mariscal Pardo de Cela—; a Fonte 
Vella (1548), a catedral (s. XIII): destaca a súa fachada 
medieval e rosetón, a nave central coas pinturas murais 
tardogóticas (s. XVI), o claustro —presidido por un cruceiro 
gótico—, o Museo Catedralicio e Diocesano, a igrexa de 
Santiago (s. XIX). É famosa a torta de Mondoñedo, de 
améndoa e cabelo de anxo. En Abadín, a igrexa románica 
de Santa María.

Praza do Obradoiro, Santiago de Compostela
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Estamos en plena bisbarra da Mariña de Lugo. Seguindo polo litoral desde Foz 
cara ao norte axiña chegamos a Burela, un importantísimo porto boniteiro do 
norte de España, unha praza idónea para degustar, nas súas tabernas ou res-
taurantes, quizais o mellor bonito do Cantábrico, o chamado “príncipe azul”. 
Polo camiño, fermosos areais como Llás, Peizás, As Pólas, A Areoura…

Continuamos a nosa viaxe de pracer e chegamos a Cervo. Ao pé do río Xunco 
resisten os restos da primeira fábrica de Sargadelos, a siderurxia integral máis 
antiga de España, que introduciu a Galicia, en 1791, na revolución industrial. 
Declarada Conxunto Histórico-Artístico, hoxe quedan en pé varias das insta-
lacións orixinais (sobre as que discorre o coñecido como “Paseo dos namora-
dos”). Sobre esta fábrica, xa en 1970, Isaac Díaz Pardo e Luís Seoane refundaron 
a histórica cerámica de Sargadelos, coa liña e estética tan singulares e aprecia-
das que hoxe coñecemos.

Praia de Llas, Foz

Fábrica de Sargadelos, Cervo

Santa María de Viveiro

San Cibrao, Cervo

Cidade da Cultura,
Santiago de Compostela

Ponte de Santo 
Alberte, Guitiriz

Os Camiños do Norte, tanto o Primitivo como o que agora nos ocupa, teñen 
na bimilenaria cidade de Lugo un potente referente histórico. Os seus restos 
romanos, a súa gastronomía e monumentos, así como os bosques que a cir-
cundan, piden unha visita demorada. Volvamos ao Lugo romano, que fará as 
delicias dos afeccionados á historia e á arqueoloxía: coa única muralla romana 
completa en pé —construída entre os séculos III e IV d. C., Patrimonio da Huma-
nidade pola UNESCO desde o ano 2000—; as termas romanas, que resisten na 
marxe esquerda do río Miño, anteriores ás propias murallas e que chegaron a 
ser as máis grandes do noroeste da Hispania; ou o singular templo de Mitra, 
entre a porta de Santiago da muralla e a entrada neoclásica da catedral. 

As termas romanas atópanse dentro do edificio do actual Balneario de Lugo. 
Datan do século I e, na actualidade, dous mil anos despois, as súas augas sulfu-
rosas continúan a empregarse para unha morea de fins terapéuticos.

E a menos de quince quilómetros de Lugo encontramos un dos monumen-
tos máis enigmáticos de occidente: Santa Baia de Bóveda. Os expertos 
falan dun monumento romano serodio (quizais do século IV) que puido ser un 
gran mausoleo relacionado co mártir Prisciliano. É un templo esotérico onde 
dialogan, ao pé da antiga Vía XIX romana, a arquitectura, a escultura e mais a 
pintura. Un edificio tan singular que ten dúas plantas, un estanque interior e 
relevos pictóricos de temática humana e outros de aves exóticas. Un enigma, 
como dixemos.

E agora, a Compostela secreta: porque hai outro Santiago máis alá da súa zona 
monumental única, da súa xenuína gastronomía ou do animado ambiente cul-
tural. É un novo Santiago, conectado coa natureza e o lecer, presidido 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 Cida-
de 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... 

DO NORTE ->
CAMIÑO

DO NORTE ->

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.

Entre Foz e Viveiro, pasando por Burela, Cervo e Xove, trázase unha liña de mar 
que cómpre descubrir. Grandes praias de areas puras e mar bravo, en paisaxes 
que se abren sedutoras, libres de aglomeracións, fóra das zonas máis transitadas. 

En Fazouro (dentro do propio concello de Foz) podemos apreciar un antigo castro, o 
único que se conserva como museo en toda a costa cantábrica galega, literalmente 
asomado ao mar e con 700 m2 escavados. Un pouco afastada xa da costa (a 5 km 
de Foz), a basílica de San Martiño de Mondoñedo, considerada a catedral máis 
antiga de España. Orixinaria do século VI, acolleu a antiga sé episcopal de Mondo-
ñedo. No interior consérvase un frontal de pedra de comezos do século XII, coñecido 
como “antepedium”, de enorme valor, que posiblemente sexa o retablo do primitivo 
altar románico, toda unha rareza na arte europea.

Viveiro é unha atractiva vila monumental. Xa era importante no século XV, can-
do os Reis Católicos forzaron o mariscal Pardo de Cela a abandonala. Dos seus 
tempos de esplendor e da que foi a súa magna muralla quedan tres portas 
(como a de Carlos I, Monumento Histórico Nacional desde 1942), ademais do 
trazado medieval das súas rúas; un lugar con título de “Ciudad” desde 1891 —o 
núcleo máis importante da Mariña lucense— do que non debemos perdernos 
tampouco o seu belísimo litoral.

Avanzando cara ao sur pola provincia de Lugo, o terreo faise chairo e a panorá-
mica ábrese como poucas veces acontece en Galicia. Chegamos á comarca da  
Terra Chá. Nela atópase un dos balnearios de referencia de Galicia: Guitiriz, 
famoso por unhas augas mineromedicinais moi singulares, xa que brotan frías 
e están especialmente indicadas para o aparato dixestivo e renal. A paisaxe aquí 
é bela e serena, lembremos que nos atopamos nas Terras do Miño, declara-
das Reserva da Biosfera. Polo río Parga trázanse suxestivos sendeiros, xorden 
antigos muíños e refrescantes fervenzas, en bosques autóctonos de amieiros, 
bidueiros, carballos ou castiñeiros. 

O Camiño Francés ía substituír as rutas máis antigas ao se trasladar a capital do 
reino de Oviedo a León. Inda así, o Camiño do Norte mantivo a súa vitalidade 
ata o século XVIII. E non só atraía peregrinos asturianos, senón que por el pa-
saban devotos de todo o norte da península, e mesmo —por terra ou por mar—
procedentes de lugares como Inglaterra, Flandres, Alemaña ou Escandinavia. 
Moitos dos peregrinos chegaban atraídos polas reliquias do santuario de San 
Salvador de Oviedo e, loxicamente, pola catedral compostelá.

Foi unha ruta de peregrinos ilustres. Entre eles destaca a figura de san Francisco 
de Asís, quen, segundo a tradición, peregrinou a San Salvador de Oviedo e a 
Santiago no ano 1214. A finais do século XV fíxoo, tanto á ida coma á volta, o 
bispo armenio Mártir de Acerbaixán. E no XVI, Jakub Sobieski, pai do rei Xoán 

Xunto co Camiño Primitivo, esta ruta, que transita 
pola costa asturiana e entra en Galicia pola ría de 
Ribadeo, acadou relevancia nos albores das pere-
grinacións. Daquela (s. IX e X) a capital do reino 
ástur-galaico era Oviedo. O monarca, Afonso II o 
Casto, viaxou a Compostela para verificar a noticia 
da aparición dos restos do apóstolo Santiago e 
mandar construír no lugar a primeira igrexa.

III de Polonia. E de finais do XVIII quedounos o testemuño escrito do francés 
Jean Pierre Racq.

Logo de Castropol —última localidade de Asturias— o Camiño entra en Galicia 
cruzando o mar Cantábrico a través da fermosa ría de Ribadeo. Algúns peregri-
nos optaban por bordeala, salvando o río Eo para cruzalo despois pola ponte 
de Santiago de Abres. Hoxe, a ponte dos Santos achega as dúas comunidades 
autónomas.

O punto de partida en Galicia é Ribadeo, na provincia de Lugo. Desde aquí ata 
a catedral de Santiago distan 189,72 km. O itinerario está todo sinalizado por 
medio de fitos de pedra decorados cunha cuncha de vieira realizada en cerámi-
ca. O camiñante agradece esta información, que completa a indicación básica 
da frecha amarela. 

No percorrido, á parte de visitar a importante e histórica vila de Ribadeo, go-
zaremos coa arte do mosteiro de San Salvador de Lourenzá, con Mondoñedo 
—que foi unha das sete capitais do antigo Reino de Galicia e cidade natal do 
escritor Álvaro Cunqueiro—, Vilalba, e o magnífico cenobio de Sobrado dos 
Monxes, xa en terras coruñesas.

En Arzúa, o Camiño do Norte únese ao Camiño Francés.

CAMIÑOS DELIMITADOS 
OFICIALMENTE 
Sinalización executada

CAMIÑOS RECOÑECIDOS
Pendentes de delimitación 
oficial
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NORTE Os camiños de Santiago en Galicia
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Caminos de Santiago de Compostela: 
Camino Francés y Caminos del Norte de España
inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial 
en 1993

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

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
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3
4
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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

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.
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Teléfonos de emerxencias

061 (Galicia)

112 (Nacional)

085 (Incendios forestais Galicia)

www.caminodesantiago.gal

App “Camino Santiago” 
(Dispoñible en Google Play e App Store)


