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No século IX o bispo iriense 
Teodomiro proclama ao 
mundo o achado en Galicia, 
nos confíns dos reinos 
cristiáns, do corpo de Santiago,  
apóstolo de Cristo. Dende 
entón as publicacións sobre 
o Camiño de Santiago teñen 
abordado esta materia dende 
as máis variadas ópticas.
Pero botábase en falta unha 
edición destinada ao relato 
do Camiño na súa vertente de 
patrimonio natural. Unha lectura 
paseniña dos fitos naturais que 
pode descubrir o peregrino no 
seu percorrido a Compostela. 
Esta é unha proposta para mirar 
alén da pisada, para deter a 
ollada na natureza que arrodea 
o camiñante.
Conta a tradición xacobea 
que o túmulo cos restos do 
apóstolo se atopou na mestura 
do bosque Libredón. Doado  
é imaxinar aquel lugar ollando 
a máxica fermosura das fragas 
galegas que atravesa hoxe  
o Camiño.
Nestas páxinas recóllense 
as rutas oficiais agrupando 
os treitos dende o punto de 
vista das súas características 
naturais. Cun enfoque 
didáctico, mais co rigor 
científico debido, achegamos 
unha proposta novidosa para 
reler os itinerarios xacobeos 
dentro do territorio de Galicia. 
O camiño convértese así 
nun encontro con tesouros 
coma as árbores senlleiras, 
algunhas con máis de medio 
milenio de vida; formacións 
xeolóxicas únicas, como o 
pregamento de Campodola-
Leixazós ou o monte Pindo; 
ecosistemas sobranceiros 
coma os bosques ribeiregos, 
carballeiras milenarias ou 
endemismos botánicos que 
sobreviven agochados á beira 
dos traxectos xacobeos.
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Camiño  
Primitivo
Como o seu nome indica,  
é a ruta máis antiga. Vén desde 
Asturias e entra en Galicia 
deixando atrás o porto de 
montaña do Acevo. Nos seus 
primeiros quilómetros percorre 
as serras da Fonsagrada, 
onde a esgrevia orografía e 
o clima xustifican a escaseza 
de asentamentos humanos, 
que adoitan situarse no 
alto dos outeiros. Unha vez 
pasado Castroverde, a paisaxe 
cambia e é fundamentalmente 
agropecuaria. Polo tanto, 
hai un amplo dominio de 
pradeiras e cultivos, moitas 
veces forraxeiros. A vocación 
gandeira destas terras baixas 
dá lugar a núcleos de maior 
poboación que os das áreas 
de montaña.

Ruínas do antigo Hospital  
de Peregrinos de Montouto  
e restos dunha anta ao  
pé do pico do Muradal  
(A Fonsagrada)
43°5'42"N 7°8'38.4"W
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A primeira das  
rutas xacobeas

Desde A Fonsagrada o Camiño comeza a descender ata  
a meseta lucense, unha ampla depresión sedimentaria. 
Despois de pasar entre prados e hortas alcanza Lugo, onde  
o mundo rural e urbano se mesturan. A contorna mantense 
sen apenas cambios ata a serra do Careón, que pertence 
á Dorsal Galega, un sistema de serras que vertebra o país 
de norte a sur. Tras superar estes montes, chega en poucos 
quilómetros a Melide, onde se une ao Camiño Francés.
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Os vales ao noreste do Monte de Penoucos  
(A Fonsagrada) cubertos pola borraxeira 

43°9'10.1"N 7°0'24.8"W
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1. Alto do Acevo

43°8'49.3"N 6°58'24"W

O Acevo, a máis de mil metros 
de altitude, recibe o nome 
polos acivros que hai nesta 
zona. O gando doméstico que 
pastorea nos montes emprega 
as acivreiras para refuxiarse do 
frío no inverno e da calor no 
verán. Tamén acubillan aves 
como o paporroibo, o gaio  
ou o merlo común.

2. Conxunto  
de acivros
43°8'36.8"N 6°58'9.9"W

O acivro é un arbusto con 
follas perennes de cor verde 
escura. É resistente ao frío 
e medra devagar. Florece 
durante a primavera e os seus 
froitos, mantenza da fauna 
silvestre, maduran no seguinte 
inverno, presentando unha 
cor vermella e brillante. A súa 
madeira é dura e resistente.

Teixo da  
Fontaneira
43°1'38.77"N 7°10'39.19"W

Na aldea da Pasada atópase 
un dos teixos máis vellos 
e sobranceiros de Galicia. 
Calcúlase que supera os dous 
séculos de vida. O perímetro do 
seu tronco é de 9,8 metros e a 
súa altura total é de 20 metros.

Do Alto do Acevo  
a Castroverde
Distancia: 45,1 km

Nos seus primeiros metros, o Camiño Primitivo atravesa unha fraga 
con carballos, bidueiros e castiñeiros. Esta primeira etapa cruza unha 
contorna de montaña, na que se coroan diferentes altos, como o da 
Fontaneira ou o da Vacariza. Nos vales, os prados e pastizais engaden 
textura á paisaxe. E entre a vexetación cómpre sinalar os piñeirais, 
tanto da especie do país como as repoboacións de piñeiro silvestre.

NON PERDAS

3. Alto da  
Fontaneira
43°2'15.2"N 7°11'45.5"W

A súa altitude, a 936 metros, 
e a súa situación no interior 
de Galicia, fan que o clima 
deste lugar sexa de montaña. 
Caracterízase por ter unha 
temperatura media baixa, polo 
que son frecuentes as xeadas. 
Son abundantes tamén as 
precipitacións, en forma de 
neve no inverno.

4. Fraga  
de Estornín
43°1'44.11"N 7°12'32.96"W

As fragas son extensións de 
monte, xeralmente de difícil 
acceso, poboadas por árbores 
caducifolias. A de Estornín ten 
carballos, pradairos, capudres, 
teixos, bidueiros e castiñeiros. 
No seu interior habitan 
mamíferos salvaxes abundantes 
na zona, como lobos, corzos, 
xabarís ou raposos.
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De Castroverde a Lugo
Distancia: 22,1 km

A partir de Castroverde a orografía é moito menos abrupta que na etapa anterior. 
Este municipio ten unha grande actividade agropecuaria, na que sobresae a 
gandaría bovina. Por iso, o Camiño está rodeado de casas e prados, separados ás 
veces por pequenos grupos de árbores. Hai unha superficie considerable de terreo 
dedicada a trigo e centeo. E entre os cultivos forraxeiros atópanse gramíneas como 
o raigrás inglés, o raigrás italiano ou o dáctilo.
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NON PERDAS

2. Camiño  
de castiñeiros
43°1'45.9"N 7°19'39.3"W

O castiñeiro é unha árbore 
caducifolia distribuída por 
todo o país. A castaña tivo 
sempre en Galicia unha gran 
importancia na alimentación. 
Dende o ano 2009 conta coa 
acreditación de Indicación 
Xeográfica Protexida e 
comercialízanse anualmente 
unhas 20.000 toneladas.

Materiais do  
chan nesta zona
43°1'7.7"N 7°24'13.5"W

Os materiais xeolóxicos do 
Paleozoico que predominan na 
contorna de Soutomerille son 
de tipo granítico. É habitual 
ver neste lugar acumulacións 
de area que proveñen da 
desintegración dos batolitos, 
producida de xeito natural ou 
procedente da moenda. 

1. Castiñeiro  
centenario
43°1'46.5"N 7°19'12.8"W

Un castiñeiro centenario que 
se atopaba xunto á igrexa de 
Soutomerille, preto do trazado 
do Camiño Primitivo, caeu 
por motivos meteorolóxicos 
en marzo de 2015. O ano 
seguinte, o seu esqueleto foi 
trasladado a Castroverde, 
onde se conserva xunto ao 
albergue municipal.

3. Río Rato

43°0'49.4"N 7°32'46.2"W

A zona húmida do río Rato 
acolle varias especies de aves, 
anfibios e réptiles de interese 
para a conservación, como a 
ra patilonga, endemismo do 
noroeste ibérico. Abunda en 
Galicia, pero é escasa no resto 
da súa zona de distribución. É 
de pequeno tamaño e aspecto 
esvelto, coas patas moi longas.

4. Parque  
do río Rato 
43°0'24.2"N 7°32'21.2"W

Foi creado na década dos 80 
e segue o curso do río que lle 
dá nome. Presenta carballeiras 
ben conservadas e un bosque 
de ribeira con amieiros e 
salgueiros. Entre a súa fauna 
atópase o sapiño pintoxo. É 
unha especie adaptada a vivir 
en ambientes suburbanos, moi 
dependente da auga.
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1. Parque  
Rosalía de Castro 
43°0'22.1"N 7°33'34.5"W

É o principal parque de Lugo, 
creado a comezos do século 
XX. Nel salientan árbores 
como faias, sequoias xigantes 
ou cedros. Ten un encoro con 
aves acuáticas, unha fonte 
rodeada de roseiras e un 
miradoiro sobre o val do Miño 
cunha pérgola adornada por 
glicinias case centenarias.

2. Río Miño

43°0'8.1"N 7°33'48.8"W

Desde a ponte onde se cruza 
o Miño en Lugo pódese ver o 
balneario onde están situadas 
as termas romanas. As súas 
augas son sulfurado-sódicas, 
bicarbonatadas e hipertermais 
e acadan unha temperatura 
de 43,8 °C. Están indicadas 
en enfermidades reumáticas e 
respiratorias, entre outras.

De Lugo a San Romao 
da Retorta
Distancia: 18,8 km

É unha etapa sinxela, xa que transcorre a través da meseta 
lucense. Esta superficie de erosión, xunto coa Terra Chá e a 
depresión de Sarria, conforma unha ampla área achantada na 
que só se distinguen algunhas unidades de relevo residuais, 
como pequenos outeiros. O comezo da xornada é en Lugo, unha 
cidade con máis de dous mil anos de historia onde o ambiente 
urbano está moi conectado co rural. O Camiño déixaa atrás 
cruzando o río Miño.
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4. Paseo fluvial 
do río Miño
43°0'7.47"N 7°33'57.19"W

Desde este lugar pódense 
divisar as pesqueiras que se 
empregaban para a captura 
da anguía, peixe sen escamas 
recuberto dunha mucosa. 
No pasado foi un produto 
de subsistencia. Hoxe está 
presente en numerosos pratos 
sendo moi prezada pola súa 
carne saborosa e fina.

Carballos do 
Campo de Golf
42°56'27.67"N 7°33'8.91"W

No campo de golf de Lugo hai 
dous exemplares de carballo 
que forman parte do Catálogo 
Galego de Árbores Senlleiras. 
O máis valioso é o que está 
no campo de prácticas. O 
seu tronco está cheo de 
nodosidades e cadornos que 
engrosan os seus 7,65 metros 
de perímetro normal.

3. Bosque de  
ribeira do Miño
43°0'47.5"N 7°35'15.5"W

No paso do Miño por Lugo as 
marxes do río están poboadas 
por salgueiros, amieiros ou 
freixos. Neste río tamén se 
poden ver plantas acuáticas 
como o fieito Isoetes fluitans, 
endémico galego, e o nenúfar 
de río (Nymphoides peltata), 
catalogados como especies en 
perigo de extinción.
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De San Romao da Retorta a Melide
Distancia: 30,7 km

Despois duns quilómetros iniciais rodeados de cultivos e restos de fraga, a paisaxe 
muda ao chegar á serra de Careón. Na vexetación desta montaña, ademais de 
endemismos resultantes das peculiares características do seu solo, hai grandes 
extensións de matogueiras, como toxos, queiroas ou uces. Ao baixar, a contorna volve 
ser agraria. Destacan os cultivos forraxeiros, proba da actividade gandeira centrada 
na produción de leite. Ao final da etapa, en Melide, únese ao Camiño Francés.
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1. Tramo con  
bosque autóctono
42°56'25.22"N 7°52'57.22"W

En Ribadal, o Camiño bordea 
un bosque ben conservado 
de carballos con algúns 
castiñeiros. Esta masa arbórea 
é salientable xa que a paisaxe 
desta área está dominada por 
prados, cultivos, matogueiras 
e repoboacións forestais de 
piñeiro insigne, piñeiro do 
país e eucalipto nitens.

4. Amanita  
muscaria
FRECUENTE NO TRAMO

O brincabois (Amanita 
muscaria) é un dos fungos 
non comestibles que hai en 
Galicia con propiedades 
psicoactivas. Débense a un 
composto químico chamado 
ácido iboténico. Atópase en 
bosques de carballos ou faias, 
entre outros. A súa cutícula é 
vermella con espullas brancas.

Fervenza  
de Brañas
42°59'45.9"N 7°56'50.6"W

O río Furelos forma unha 
fervenza duns 40 metros de 
alto. É de tipo cola de cabalo, 
polo que a auga que cae 
mantén contacto a maioría do 
tempo coas rochas. No verán 
pode mesmo chegar a secar, 
polo que é mais recomendable 
visitala durante o resto do ano.

3. Serra  
do Careón
42°55'9.4"N 7°57'39.3"W

A serra do Careón é unha 
das cadeas montañosas que 
pertencen á Dorsal Galega. 
Presenta relevos suaves e 
forma unha fronteira natural 
entre as provincias de Lugo e 
A Coruña. Ten unha elevación 
moderada, xa que o seu punto 
máis alto é O Careón, con 798 
metros de altura.

2. Penedos  
brancos
42°56'41.7"N 7°53'46"W

Son formacións rochosas 
de cuarzo de cor branca 
que se poden ver entre as 
matogueiras. Os seus nomes, 
Casacamiño e Hospital, 
amosan unha clara relación 
coas peregrinacións. E o 
topónimo Hospital das Seixas 
fai referencia á abundancia de 
seixo ou cuarzo no lugar.
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De soño

Termas romanas 
de Lugo
Lugo é unha cidade 
bimilenaria acugulada de 
pegadas romanas, como a 
súa muralla, Patrimonio da 
Humanidade, ou as súas 
antigas termas, cuxos restos 
son visibles no interior do 
actual balneario. O emprego 
das augas minero-medicinais 
segue sendo tan actual  
como na época da fundación 
da cidade.

Termas romanas de Lugo
43°0'5.8"N 7°33'39.1"W
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Ademais
Pola súa importancia xeolóxica 
e botánica este espazo ten 
moito interese para os amantes 
da historia natural:

ZEC/ZEPVN  
Serra do Careón
42°55'9.4"N 7°57'39.3"W

Na litoloxía desta serra 
dominan os granitos, os xistos 
e a formación coñecida como 
«ollo de sapo». Pero o que a 
fai singular é o afloramento 
de rochas ultrabásicas, o de 
maior extensión do noroeste 
da Península Ibérica, con 
bandas de anfibolitas, rochas 
ultrabásicas serpentinizadas 
e rochas metabásicas en 
facies granulítica. As súas 
características químicas 
dan lugar a solos pobres en 
nutrientes para as plantas e 
con abundancia de metais 
pesados. Así, a vexetación 
desta área é única en Galicia, 
con varios endemismos 
incluídos no Catálogo Galego 
de Especies Ameazadas. 
Nestes montes nacen regatos 
que unen as súas augas ao 
río Furelos, afluente do Ulla. 
Á beira da auga hai sapos 
raxados e píntegas rabilongas. 
E entre as aves, ademais das 
rapaces, atópanse algunhas 
máis pequenas, como a 
papuxa do mato.
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Camiño  
Francés
Este Camiño entra en 
Galicia a través das barreiras 
montañosas ao leste de Lugo, 
que exercen de fronteira 
natural con Asturias e León. 
As serras do Courel e Os 
Ancares, que forman parte do 
Macizo Galaico, erguéronse 
durante a oroxénese 
alpina e foron erosionadas 
posteriormente pola acción 
da auga e do glaciarismo. 
A escasa presenza de 
asentamentos humanos e 
o variado cromatismo da 
súa biodiversidade vexetal 
caracterizan as súas paisaxes.

Pallozas no Cebreiro, ao 
norte da serra do Courel
42°42'29.2"N 7°2'37.3"W
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O Cebreiro

Portomarín
Sarria
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Melide

Santiago de 
Compostela

Un camiño  
para unir Europa

Na súa entrada en Galicia o Camiño Francés acada nos  
altos do Cebreiro unha altitude superior aos 1.300 metros.  
As cimeiras destes montes proporcionan un dos máis amplos 
miradoiros naturais das paisaxes galegas. Na serra do 
Rañadoiro, atravesada Fonfría, comeza o descenso a Triacastela 
e Samos. Dende estas poboacións continuará devagar un 
percorrido descendente ata acadar Santiago de Compostela, 
situado a uns 250 metros de altitude sobre o nivel do mar.
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A serra do Courel desde o Alto de  
San Roque (Pedrafita do Cebreiro)

42°41'54.6"N 7°5'2.8"W
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1. Miradoiro  
do Cebreiro 
42°42'26.83"N 7°2'35.38"W

O glaciarismo deu lugar a 
montes sen grandes picos e 
con pendentes pronunciadas. 
Na vexetación arbórea natural 
na zona do Cebreiro, a máis 
de mil metros, dominan 
bidueiros e cancereixos.  
Os bidueirais de alta montaña, 
son as masas arbóreas de maior 
altitude nas montañas galegas.

2. Faial  
de Liñares
42°41'56.2"N 7°4'41.8"W

Este é un dos escasos faiais de 
Galicia e o único atravesado 
por unha ruta xacobea. Estas 
masas de caducifolias poden 
acadar os 40 metros de altura. 
Xeran un humus de gran 
calidade, mellorando os solos. 
E son bosques biodiversos que 
facilitan a vida de especies 
silvestres.

Do Cebreiro  
a Triacastela
Distancia: 21,8 km

As montañas orientais lucenses son a porta de entrada do Camiño 
Francés. Aquí son frecuentes as nevaradas no inverno. Entre o 
Cebreiro e o Alto do Poio, vese á esquerda a serra do Courel. 
Á dereita, os picos dos Ancares. Esta é unha das áreas de maior 
biodiversidade de Galicia. Ten presenza ocasional o oso pardo 
e habitan o lobo ibérico e algunhas aves rapaces. Destacan na 
vexetación as devesas, como a da Rogueira no Courel, que acubilla 
faiedos, no límite de expansión occidental da faia en España.
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4. Castiñeiro  
centenario 
42°45'21.5"N 7°13'51.7"W

Ao pé do Camiño, na pequena 
aldea de Ramil, está un dos 
castiñeiros centenarios máis 
fermosos de Galicia. O 
perímetro do seu toro é de 
8,5 metros. O seu tronco, de 
grande diámetro, semella unha 
radiografía do tempo, cheo 
de ocos e grosas ramas que 
parecen abrazar a árbore.

Alto de  
San Roque 
42°41'56"N 7°5'2.7"W

Está a 1.270 metros sobre o 
nivel do mar. A un lado, as 
vistas á serra do Courel. Do 
outro, os picos dos Ancares. 
Nesta paisaxe de montaña, a 
primavera e comezo de verán 
tapizan as abas dos montes 
de verde, violeta e amarelo, 
principalmente, grazas á 
floración dos arbustos.

3. Alto do Poio

42°42'45.2"N 7°7'34.6"W

É o punto máis alto da ruta, 
situado a 1.337 metros sobre 
o nivel do mar. Desde este 
balcón natural pódese ver a 
serra do Rañadoiro e o val de 
Lóuzara. Aínda que no inverno 
a neve tíngueo de branco, 
dende aquí pódese ver a 
matogueira nas zonas altas e 
as árbores no fondo dos vales.
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Río Miño

Triacastela

Samos

Portomarín
Sarria
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1. Río Oribio

42°44'25.8"N 7°16'21.1"W

O río Oribio é un regato 
troiteiro de montaña que 
destaca pola calidade das 
súas frías augas. Nas súas 
beiras atopamos unha boa 
mostra de bosque de ribeira, 
moi ben conservado, con 
numerosos amieiros, freixos ou 
salgueiros, que se combinan 
con pradarías.

2. Ciprés  
mediterráneo
42°43'59.4"N 7°19'29.1"W

Ben merece un desvío ata a 
capela do Salvador, detrás do 
mosteiro de Samos. Pertence 
ao grupo das 50 árbores máis 
notables de España. É unha das 
referencias clave do Catálogo 
de Árbores Senlleiras de 
Galicia. Supera os 26 metros 
de altura e o perímetro do seu 
tronco é de 3,29 metros.

Canón do río Loio
42°47'25.4"N 7°36'53.7"W

Amieiros, bidueiros, castiñeiros 
ou carballos son algunhas das 
árbores que acompañan ao 
río Loio. Amosa fervenzas nas 
que é fácil ver paxaros coma o 
merlo rieiro mergullándose na 
procura de larvas, cabaliños do 
demo e escaravellos acuáticos 
para alimentarse.

De Triacastela  
a Portomarín
Distancia por Samos: 47,3 km. Distancia por San Xil: 40,2 km.

Dende Triacastela existen dúas rutas para chegar a Sarria. A que 
discorre por San Xil atravesa unha sucesión de bosques autóctonos. 
A que pasa por Samos ofrece paraxes como as serras do Oribio e do 
Édramo. Despois de atravesar a localidade de Sarria, o Camiño flúe pola 
meseta interior lucense, dicindo adeus ás ríspidas paisaxes montañosas. 
Ao final, o río Miño anuncia a chegada á vila de Portomarín.

NON PERDAS

3. Bosque  
da Magdalena
42°46'41.79"N 7°25'20.90"W

Ao carón do trazado está 
o bosque da Magdalena, o 
espazo verde máis grande de 
Sarria. Nel destacan carballos 
e cerqueiros centenarios, 
acompañados de freixos 
eurosiberianos, ulmeiros 
mediterráneos e exemplares 
de especies introducidas coma 
tuias, negundos ou ameixeiros.

4. Río Miño

42°48'7.8"N 7°36'54.2"W

O Miño percorre 350 
quilómetros desde o seu 
nacemento no Pedregal de 
Irimia ata o Atlántico. Na súa 
conca alta atópase a Reserva 
da Biosfera Terras do Miño, 
que con 336.668,9 hectáreas, 
é a máis grande de Galicia e 
está entre as cinco de maior 
superficie en España.
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De Portomarín a Arzúa
Distancia: 53,9 km

Nesta etapa, a ruta xacobea percorre as terras de Monterroso e Palas de Rei, 
con paisaxes como as que brindan as enormes chairas lucenses. No horizonte, 
chegando a Melide, volve a montaña, a serra do Careón na denominada Dorsal 
Galega, cuxa orografía diferencia climas e territorios. Despois, será cando se unan 
á ruta os peregrinos que veñen do Camiño Primitivo. O itinerario segue ata Arzúa, 
por zona de planicies que apenas superan os 400 metros de altitude.
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2. Río Furelos

42°54'29.4"N 7°59'55.9"W

Ata este río atravésase un 
terreo pouco fértil pola 
presenza de serpentinas, 
rochas ultrabásicas. Sobre 
elas desenvólvense solos con 
abundancia de metais pesados, 
exceso de magnesio e escaseza 
de nutrientes. Só algunhas 
especies especializadas 
medran nestas condicións.

Especies 
endémicas
FRECUENTE NO TRAMO

As peculiaridades das rochas 
dan lugar a solos cunha flora 
característica, con especies 
como Santolina melidensis, 
Leucanthemum gallaecicum, 
ou Armeria merinoi, plantas 
moi vulnerables que forman 
parte do Catálogo Galego de 
Especies Ameazadas.

1. Serra  
de Ligonde
42°51'21.9"N 7°46'14.9"W

Un monumental exemplar 
de carballo pedunculado, 
Quercus robur, recibe aos 
peregrinos na entrada da 
aldea de Ligonde xunto ao 
seu coñecido cruceiro. Nesta 
etapa é onde deixamos ás 
costas a conca hidrográfica do 
Miño ao tempo que nos dá a 
benvida a ribeira do Ulla.

3. Río Catasol

42°54'55.3"N 8°2'29.2"W

É un regato que se salva 
cruzándoo por unha poldra 
entre amieiros e salgueiros, 
sendo fácil ver insectos 
como os zapateiros de auga. 
Poden andar sen afundir a 
velocidades de case 1 m/s. 
Grazas á súa lixeireza non 
rompen a capa superficial da 
auga e camiñan por riba dela.

4. Piñeiro  
manso de Boente
42°55'2"N 8°4'23.52"W

Entre Arzúa e Melide érguese 
unha parella de piñeiros 
mansos, coa súa característica 
copa en parasol, situados 
a 300 metros da ruta. 
Un deles ten dimensións 
extraordinarias, preto de 17 
metros de alto e case 6 metros 
de circunferencia na base do 
tronco, un monumento vexetal.
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De Arzúa a Santiago
Distancia: 38,7 km

O mosaico de masas arboradas artificiais, pequenos bosques e pasteiros que atoparás 
nesta xornada é o escenario dunha vida vencellada á agricultura e á gandaría que 
é patente na contorna. É terra de saborosos queixos con denominación de orixe, 
granxas de vacún e vizosas hortas. Esta bisbarra anunciará a proximidade da meta 
do itinerario xacobeo. Dende o alto do Monte do Gozo debúxase, ao fin, a silueta 
das torres da catedral.
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4. Xardín do Pazo 
de Amarante
42°52'56.7"N 8°32'28.8"W

Con pouco máis de 800 
metros cadrados de superficie 
verde, os xardíns do Pazo de 
Amarante, en pleno casco 
histórico de Compostela, 
contan cunha selección 
de camelias centenarias, 
magnolios e unha árbore 
de xúpiter, curiosa especie 
exótica orixinaria de Asia.

3. Monte  
do Gozo
42°53'22.3"N 8°29'37.1"W

A paisaxe rural pasa a un 
segundo plano ao chegar ao 
Monte do Gozo. Esta é unha 
área de atención e descanso 
para peregrinos e un espazo 
público que supera as 60 
hectáreas, con máis de 4.000 
árbores e 8.000 arbustos 
dispostos nun parque de  
estilo inglés.

2. Corredoira  
de Cimadevila
42°54'20.9"N 8°23'53.1"W

A bóveda vexetal que cobre 
esta corredoira entre Amenal 
e Cimadevila formouse de 
xeito natural, coas especies 
que enraizaron e medraron 
á beira do camiño. Presenta 
unha mestura de loureiros, 
sabugueiros, castiñeiros, 
carballos e pereiras bravas, 
entre outras especies.

1. Carballeira  
de Santa Irene
42°54'59.2"N 8°19'49.5"W

Din que as augas da fonte do 
Pino gardan o segredo da 
eterna xuventude. Lonxe de 
dar coa proba científica deste 
misterio, o que salta á vista é 
a frondosidade da carballeira 
próxima, que conta con máis 
de tres mil metros cadrados de 
lonxevas árbores que rodean 
a ermida.

Parque  
de Bonaval
42°52'59"N 8°32'15"W

Acolle unha centenaria 
carballeira e exemplares de 
especies exóticas, como unha 
araucaria do Brasil ou un ceibo 
do Uruguai. Moitas das súas 
árbores superan o século de 
vida. É o caso dun tileiro ou 
unha tuia xigante que chega 
aos 17 metros de altura.
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De soño

Parque de Belvís
O parque de Belvís ocupa 
unha superficie de arredor 
de 3 hectáreas na valgada 
deste barrio compostelán. 
Trátase dun pequeno espazo 
alongado onde se estende 
unha pradeira cruzada por un 
pequeno arroio. A comezos 
da década actual, plantáronse 
máis de 1.700 exemplares de 
camelias. A día de hoxe estes 
arbustos miden pouco menos 
de 2 metros de alto e forman 
un conxunto de tres labirintos 
único en Europa. 

Labirintos de camelias  
do parque de Belvís 
(Santiago de Compostela)
42°52'39"N 8°32'19"W
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Ademais
Unha inesquecible paisaxe de 
montaña recibirate no Camiño 
Francés:

ZEC/ZEPVN  
Ancares-Courel
42°43'36.6"N 7°1'17"W

Verde, dourada, branca...  
As cores semellan ser moito 
máis intensas cando falamos 
dos Ancares e do Courel.  
As súas máis de cen mil 
hectáreas amosan como os 
queirogais e os prados se 
ensamblan cunha variedade  
de bosques sen comparación. 
As faias da devesa da Rogueira  
forman parte dun patrimonio 
natural de imprescindible visita 
para todos os amantes do 
mundo natural. O reino animal 
demostra un grande ánimo 
por sobrevivir, aínda que o 
clima non o poña nada fácil. 
Aquí, a bravura dos xabarís 
non ten nada que envexar á 
beleza dos corzos. Aínda que 
resulta difícil avistalos, nestes 
montes tamén vive o lobo 
ibérico, unha especie que 
está presente nunha superficie 
importante do territorio 
galego cunhas 90 mandas 
reprodutoras e uns 700 
exemplares. A xoia faunística 
por excelencia é o oso pardo. 
Pegadas, excrementos e os 
danos en colmeas falan da 
presenza desta especie en 
grave perigo de extinción. 
Os montes dos Ancares e do 
Courel son un hábitat propicio 
para este mamífero.
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Camiño  
de Inverno
Dise que esta ruta naceu 
como alternativa ao Camiño 
Francés, no que a neve nas 
montañas dificultaba o paso 
dos peregrinos durante os 
meses máis fríos. Se hai algo 
que caracteriza o Camiño de 
Inverno é que é o único dos 
trazados xacobeos que pasa 
polas catro provincias galegas. 
Non é de estrañar que sexa 
o que presenta unha maior 
diversidade de climas  
e paisaxes.

Vista de San Salvador de 
Covas na serra da Enciña  
da Lastra (Rubiá)
42°28'27.8"N 6°50'16.4"W
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Quereño

Quiroga

A Pobra  
do Brollón

Chantada

A RúaMontefurado

Monforte  
de Lemos

Bendoiro

Sobradelo

O Reguengo

RodeiroLalín

O Barco de 
Valdeorras

Vía da Prata

Vía da  
Prata

Do Mediterráneo 
ao Atlántico

Esta é unha ruta de contrastes. Comeza en Valdeorras, unha 
comarca cun carácter máis mediterráneo que atlántico, polos 
seus veráns secos e calorosos. Segue entre os viñedos da 
Ribeira Sacra lucense, para cruzar o Miño. Sobe ata a serra 
do Faro, con clima oceánico de montaña, de abundantes 
precipitacións. Despois baixa ás terras do Deza, na provincia 
de Pontevedra, onde se une ao trazado da Vía da Prata para 
chegar a Santiago.
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Oliveiras sobre o Sil (Quiroga) 
42°26'45.6"N 7°13'19.92"W
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De Quereño ao Barco de Valdeorras
Distancia: 16,5 km

O Camiño de Inverno entra en Galicia por unha ponte sobre o Sil que leva á 
localidade de Quereño, no extremo oriental da comunidade. Continúa a través 
da comarca de Valdeorras pola súa marxe dereita. O val formado polo río foi 
empregado ao longo da historia como vía de entrada natural desde a meseta, xa 
que permite seguir un camiño sinxelo sen ter que enfrontarse a unha complicada 
orografía con montañas que chegan a superar os dous mil metros de altitude.
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Río Sil

Río Sil
QuereñoSobradelo

O Barco de  
Valdeorras

P.N. Serra da  
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2. Lousas

42°23'39.5"N 6°51'43.1"W

Son rochas metamórficas que 
se orixinan cando as arxilas se 
transforman ao seren sometidas 
a fortes presións tectónicas. 
Caracterízanse por dividirse 
en capas mediante un proceso 
chamado foliación. A comarca 
de Valdeorras é a principal 
zona produtora e exportadora 
de lousa en Galicia.

Aciñeiras
FRECUENTE NO TRAMO

É a especie máis característica 
da Península Ibérica. Esta 
árbore sempre verde, medra 
sobre substratos silíceos ou 
calcarios, ten unha ampla copa 
e as súas follas son pequenas 
e duras. En Galicia aparece 
sobre todo nalgunhas zonas de 
Ourense e do sur de Lugo con 
clima mediterráneo, xa que 
resiste ben as secas.

1. Río Sil

42°25'0.3"N 6°49'44.4"W

O río Sil nace na Cordilleira 
Cantábrica e, desde que entra 
en Galicia, flúe por tres fosas 
tectónicas: Valdeorras, A Rúa 
e Quiroga. O seu curso forma 
unha afundida depresión que 
está rodeada dos bloques 
montañosos máis elevados da 
comunidade, como o macizo 
de Pena Trevinca.

3. Río Galir

42°25'19"N 6°56'8.4"W

Este río é un pequeno afluente 
do Sil. O Camiño crúzao en 
Éntoma, por unha ponte de 
lousa. De abril a setembro, 
pódese observar nas súas 
inmediacións o ouriolo, unha 
ave que mide arredor de 24 
centímetros, de cor amarela 
e negra que vive asociada a 
bosques caducifolios.

4. Parque natural 

42°28'55.1"N 6°51'46"W

O Parque Natural Serra 
da Enciña da Lastra debe o 
seu nome á aciñeira, especie 
que ocupa a terceira parte da 
súa área. Posúe máis de 25 
especies de orquídeas, máis 
da metade das citadas en 
Galicia. Consulta os detalles 
na páxina web da Consellería 
de Medio Ambiente.
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Río Sil

Río Sil
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Pregamento Xeolóxico  
de Campodola-Leixazós
42°31'42.1"N 7°12'59.6"W

1. Vista do Val  
de Valdeorras
42°23'49"N 7°5'27.9"W

A fertilidade do solo deste  
val permite unha diversidade 
de cultivos entre os que 
destaca o viñedo, cunha 
longa tradición. Elabóranse 
viños secos que pertencen 
á Denominación de Orixe 
Valdeorras e entre as súas uvas 
destacan, nas tintas, a mencía, 
e nas brancas o godello.

NON PERDAS

2. Oliveiras

FRECUENTE NO TRAMO

Son árbores mediterráneas  
moi lonxevas. As súas flores 
son brancas e pequenas e os  
seus froitos maduran no outono 
e o inverno. Tras anos de 
investigación para recuperar  
o sector aceiteiro en Galicia,  
hai recoñecidas hoxe diversas 
variedades autóctonas, como a 
mansa galega e a brava galega.

Pregamento  
xeolóxico
42°31'42.1"N 7°12'59.6"W

Esta formación situada entre 
Campodola e Leixazós está 
considerada Punto de Interese 
Xeolóxico. No ano 2012, foi 
declarada Monumento Natural. 
Mantense case intacta desde o 
Período Carbonífero Inferior.

Do Barco de Valdeorras  
a Quiroga
Distancia: 39,9 km

Esta etapa, ao igual que a anterior, segue a marxe dereita do río Sil, ata chegar 
a Quiroga. As características climáticas de Valdeorras explican a presenza de 
árbores mediterráneas, como oliveiras, sobreiras, figueiras ou aciñeiras. Pero 
tamén hai representación doutras árbores autóctonas, como castiñeiros. Nestes 
soutos é abundante algúns anos a Amanita caesarea, un cogomelo comestible, 
moi prezado, con sombreiro de superficie lisa e cor alaranxada.

3. Viñedos da 
Ribeira Sacra
FRECUENTE NO TRAMO

Unha das particularidades 
da Ribeira Sacra é a práctica 
da viticultura de montaña, 
chamada heroica, sobre 
terreos con grandes desniveis 
que impiden a mecanización. 
Na época da vendima, é 
habitual ver os colleiteiros 
transportando os coleiros e 
caixas ao lombo.

4. Paseo fluvial 
de Quiroga 
42°28'13.7"N 7°15'55.1"W

Ás portas desta vila hai un 
paseo fluvial sen desniveis 
que, en apenas unha  
hora, permite percorrer  
3 quilómetros do curso  
inferior do Quiroga e un 
pequeno treito do río Sil.  
O punto máis salientable  
deste paseo é o lugar onde  
se xuntan as súas augas.
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2. Río Cabe

42°31'22.5"N 7°30'52.3"W

O Cabe e os seus afluentes 
drenan unha extensa superficie 
aplanada de orixe tectónica 
coñecida como depresión de 
Lemos. Esta chaira, en cuxo 
fondo se acumulan materiais 
sedimentarios cuaternarios, 
ocupa o terzo central desta 
comarca, que presenta unha 
altitude media de 400 metros.

De Quiroga  
a Chantada
Distancia: 66,1 km

Aínda que de camiño a Chantada os peregrinos se afastan do 
curso do Sil, a ruta segue inmersa na paisaxe da Ribeira Sacra. 
Cruza a Terra de Lemos, unha comarca marcada por un relevo 
sen case accidentes xeográficos, que permite que a agricultura 
teña unha grande importancia. Esta planicie está bordeada polos 
grandes ríos galegos, o Miño e o Sil, que se afunden no terreo 
formando gorxas con paredes case verticais que contrastan co 
resto do territorio.

1. Sobreiras 

FRECUENTE NO TRAMO

É unha árbore sempre verde, 
endémica da zona occidental 
da Rexión Mediterránea.  
As súas flores masculinas son 
amarelas e as súas landras  
son alimento para o gando. 
Con este clima, medra nos vales 
dos ríos e en solos silíceos 
planos ou de pouca pendente, 
de granito, gneis ou lousa.
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4. Canón  
do río Miño
42°35'29"N 7°43'28"W

O río Miño baixa encaixado 
nun profundo canón á altura 
de Belesar cuxas paredes están 
cubertas por viñedos plantados 
en socalcos ou bancais.  
Este método de cultivo  
permite a contención da terra 
para o aproveitamento de 
solos moi abruptos cunha 
grande verticalidade.

Canón  
do río Sil 
42°23'35.7"N 7°36'53.7"W

O canón do Sil está formado 
por ladeiras que baixan ata 
500 metros. Posúe un grande 
interese xeolóxico, entre outras 
razóns, pola presenza do 
gneis «ollo de sapo», que foi 
bautizado así polo xeólogo 
galego Isidro Parga Pondal 
debido aos seus piroclastos de 
cuarzo de cor azul violácea.

3. Freixo de  
folla estreita
42°29'29.5"N 7°28'58.9"W

Con 20,9 metros de alto  
e o seu tronco robusto, este 
exemplar en Montepando é 
posiblemente un dos freixos 
de folla estreita máis grandes 
de Europa. A esta árbore de 
folla caduca estímaselle unha 
idade de 250 anos e forma 
parte do Catálogo Galego  
de Árbores Senlleiras.
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De Chantada a Bendoiro
Distancia: 52,5 km

Esta etapa comeza na chaira de Chantada. Segue ata a serra do Faro, unha cadea 
consecuencia de movementos tectónicos no Terciario. Separa as concas do Miño  
e o Ulla e os seus picos máis altos, que superan os mil metros, teñen cumios suaves 
debido á erosión. Posúe un grande valor ecolóxico e no seu tapiz vexetal destaca  
a presenza de toxos, xestas, uces, piornos, fentos ou mostras de bosque caducifolio. 
Xa na provincia de Pontevedra, ao final da xornada esta ruta únese á Vía da Prata.
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NON PERDAS

1. Río Asma

42°36'18.9"N 7°46'0.2"W

O río Asma cruza o concello 
de Chantada e, despois de 
atravesar un val de pendentes 
acusadas, desemboca no 
Miño. Os seus sucesivos  
saltos de auga propiciaron  
a construción de muíños,  
que foron empregados para 
moer cereais aproveitando  
a forza hidráulica.

4. Paseo fluvial 
do río Pontiñas 
42°39'43.3"N 8°7'6.2"W

Este paseo polas marxes  
do río Pontiñas é unha das 
principais zonas verdes de 
Lalín, que pode percorrerse 
a pé ou en bicicleta. Está ben 
integrado no casco urbano e é 
moi frecuentado polos veciños. 
Na súa contorna áchase a 
Carballeira da Crespa, con 
carballos e castiñeiros.

3. Río Arnego 

42°38'46.6"N 7°58'2.5"W

Este río conta na súa ribeira 
cunha mostra de bosque mixto 
con especies eurosiberianas 
e mediterráneas que está 
entre os mellor conservados 
de Galicia: os sobreirais do 
Arnego, un espazo de 1.080 
hectáreas onde as sobreiras 
conviven con outras especies 
autóctonas como os carballos.

2. Monte Faro

42°37'35.4"N 7°53'22.4"W

Con 1.187 metros de altitude, 
é o monte máis elevado da 
serra do Faro. Desde a súa 
cima enxérganse paisaxes 
das catro provincias galegas. 
Aquí viven anfibios como 
a salamántiga rabilonga, 
catalogada como vulnerable, 
de cor parda, case negra, con 
dúas raias douradas no lombo.

Val do Deza
42°42'15.48"N 8°3'44.64"W

O val do río Deza é o punto 
central da xeografía galega,  
o lugar que separa a costa  
das terras do interior.  
Nesta planicie hai grandes 
extensións de cultivos 
forraxeiros e pradeiras que 
evidencian as actividades 
humanas que se desenvolven 
nesta comarca: a agricultura e, 
sobre todo, a gandaría.

Chantada
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Rodeiro
Lalín
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De soño

Túnel de  
Montefurado
Xa nos tempos do emperador 
Traxano sabían os romanos 
da natureza aurífera do Sil. 
Por iso, escavaron unha 
enorme parede de dureza 
excepcional, creando o 
túnel de Montefurado. Esta 
é unha interesante obra de 
enxeñería, pola que a auga 
do río comezou a correr, 
abandonando o seu curso 
inicial, e facilitando así a 
extracción de ouro do seu 
antigo leito.

Río Sil atravesando o túnel 
de Montefurado (Quiroga)
42°23'36.96"N 7°12'16.2"W
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Ademais
A provincia de Ourense  
conta con esta mostra de 
bosque mediterráneo:

Parque Natural 
Serra da Enciña 
da Lastra
42°28'55.1"N 6°51'46"W

Foi declarado como tal no  
ano 2002 e ten unha extensión 
de 3.151,67 hectáreas. 
Caracterízase pola presenza 
de bosques de especies 
mediterráneas, como a aciñeira  
ou o érbedo, e tomiñares 
silvestres, incluíndo especies 
protexidas como a magarza 
ou santolina, entre outras. 
Un punto destacado para 
os amantes da ornitoloxía é 
Pena Falcueira, un lugar onde 
se observan aves rapaces, 
como a aguia real ou o falcón 
peregrino. Dentro da súa 
fauna cómpre sinalar a súa 
colonia de morcegos, que 
con nove especies é a máis 
variada de Galicia. Outras 
especies de mamíferos 
protexidos son a londra e o 
desmán dos Pirineos. Está 
habitado tamén por anfibios 
e réptiles propios de medios 
secos e pedregosos. Entre os 
invertebrados inclúense as 
bolboretas, a vacaloura e o 
cangrexo de río autóctono, só 
presente en poucos puntos das 
provincias de Lugo e Ourense. 
Algúns dos peixes dos seus 
ríos están protexidos, como a 
boga ou a vermella.
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Vía  
da Prata
Esta é a ruta xacobea que  
máis quilómetros percorre 
dentro das fronteiras de 
Galicia. En parte é un camiño 
de alta montaña, esgrevio e 
duro. Pero tamén atravesa 
vales e depresións de terra 
fértil, que permiten o seu 
aproveitamento para diferentes 
cultivos, incluíndo os viñedos. 
O seu trazado pasa próximo a 
dous dos seis parques naturais 
de Galicia: O Invernadeiro, 
sen asentamentos no seu 
interior, e Baixa Limia-Serra do 
Xurés, que limita con Portugal.

Vides ao pé do  
castelo de Monterrei
41°56'33"N 7°26'53.9"W
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Bendoiro

A Canda

Vilar de Barrio

A Vilavella
A Gudiña

Verín

Campobecerros

Xunqueira  
de Ambía

Laza

Monterrei
Cualedro

Xinzo de Limia

As Vendas  
da Barreira

Sandiás

Allariz

Taboadela

San Cibrao das Viñas

San Cristovo  
de Cea

Ourense

Cambeo

Piñor de Cea

Castro
Lalín

Silleda

Lestedo

Santiago de 
Compostela

A Ponte Ulla

Augas Santas

Feces de Abaixo

O camiño  
do sueste

Entra polo sueste de Galicia para cruzar a provincia de 
Ourense de punta a cabo. Visita a pontevedresa comarca 
do Deza, terra de transición entre a costa e o interior. 
Nesta bisbarra é precisamente onde empatan os peregrinos 
procedentes do Camiño de Inverno. Tras atravesar o río  
Ulla, entra na provincia da Coruña. Nunha etapa sen  
apenas elevacións, destaca o Pico Sacro, referencia para  
os peregrinos.
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Xardíns do Pazo de Oca (A Estrada)
42°44'45.6"N 8°23'45.6"W
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Da Canda á Gudiña
Distancia: 26,5 km

A Vía da Prata entra en Galicia polos altos da Canda, que durante o inverno 
acadan temperaturas baixo cero e rexistran abondosas nevaradas e xeadas, propias 
dun clima oceánico de montaña. O Camiño arrodéase sobre todo de vexetación 
baixa, como os matos. Aínda así, nos vales próximos existen algunhas mostras de 
cerqueirais e bidueirais, así como de piñeiros silvestres. Ata A Gudiña a xeoloxía é 
granítica, dando paso despois a lousas e cuarcitas.
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NON PERDAS

2. Alto da Canda

42°1'48.7"N 6°57'58"W

As provincias de Ourense  
e Zamora están afastadas  
por unha barreira montañosa. 
A súa altitude é de máis  
de mil metros e forma parte 
das serras orientais galegas.  
Os seus cumios non presentan 
picos pronunciados debido á 
erosión resultante de procesos 
de glaciarismo.

Castiñeiro  
da Ribeira
41°58'11.46"N 7°1'12.60"W

Este castiñeiro senlleiro está no 
Souto da Ribeira, na Mezquita. 
Aínda que lle falta media copa, 
acada unha altura de 24,9 
metros. O seu tronco apóiase 
sobre contrafortes que fan que 
o seu perímetro basal aumente 
ata os 11,3 metros. Ten unha 
idade estimada de 500 anos.

1. Portela  
da Canda
42°2'1.6"N 6°57'54.7"W

Este porto de montaña situado 
a 1.262 metros de altitude é 
un lugar tradicional de paso 
de peregrinos. As duras 
condicións climáticas do lugar 
dificultan o crecemento das 
árbores amosando aquí o 
Camiño unha vexetación baixa. 
Con todo, é posible ver algún 
piñeiral nas valgadas.

3. Matogueiras 
de alta montaña
FRECUENTE NO TRAMO

Uces brancas e mouras, xestas 
negras e brancas, piornos, 
carqueixas ou carqueixas 
boieiras son as matogueiras 
máis abundantes que se poden 
encontrar na zona da Canda. 
Medran a máis de mil metros 
de altitude, en lugares moi 
fríos onde son frecuentes as 
nevaradas no inverno.

4. Alto do Canizo 

42°3'18.1"N 7°6'33.9"W

En puntos como este é habitual 
que vivan mamíferos como  
o xabaril, común en Galicia.  
É un animal principalmente de 
actividade nocturna e pasa o 
día deitado entre a vexetación. 
O seu olfacto é extraordinario. 
Chega a formar grupos de ata 
7 individuos, pero os machos 
adoitan vivir en solitario.
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1. Serra Seca

42°4'30.3"N 7°10'37.5"W

Pola serra Seca, o Camiño 
está rodeado dunha paisaxe 
agreste, onde as uces 
dominan o tapiz vexetal. 
Nestas montañas hai aldeas 
semi abandonadas por mor, 
entre outras razóns, da dureza 
do clima e da presenza do 
lobo, inimigo do gando que 
adoitaba pastorear no lugar.

2. Río Camba

42°4'24.71"N 7°17'30.31"W

No Camba desembocan ríos 
que proceden do Parque 
Natural O Invernadeiro, como 
o Ribeira Grande e o Ribeira 
Pequena. Desde o Camiño 
albíscase a ver o encoro das 
Portas, que represa a súa 
auga. É o segundo encalco 
máis grande de Galicia, 
superado polo de Belesar.

Da Gudiña a Ourense 
(por Laza)
Distancia: 78,5 km

Desde A Gudiña, o Camiño adéntrase na serra Seca, unha cadea 
montañosa apenas poboada e cun ecosistema de monte baixo. 
Este tramo está próximo a un dos parques naturais galegos:  
O Invernadeiro, declarado como tal no ano 1997. Despois de deixar  
Laza atrás, segue o curso alto do río Támega. Antes de chegar 
a Ourense, visita a comarca da Limia, un espazo moi chairo 
bordeado de áreas montañosas e de seguido o val do río Arnoia 
e o val da Rabeda.
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4. Río Támega

42°4'1"N 7°28'47.9"W

Despois de deixar Laza atrás, 
o Camiño remonta o Támega. 
Este río nace nos altos de 
Alberguería e vai creando un 
estreito val ata que desemboca 
no Douro, en Portugal. A súa 
vexetación de ribeira é unha 
mostra de bosque mixto de 
amieiros, freixos, chopos, 
salgueiros e sanguiños.

Parque natural

42°7'50.6"N 7°19'24.6"W

No interior do Macizo Central 
Galego atópase o Parque 
Natural O Invernadeiro.  
É un territorio de 5.722 
hectáreas sen habitantes e 
totalmente virxe. Para acceder a 
el é preciso un permiso previo. 
Consulta todos os detalles na 
páxina web da Consellería de 
Medio Ambiente.

3. Castiñeiro  
de Cerdedelo 
42°4'54.2"N 7°23'49.4"W

Este é un dos castiñeiros de 
maiores dimensións de Galicia 
e está incluído no Catálogo 
Galego de Árbores Senlleiras. 
A súa carocha é centenaria e 
ten dez metros de perímetro. 
Dela nacen dez fustes que 
chegan a acadar os 30 metros 
de alto debido á competencia 
pola luz con outras árbores.
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1. Antiga  
lagoa de Antela 
42°4'57.21"N 7°45'32.57"W

Ata que a desecaron nos anos 
60, foi unha das zonas húmidas 
máis importantes da Península 
Ibérica. As súas case catro 
mil hectáreas acollían unha 
grande variedade de flora e 
fauna, sobre todo ornitolóxica, 
polo que a súa seca supuxo 
a desaparición dun grande 
patrimonio ecolóxico.

2. Couto  
das Picoutas 
42°9'59.86"N 7°47'29.47"W

O Couto das Picoutas é unha 
formación de granito. Esta é 
unha rocha que se forma tralo 
arrefriamento dun magma. 
Cando o cobren materiais 
menos resistentes, a auga da 
choiva remata por filtralos e 
chega a erosionar esta pedra, 
creando formacións picudas 
coma esta.

Parque natural 
41°55'8.09"N 7°57'32.13"W

O Parque Natural Baixa 
Limia-Serra do Xurés é o de 
maior extensión de Galicia, 
con 30.000 hectáreas. Entre a 
súa flora está o lirio do Xurés, 
especie en perigo crítico de 
extinción. Consulta os detalles 
na páxina web da Consellería 
de Medio Ambiente. 

Da Gudiña a Ourense  
(por Verín)
Distancia: 120,4 km

Tamén se pode chegar a Ourense visitando Verín, municipio situado 
nunha depresión atravesada por unha falla na que flúen augas minerais: 
a Creba da Corga. Os viñedos da zona pertencen á Denominación de 
Orixe Monterrei. Pásase pola comarca da Limia, onde no leito da enxoita 
Lagoa de Antela hai un gran desenvolvemento agrario con cultivos como 
a pataca e trigo do país. Por último, cruza Allariz, á beira do río Arnoia.

NON PERDAS

3. Río Arnoia

42°11'32.9"N 7°48'10.4"W

O río Arnoia posúe a conca 
hidrográfica máis ampla da 
provincia de Ourense, con 
740 km2. A Vía da Prata 
crúzao en Allariz, onde está 
rodeado de zonas verdes, 
como o Paseo do Arnado,  
con ameneiros, plátanos  
de sombra e chopos, entre  
outras especies arbóreas.

4. Penedo  
da Moura
42°14'45.57"N 7°47'36.78"W

Este penedo tamén é unha 
formación granítica. Cando 
un macizo deste material 
se enche de fracturas tanto 
verticais como horizontais, a 
auga areniza a rocha creando 
bloques. A raíz da erosión dos 
mesmos obtéñense bolos coma 
este, que tenden a configurar 
formas esferoidais.
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De Ourense a Cea
Distancia: 22,8 km

Este treito comeza en Ourense, cidade das termas. A existencia dos seus mananciais 
de auga quente explícase mediante un proceso no que a auga se filtra nas fracturas 
do terreo. Descende e chega a un foco térmico, o que explica as súas elevadas 
temperaturas. Despois, sobe á superficie. No seu percorrido vai adquirindo 
propiedades en función das rochas que atravesa, polo que son consideradas 
medicinais. Ás veces conteñen gases magmáticos como o dióxido de xofre.
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1. Xardín  
do Posío
42°19'53.7"N 7°51'52.5"W

Creárono os profesores do 
antigo Instituto de Segundo 
Ensino no ano 1846. Na súa 
orixe foi un xardín botánico. 
Conta con interesantes 
especies como sóforas do 
Xapón ou abetos de Douglas. 
O paseo da súa terraza  
inferior ten dúas ringleiras  
de palmeiras canarias.

4. Caxigo 

42°20’53.2”N 7°49’46.5”W

O conxunto arqueolóxico-
natural de Santomé é un dos 
escasos lugares galegos onde 
está citada a presenza do 
Quercus faginea. Parécese ao 
carballo, pero a beira das súas 
follas é serrada en lugar de 
lobulada. Pode superar os 10 
metros de altura. Medra xunto 
a outras árbores mediterráneas.

3. Sobreira  
de Loña 
42°20'47.37"N 7°51'26.30"W

Paga a pena o desvío a tan  
só un quilómetro do Camiño 
para pararse a contemplar 
unha das sobreiras catalogadas 
de Galicia. Ten 22,10 metros 
de altura e estímaselle unha 
idade de entre dous e tres 
séculos. As súas pólas 
configuran unha copa globosa 
e de grandes dimensións.

2. Paseo  
do río Miño
42°20'42.3"N 7°52'7.7"W

O Miño acompáñase dunha 
senda con árbores autóctonas 
e introducidas. Na beira 
áchanse varias surxencias 
termais. A máis próxima ao 
Camiño é a da Chavasqueira, 
con augas de mineralización 
débil, de arredor de 40 °C. 
Están indicadas para afeccións 
dermatolóxicas, entre outras.

Os Peares
42°27'18.62"N 7°43'47.61"W

Os Peares é o lugar onde  
o Sil desemboca no río Miño.  
As características mediterráneas  
do clima dos seus vales 
permiten o establecemento 
de árbores pouco frecuentes 
en Galicia, como érbedos 
ou carrascas. Tamén se ven 
viñedos plantados en socalcos 
ou bancais, que son propios 
da Ribeira Sacra.
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1. Xardín do  
Mosteiro de Oseira
42°32'19.2"N 7°57'1.7"W

Hai peregrinos que se desvían 
ata este mosteiro. Os cipreses 
de Lawson e os cedros son as 
especies máis sobranceiras 
do seu xardín. O camiño ata 
o cenobio segue o río Oseira, 
cuxo bosque de ribeira inclúe, 
ademais de amieiros, unha 
especie que non abunda en 
Galicia: o ulmeiro. 

2. Carballeira  
de Barcia
42°37'33.8"N 8°11'21.8"W

É un conxunto de carballos 
centenarios dispostos de 
tal xeito que, sen importar 
o punto desde o que se 
mire, se ven perfectamente 
aliñados. Nas pólas de árbores 
frondosas coma estas é posible 
ver esquíos. Estes roedores 
de corpo flexible só baixan ao 
chan na procura de alimento.

De Cea  
a Silleda
Distancia: 43,2 km

Esta etapa comeza en Cea, localidade coñecida polo seu pan, 
elaborado de forma tradicional e amparado pola Indicación 
Xeográfica Protexida Pan de Cea. A ruta segue ata Dozón, un 
municipio cun relevo moi accidentado, posto que se encontra 
nos contrafortes occidentais da Dorsal Galega. Continúa ata Lalín, 
que ocupa unha posición central na comarca do Deza. Antes de 
rematar a etapa en Silleda, únense os peregrinos que veñen do 
Camiño de Inverno.
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4. Carballeira  
de Trasfontao
42°41'15.9"N 8°13'59.6"W

Preto do Pazo de Trasfontao, 
atravésase unha carballeira  
con exemplares centenarios. 
Este tipo de masas vexetais 
acubilla o escaravello de maior 
tamaño de Europa: a vacaloura 
ou escornabois. O nome desta 
especie protexida procede da 
forma das súas mandíbulas, 
que semellan cornos.

Fraga de Catasós

42°38'12.7"N 8°5'37.8"W

Foi declarada Monumento 
Natural no 2000 e tamén 
está incluída no Catálogo 
Galego de Árbores Senlleiras. 
Está formada por carballos 
e castiñeiros centenarios. 
Estes últimos, que acadan os 
30 metros de altura, foron 
considerados como os de 
mellor porte forestal de Europa.

3. Río Deza

42°40'46.5"N 8°12'35.8"W

Ao cruzar este río, preto da 
Ponte Taboada, é doado ver 
odonatos como os cabaliños 
do demo, xa que viven preto 
de correntes de auga. Estes 
insectos presentan dimorfismo 
sexual. Nalgunhas especies os 
machos teñen as ás de cor azul 
escura, mentres que as das 
femias son de cor marrón.



62

1

3

2

4

De Silleda a Santiago de Compostela 
Distancia: 41,2 km

Nos últimos quilómetros, abandónase a provincia de Pontevedra e éntrase na da 
Coruña, cruzando a fronteira natural do río Ulla, un curso remontado por salmóns  
e lampreas. Atravésase pola Ponte Ulla, nunha paisaxe de prados e cultivos.  
O microclima de Vedra favorece a práctica da agricultura e da viticultura. Os seus 
viños pertencen á subzona Ribeira do Ulla da D.O. Rías Baixas. Por último, o Pico 
Sacro, a xeito de mouteira natural, indica que o Camiño está a piques de rematar.
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2. Xardín do  
Pazo de Oca
42°44'46.6"N 8°23'39.9"W

O «Versalles galego» alberga 
especies de grande interese 
botánico pola súa rareza e 
antigüidade. Ten árbores 
senlleiras catalogadas, como 
unha camelia reticulada ou 
unha criptomeria elegante. 
Consulta os detalles na páxina 
web da Fundación Casa Ducal 
de Medinaceli.

Ruta da Camelia
FRECUENTE NO TRAMO

En Galicia hai case 8.000 
variedades de camelia, o que  
a converte nun referente 
internacional. Están presentes 
sobre todo en pazos, casas 
señorais e outros xardíns 
públicos e privados. As distintas  
variedades comezan a florecer 
en outubro. Consulta todos 
os detalles na páxina web de 
Turismo de Galicia.

1. Río Toxa

42°45'26"N 8°16'21.7"W

É un dos ríos que se cruzan 
nesta xornada. Forma unha 
das fervenzas máis altas de 
Galicia. A orixe do seu salto 
ten relación coas pedras 
de granito do terreo. A súa 
excepcional dureza, debida 
á cantidade de cuarzo que 
conteñen, impide a erosión 
por parte da auga.

3. Xardín do  
Pazo de Ribadulla
42°46'19.99"N 8°25'33.32"W

É o espazo de Galicia con 
maior cantidade de árbores 
senlleiras catalogadas.  
Cómpre salientar unha retícula 
de oliveiras, con máis de medio 
millar de exemplares aos que 
se lles estiman 500 anos. 
Consulta todos os detalles  
para visitalo na páxina web  
do Pazo de Ribadulla.

4. Pico Sacro

42°48'25.64"N 8°26'48.33"W

O Pico Sacro é toda unha 
referencia para os peregrinos. 
Esta montaña de seixo, con 
forma piramidal, mide 533 
metros de alto. Forma parte 
dun dique de cuarzo que se 
orixinou debido a un choque 
dos continentes Laurasia e 
Gondwana hai arredor de  
350 millóns de anos.
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De soño

Carballo das 
Pioucas da Santa
Santa Mariña de Augas Santas 
atópase nas inmediacións de 
Allariz, na contorna do Castro 
de Armeá. Restos pétreos 
como dúas pías labradas  
en pedra ao pé dun carballo  
—as Pioucas da Santa— 
ou a cripta da Basílica da 
Ascensión, coñecida como 
Forno da Santa, vincúlanse 
coa cultura castrexa e romana. 
Pero tamén están relacionados 
coa lenda do martirio de  
Santa Mariña, creando unha 
unión entre historia, tradición 
e natureza.

Carballo das Pioucas en 
Santa Mariña de Augas 
Santas (Allariz)
42°14'38.8"N 7°47'35.9"W
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Ademais
A ruta máis próxima a estes 
dous parques naturais galegos:

1. Parque Natural 
O Invernadeiro
42°7'50.6"N 7°19'24.6"W

Neste territorio hai especies 
de árbores tanto atlánticas 
como submediterráneas, 
destacando os bosques de 
acivros. Aquí habitan algúns 
mamíferos como corzos,  
lobos e xabarís. Hai unha 
importante presenza de aves 
rapaces e é unha área que 
as aguias reais elixen para 
campar. Tamén hai un Centro 
Ictioxénico que se pode visitar 
ao percorrer un dos roteiros 
marcados: a Ruta das Troitas.

2. Parque Natural 
Baixa Limia-Serra 
do Xurés
41°55'8.09"N 7°57'32.13"W

A súa altitude media está  
por riba dos mil metros.  
A maior parte está ocupada por 
formacións arbustivas de toxo  
e uces. Nas súas cimeiras máis 
altas é posible avistar a cabra 
brava. Neste parque viven 
tamén endemismos ibéricos 
de réptiles e anfibios e outras 
especies de invertebrados. 
Xunto coa portuguesa serra do 
Gerês forma unha Reserva da 
Biosfera Transfronteiriza.
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Camiño  
Portugués
De todos os camiños,  
o Portugués é o que posúe 
o relevo menos accidentado. 
Isto é debido a que percorre 
boa parte da Fosa Meridiana, 
unha depresión topográfica 
que suca Galicia de norte a 
sur. Vai desde Carballo, na 
provincia da Coruña, ata Tui, 
no límite sur da provincia de 
Pontevedra. Este corredor 
natural de aproximadamente 
140 quilómetros de lonxitude, 
foi moi empregado ao longo 
da historia para o trazado 
de vías de comunicación e o 
asentamento de poboacións 
humanas.

Esteiro do Miño desde o castro 
de Santa Trega (A Guarda)
41°53'32.9"N 8°52'9.3"W
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P.N. Monte Aloia

Parque Nacional das  
Illas Atlánticas de Galicia

Percorrendo a 
Fosa Meridiana

Este é un camiño doado para os peregrinos, tanto polas 
características do relevo, como polo clima das Rías Baixas, 
de invernos suaves debido á influencia do mar e veráns con 
escasas precipitacións. A ruta do interior comeza na Fosa  
O Porriño-Tui, que oscila entre o nivel do mar e os 200 metros  
de altitude. A da costa, sobe por acantilados formados por 
rochas graníticas. Ambas únense en Redondela para seguir 
por un único trazado.
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Enseada de San Simón desde Vilaboa
42°18'47.8"N 8°39'40"W
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De Tui ao Porriño
Distancia: 18,1 km

O inicio do Camiño Portugués en Galicia é a través do primeiro tramo da Depresión 
Meridiana, coñecido como Fosa O Porriño-Tui. Esta área deprimida atópase 
encaixada entre tres rochedos graníticos de diferentes tipos que non superan os  
800 metros de altitude: o Monte Aloia e a serra do Galiñeiro á esquerda; e á dereita,  
o Batolito do Porriño. A través desta fractura flúe o río Louro, que baixa desde a 
serra do Galleiro para desembocar no río Miño, fogar de zamborcas e salmóns.
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4. Granito  
rosa Porriño 
FRECUENTE NO TRAMO

É un tipo de granito biotítico 
que posúe unha característica 
cor rosada debido á súa gran 
cantidade de megacristais de 
feldespato potásico. Na zona 
do Porriño existen grandes 
reservas desta rocha ígnea que 
é exportada a países de todo 
o mundo e goza de fama e 
recoñecemento internacional.

2. Parque natural

42°4'34.4"N 8°40'51.5"W

O Parque Natural Monte 
Aloia foi o primeiro en ser 
declarado en Galicia. Na súa 
fauna inclúe réptiles endémicos 
ibéricos, como o lagarto das 
silvas. Hai citadas 11 especies 
de anfibios das 14 presentes 
en Galicia. Consulta os detalles 
na páxina web da Consellería 
de Medio Ambiente.

Serra do  
Galiñeiro
42°8'33.8"N 8°42'17.4"W

É un sistema montañoso 
composto de granito cuxo 
punto máis elevado, do mesmo 
nome, acada os 709 metros 
de altitude. Recoñécese polos 
seus cumios, que teñen forma 
de crista. Discorre paralela á 
Fosa Meridiana e remata, na 
parte sur, no Monte Aloia.

1. Río Miño

42°2'14.5"N 8°38'53.4"W

No Miño captúrase con artes 
tradicionais a lamprea, un dos 
vertebrados máis antigos do 
mundo. Este peixe vive no mar 
e remonta o río para a cría. 
Carece de escamas e a súa 
boca, con forma de ventosa, 
adhírese a outros animais 
mariños zugando o seu sangue 
dunha maneira parasitaria.

3. Cultivos de 
cítricos e kiwi
FRECUENTE NO TRAMO

O clima do Baixo Miño, con 
invernos suaves e tendencia 
á aridez no verán, permite 
o cultivo de especies pouco 
frecuentes en Galicia. É o 
caso de froiteiras subtropicais, 
coma o kiwi, do que existen 
extensas plantacións, ou 
especies mediterráneas, coma 
o laranxeiro ou o limoeiro.
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1. Enseada  
de San Simón 
42°18'35"N 8°38'19.6"W

O choco é o molusco máis 
salientable de San Simón. 
Este cefalópodo posúe unha 
concha interna de natureza 
calcaria que lle aporta rixidez 
ao seu corpo. Cada ano acode 
á enseada para reproducirse, 
porque abundan as pradeiras 
de zosteras mariñas nas que  
as femias depositan os ovos.

2. Paseo  
dos Gafos 
42°25'28"N 8°38'17.6"W

No río Gafos hai citadas  
20 especies de mamíferos, 
entre as que destaca a londra. 
Este mustélido, habitual en 
Galicia, é un bioindicador de 
augas limpas. Ten un corpo 
alongado, a súa pelaxe é 
castaña e na parte superior do 
peito e a gorxa presenta unha 
mancha de cor máis clara.

Do Porriño  
a Pontevedra
Distancia: 33 km

Esta etapa comeza rodeada de piñeiros e eucaliptos. Redondela 
é o punto onde se incorporan os peregrinos da ruta pola costa. 
Éntrase así na contorna da ría de Vigo, onde se suceden as 
bateas de cultivo de mexillóns e son frecuentes as visitas de 
arroaces. O Camiño cruza o río Verdugo en cuxa desembocadura 
se crían as ostras de Arcade, que pertencen á especie plana 
europea. Por último, esta etapa entra en Pontevedra seguindo  
o curso do río Gafos.
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4. Río Lérez

42°26'6.3"N 8°38'40.6"W

Desde o seu nacemento na 
serra do Candán, cruza toda 
a provincia de Pontevedra. 
Atravesa solos sobre diferentes 
litoloxías: xistos micáceos 
no seu comezo, granitos de 
feldespato alcalino na parte 
oeste e, na desembocadura, 
atópanse gneises glandulares 
e depósitos cuaternarios.

Sobreira do  
Cristo de Arriba 
42°16'57.8"N 8°35'35.5"W

Esta árbore senlleira está  
en Reboreda, Redondela,  
a 1,7 quilómetros do Camiño. 
Mide 17,8 metros de alto e o 
seu tronco, totalmente cuberto 
de cortiza, presenta grandes 
nudosidades na base. A copa 
ten 20 metros de diámetro  
e está inclinada a un lado por 
mor dunha póla tronzada.

3. Cedros  
do Himalaia 
42°25'46.32"N 8°38'50.27"W

Nos xardíns de Vicenti hai 
tres exemplares desta especie. 
Miden entre 20 e 26 metros e 
estímaselles unha idade de 100 
anos. Dous deles semellan un 
candeeiro e o terceiro ten unha 
ramificación máis desordenada. 
Os últimos temporais crebaron 
algunhas pólas e desfiguraron 
a súa fisionomía.
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De Pontevedra a Caldas de Reis
Distancia: 22,8 km

Despois de Pontevedra, o Camiño pasa xunto ao val do Salnés, unha ampla chaira 
costeira que apenas chega aos 100 metros de altitude. Está moi erosionada, xa que 
foi parcialmente ocupada polo mar no período Terciario. Este val é unha das cinco 
subzonas da Denominación de Orixe Rías Baixas. As vides desta D.O. medran 
sobre solos de granito e as súas uvas dan lugar a viños de marcado carácter 
atlántico. A máis destacada é a albariño, que supón máis do 90% da produción.
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1. Marismas  
de Alba
42°26'52.5"N 8°38'46.7"W

Estas marismas ocupan preto 
de 80 hectáreas no tramo 
final do río Rons. Inclúen 
hábitats como os pasteiros 
salinos atlánticos, que medran 
en solos húmidos con gran 
aporte de sedimentos fluviais. 
Estas formacións adoitan estar 
dominadas por unha ou dúas 
especies de xuncos.

3. Carballeira de 
Caldas de Reis
42°36'11.2"N 8°38'18.9"W

É unha formación singular  
que está composta por máis 
de 200 carballos centenarios.  
As súas árbores están dispostas  
en ringleiras e presentan 
diferentes dimensións e 
morfoloxías. O conxunto que 
forma co Parque-Xardín de 
Caldas foi declarado Paraxe 
Pintoresca en 1962.

2. Río Umia

42°36'10.8"N 8°38'32.8"W

O río Umia indica a chegada 
a Caldas, onde o termalismo 
estivo moi presente ao longo 
da historia. As augas dos  
seus baños son sulfuradas 
cloruro-sódicas hipertermais, 
oscilan entre os 23 e os  
45 °C e están indicadas para 
reumatismos e afeccións da 
pel, entre outras enfermidades.

4. Araucaria  
do Brasil
42°36'13.2"N 8°38'25.4"W

É unha das árbores senlleiras 
catalogadas do parque de 
Caldas de Reis e pertence a 
unha especie con orixe en 
América do Sur. O seu tronco 
mide 32 metros de alto e no 
seu terzo superior sitúase a 
copa, desordenada e irregular. 
As súas follas, algo punzantes, 
teñen forma triangular.

Salto de auga  
do río Barosa
42°33'21.8"N 8°37'50.2"W

A 650 metros á dereita do 
Camiño, o río Barosa forma 
un salto no que, por mor 
do desnivel, a auga crea 
unha sucesión de pequenas 
fervenzas sobre rochas de 
granito. Estas contan cunha 
superficie lisa e escorregadiza 
debido á erosión.
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3. Xardín do Pazo 
de Faramello
42°48'38.35"N 8°37'44.33"W

Situado á beira do río Tinto, 
posúe xardíns franceses do 
século XIX ben conservados e 
un bosque fluvial de cerdeiras 
e castiñeiros. Tamén ten un 
paseo de hortensias e camelias 
e 50 variedades de árbores 
froiteiras. Consulta todos  
os detalles para visitalo en 
www.pazofaramello.com.

4. Carballeira  
de Francos
42°48'54.1"N 8°37'19.2"W

A de Francos, en Teo, é  
unha das carballeiras galegas 
que aínda se empregan como 
lugar de festexo. Cada ano,  
o 11 de novembro, acolle a  
Feira Cabalar de San Martiño,  
unha cita tradicional con máis  
de medio século de historia  
na que se realiza unha mostra 
de gando autóctono.

1. Plátanos  
de sombra
42°44'15.80"N 8°39'41.90"W

As dúas ringleiras de árbores 
desta especie que hai no 
Paseo do Espolón de Padrón 
son unha formación protexida. 
Miden arredor de 10 metros 
de alto e estímaselles un 
século de idade. Nas ramas 
principais teñen «cabezas de 
gato», que resultan de podas 
repetidas no mesmo lugar.

2. Xardín botánico 
de Padrón
42°44'20.2"N 8°39'30.2"W

Este xardín foi declarado no 
ano 1946 Monumento Artístico 
Nacional e conta con varias 
árbores senlleiras. Salienta 
entre elas un dos exemplares 
españois máis importantes  
de Palmeira do Senegal, pola 
súa forma e dimensións. Ten 
12 metros de alto e varios pés 
que nacen dun punto común.

Carballeira  
de Conxo
42°51'32.37"N 8°33'12.45"W

É un conxunto de carballos 
comúns centenarios á beira 
do Sar. Nela celebrouse en 
1856 o histórico Banquete de 
Conxo, unha xuntanza para 
brindar pola liberdade, a 
igualdade e a galeguidade.

De Caldas de Reis  
a Santiago de Compostela
Distancia: 43,6 km

A última etapa sae de Caldas seguindo o curso do río Bermaña. 
Mantense paralela ao Valga para adentrarse no val do Ulla. Despois, 
o Camiño entra en Padrón, onde a Depresión Meridiana acada os 
12 quilómetros de ancho. Este municipio está situado nunha veiga 
formada por materiais sedimentarios aluviais moi fértiles. Por último, 
encóntrase co río Sar ás portas de Santiago de Compostela.
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2. Monte  
Santa Trega
41°53'29.9"N 8°52'16.2"W

O punto máis elevado deste 
macizo de granito ao pé do 
mar é o pico de San Francisco, 
con 341 metros de altitude, 
desde onde se ve a foz do 
río Miño. Neste monte hai un 
xacemento arqueolóxico do que 
foi un dos poboados castrexos 
máis grandes do noroeste 
peninsular no século I a.C.

Da Guarda  
a Redondela
Distancia: 78,2 km

O Camiño Portugués da Costa percorre a franxa litoral máis 
rectilínea de Galicia, con preto de 30 quilómetros de costa  
pouco recortada e repleta de cantís. En Oia, a Ruta Máxica 
conxuga historia e patrimonio natural. E a partir de Baiona,  
o camiño comeza a bordear a ría de Vigo. En Redondela é  
onde se une coa variante do interior, da que está separada por 
varias serras como a da Groba, na que vive a concentración  
máis importante de cabalos de pura raza galega en liberdade.

1. Río Miño na 
desembocadura 
41°52'16.85"N 8°52'19.39"W

No tramo final, o Miño forma 
un esteiro onde se acumularon 
depósitos sedimentarios que 
arrastrou a auga. Estes deron 
lugar a unha serie de illas 
areosas, das que Illa Canosa  
é a de maior tamaño.  
No inverno, este lugar chega a 
acoller ata 3.500 aves acuáticas 
de diferentes especies.
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4. Parque  
de Castrelos
42°12'49.6"N 8°43'45.3"W

Con 24 hectáreas, é o parque 
máis grande de Vigo. No seu 
interior alberga o Pazo-Museo 
Quiñones de León, que conta 
cun xardín francés de estética 
similar aos de Versalles, un 
xardín inglés, roseiras e varias 
árbores catalogadas, como o 
coñecido como «Matusalén» 
das camelias, pola súa idade.

Parque nacional

42°22'46.2"N 8°56'26.9"W

O Parque Nacional Marítimo- 
Terrestre das Illas Atlánticas 
foi declarado como tal no ano 
2002 e é o único de Galicia. 
Está situado nas Rías Baixas e 
fórmano catro arquipélagos: 
Cortegada, Sálvora, Ons e Cíes.  
Consulta todos os detalles para  
visitalo na páxina web da  
Consellería de Medio Ambiente.

3. Río Miñor na 
desembocadura
42°6'55.55"N 8°48'46.84"W

As marismas que o río Miñor 
forma na súa desembocadura 
están protexidas pola praia de 
Ladeira, que crea un dique 
natural. De setembro a maio 
pódense observar cullereiros, 
unhas aves recoñecibles polo 
seu pico aplanado, cuxa 
envergadura chega a acadar 
os 135 centímetros.
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Illa de San Simón
É a illa das mil facianas: refuxio  
monacal, meta de corsarios, 
degoiro de trobadores, hospital  
de corentena, cárcere... Ao 
longo da historia, a vexetación 
de San Simón recibiu a 
influencia de todos aqueles 
que quixeron achegarse a 
ela e inclúe unha senlleira 
carreira de buxos. A día de 
hoxe constitúe unha mestura 
perfecta entre especies 
autóctonas e foráneas no seo 
da ría de Vigo.

Arquipélago de San Simón 
desde a praia de Cesantes 
(Redondela)
42°18'32"N 8°37'16.3"W
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Ademais
A contorna arredor do Camiño 
Portugués acada unha grande 
importancia natural grazas a 
estes dous parques:

1. Parque Nacional 
Marítimo-Terrestre 
das lllas Atlánticas
42°22'46.2"N 8°56'26.9"W

No medio mariño sobrancean 
os bosques de algas pardas, 
que acollen crustáceos e 
peixes. O medio terrestre está 
formado, fundamentalmente, 
por dunas e cantís. Nestas illas 
atópase unha das mellores 
colonias de cría de corvo 
mariño cristado. Este paxaro 
ten unha plumaxe negra, sobre 
a que resalta a comisura do 
peteiro, de cor amarela.

2. Parque Natural 
Monte Aloia
42°4'34.4"N 8°40'51.5"W

É parque natural desde 1978 
e abrangue 746 hectáreas de 
solos ácidos sobre substratos 
graníticos. Máis dun 80% da 
súa superficie está ocupada 
por árbores de variadas 
especies que compoñen un 
auténtico parque botánico. 
No resto do territorio son 
abundantes os toxos, as xestas 
e as queiroas. Acolle especies 
protexidas de fauna, como a 
londra, a píntega rabilonga,  
o desmán dos Pirineos ou  
a vacaloura.
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Ruta  
do Mar  
de Arousa 
e río Ulla
Este Camiño percorre de 
punta a punta a ría de Arousa, 
a máis extensa das Rías Baixas, 
que chega a acadar unha 
largura de 10 quilómetros 
cando se encontra co océano. 
Ten orixe nunha fosa tectónica 
que foi inundada pola auga e 
o seu fondo mariño é un dos 
máis produtivos do mundo. Da 
súa auga emerxen numerosos 
illotes e illas, das cales as de 
maior tamaño son Sálvora, 
Cortegada, Arousa e A Toxa.

Illa de Rúa (Ribeira) coa  
serra do Barbanza ao fondo
42°33'2.1"N 8°56'24.2"W
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Os segredos  
da ría de Arousa

Tres son os adxectivos cos que se pode definir esta ruta.  
O primeiro é marítima, xa que entra en Galicia pola bocana 
da ría de Arousa e continúa por augas salinas ata atopar o 
río Ulla á altura de Catoira. O segundo, fluvial, no percorrido 
ata Padrón. E, por último, terrestre, seguindo desde esta vila 
o trazado do Camiño Portugués polo chamado Chanzo de 
Santiago, unha parte da Depresión Meridiana entre 200 e 
400 metros sobre o nivel do mar.
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Paleosolo no illote do  
Guidoiro Areoso (A Illa de Arousa)

42°32'29.8"N 8°54'0.7"W
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1. Illa de Sálvora

42°28'24.8"N 9°0'43.6"W

A illa de Sálvora forma parte 
do único Parque Nacional de 
Galicia. Atópase no extremo 
occidental da ría de Arousa, 
rodeada de illotes. O seu punto 
máis elevado está a 71 metros 
de altitude. Unha das súas 
formacións máis características 
son os bolos, bloques de 
granito redondeados.

2. A Curota

42°37'28.8"N 8°57'35.1"W

Formando parte da serra  
do Barbanza, o Monte da 
Curota é un dos puntos máis 
elevados da comarca.  
Acada os 596 metros de 
altitude e, desde o seu cumio, 
pódese ver toda a ría de 
Arousa. Nas súas ladeiras é 
frecuente encontrar cabalos  
e vacas en liberdade.

Arousa Norte
Tramo marítimo

A primeira opción é a parte norte, onde a paisaxe está formada 
por unha estreita chaira litoral salpicada de areais e a serra do 
Barbanza, unha cadea montañosa elevada pola tectónica que 
separa a ría de Arousa da de Muros e Noia. No extremo máis 
occidental da comarca atópase un dos seis parques naturais 
galegos: o Complexo Dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal 
e Vixán. Este espazo inclúe varios cordóns de dunas primarias e 
secundarias, comunidades vexetais propias de marismas e lagoas 
e praias abertas ao Océano Atlántico, a diferenza dos areais da 
ría, máis recollidos. 
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4. Sistema fluvial 
Ulla-Deza
42°43'11.7"N 8°40'10.7"W

Este sistema fluvial galego 
cunha extensión de máis de mil  
hectáreas forma parte da Rede 
Natura 2000. Está conformado 
polo Ulla e os seus afluentes. 
Nas inmediacións do punto 
onde se unen o Ulla e o río 
Sar pódese avistar o pardal 
montés, o máis pequeno dos 
gorrións europeos.

Parque natural

42°34'45.8"N 9°3'0.1"W

O Parque Natural Complexo 
Dunar de Corrubedo e 
Lagoas de Carregal e Vixán 
posúe a duna móbil máis 
grande de Galicia, duns 15 
metros de alto, e dúas lagoas, 
unha de auga doce e outra 
salobre. Consulta os detalles 
para visitalo na páxina web da  
Consellería de Medio Ambiente.

3. Río Ulla na 
desembocadura
42°38'3.8"N 8°45'39.5"W

Na desembocadura, o Ulla 
forma unha ampla chaira que 
se vai abrindo cara o mar na 
que existen extensas áreas 
de marismas. Os salmóns 
remontan este río na época  
de cría. Este peixe nace en 
auga doce, desenvólvese no 
medio mariño e volve aos  
ríos para reproducirse.
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Illa de Cortegada

Parque Nacional das  
Illas Atlánticas de Galicia

Río Xallas
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1. Illa da Toxa

42°29'21.5"N 8°50'55.3"W

A Toxa é un dos puntos máis 
destacados do termalismo 
en Galicia. Nesta illa brotan 
augas medicinais que foron 
declaradas de utilidade pública 
en 1868. A día de hoxe 
existe neste lugar un proxecto 
de recuperación do burro 
fariñeiro, que xa ten acadado 
éxitos na súa reprodución.

2. Praia  
da Lanzada
42°26'50.2"N 8°52'32.1"W

Ocupa a parte oeste do istmo 
do Vao, un cordón dunar que  
converte O Grove nunha 
península. Na súa area nidifica 
a píllara das dunas, a ave máis 
ameazada entre as que viven 
no litoral galego. A Xunta de 
Galicia dispón dun Plan de 
Conservación para recuperar  
a poboación desta especie.

Illa de Cortegada
42°37'5.6"N 8°47'7.3"W

No interior desta illa, que é 
parte do Parque Nacional das 
Illas Atlánticas, hai un bosque 
de loureiros de dúas hectáreas 
e media, o máis grande do sur 
de Europa, que seguramente 
procede da colonización pola 
laurácea de antigas fincas de 
cultivo abandonadas.

Arousa Sur
Tramo marítimo

O brazo sur da ría de Arousa está formado polo litoral do Salnés.  
A diferenza da parte norte, a chaira costeira desta zona é moi ampla  
e está delimitada polos montes da Escusa e Castrove. Ten praias  
como a de Area da Secada, na illa de Arousa, nunha contorna  
forestal. Tamén é un lugar con espazos de importancia ecolóxica  
como o Complexo Intermareal Umia-O Grove, de 2.813 hectáreas  
e un grande interese ornitolóxico, onde a baixamar deixa ao 
descuberto un extenso zoosteral.

NON PERDAS

3. Monte  
Siradella
42°28'12.5"N 8°52'51"W

Con case 200 metros de 
altitude, o monte Siradella é 
a cima máis alta da península 
do Grove. Ofrece vistas 
ao Complexo Intermareal 
Umia-O Grove, Humidal de 
Importancia Internacional,  
que constitúe a principal  
zona de hibernación de  
aves acuáticas en Galicia.

4. A Illa  
de Arousa
42°34'5.8"N 8°53'27.9"W

Esta illa, xunto a Sálvora,  
Cíes e Ons é un dos catro 
hábitats insulares na Península 
Ibérica onde se atopa a Linaria 
arenaria (paxariños marelos), 
unha especie vexetal de areais 
litorais en perigo de extinción. 
Na parte sur pódense observar 
os cons, rochas de granito 
modeladas polo mar.
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Guidoiro Areoso
Como é posible que varias 
mámoas chegasen a un illote 
no medio da ría? A xeoloxía 
ten a resposta: hai uns 3.000 
anos o nivel do mar estaba 
entre 5 e 7 metros por debaixo 
do actual e a liña de costa 
centos de metros máis lonxe, 
polo que moi probablemente 
o Guidoiro Areoso formaba 
parte dunha península unida 
á Illa de Arousa. Isto explica 
como puideron trasladar os 
materiais para construír estes 
monumentos megalíticos.

Dolmen nunha praia do  
illote do Guidoiro Areoso  
(A Illa de Arousa)
42°32'26.4"N 8°54'4"W
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Ademais
Preto de mil hectáreas forman 
o parque natural máis próximo 
ao mar dos seis de Galicia:

Parque Natural 
Complexo Dunar 
de Corrubedo  
e Lagoas de  
Carregal e Vixán
42°34'45.8"N 9°3'0.1"W

Este parque conta con dunas 
fixas e unha duna móbil, que 
é levada cara o interior polo 
vento do suroeste, mentres que 
o vento do nordés achégaa  
á costa. Nestes sistemas medra 
a especie botánica endémica 
de Galicia Omphalodes 
littoralis e hai presenza de 
plantas como a azucena de 
mar, que almacena auga 
no seu bulbo. A Lagoa de 
Carregal está conectada co 
océano Atlántico e é un dos  
ecosistemas máis singulares  
do parque, con grande riqueza  
de moluscos. Na Lagoa de  
Vixán crían numerosas aves 
acuáticas, como o pato 
frisado. Un dos anfibios máis 
destacados deste territorio é 
o sapo de esporóns, que ten 
ollos con pupila vertical e só 
sae pola noite. Caracterízase 
polo esporón negro que ten 
no seu pé posterior, co que 
escarva galerías na area para 
enterrarse. Tamén podemos 
encontrar outras especies 
protexidas como a londra,  
o sapoconcho ou a lamprea.
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Camiño  
de Fisterra 
e Muxía
Desde o seu punto de partida, 
en Santiago de Compostela, 
cruza os vales dos ríos Tambre 
e Xallas, para dirixirse cara 
á Costa da Morte. Este é un 
territorio onde os violentos 
temporais e a forza do mar 
foron modelando unha 
paisaxe de cantís e sistemas 
dunares, onde a vexetación 
está adaptada á salinidade. 
Accidentes xeográficos como 
os cabos de Fisterra ou 
Touriñán sobresaen na costa 
na que, dúas veces ao ano,  
se ve o último solpor da 
Europa continental.

Praia do Mar de Fóra (Fisterra) 
42°54'23.45"N 9°16'27.74"W
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vento e o mar

O clima marca o territorio dende Compostela á Costa 
da Morte. Terra adentro, a humidade e as frecuentes 
precipitacións debuxan unha paisaxe de áreas agrícolas e 
forestais. No litoral, a forza das ondas, a chuvia e o vento 
recortan o relevo, mesturando cantís, praias e sistemas 
dunares. O río Xallas, desemboca no mar formando unha 
fervenza dende grande altura nunha das ladeiras do Monte 
Pindo, un dos fitos xeolóxicos máis interesantes de Galicia.
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Fervenza do Ézaro (Dumbría)
42°54'45.38"N 9°7'7.08"W
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1. Parque  
da Alameda
42°52'42.70"N 8°32'56"W

Este parque compostelán 
garda no seu interior tesouros  
botánicos como unha centenaria  
sequoia vermella ou o tileiro 
prateado do Campo da Estrela. 
No corazón do parque está a 
Carballeira de Santa Susana, 
orixinaria do século XVI, con 
exemplares que superan os 
300 anos.

2. Carballeira  
de San Lourenzo
42°52'42.21"N 8°33'23.53"W

O conxunto do Pazo de San  
Lourenzo ten na botánica 
un dos seus atractivos. Un 
exemplo é a súa carballeira, 
formada por frondosas árbores 
centenarias que inspiraron 
algúns dos versos de Rosalía 
de Castro. Para os galegos,  
as carballeiras son un punto  
de encontro, reunión e festa.

De Santiago de  
Compostela a Negreira
Distancia: 20,9 km

A primeira etapa desta ruta comeza na meta de todos os camiños. 
Sen saír do casco urbano de Santiago de Compostela, atópanse 
áreas axardinadas con árbores senlleiras, ou exemplares tan 
curiosos coma A Perona, un abeto do Cáucaso de 22 metros  
de altura que foi plantado aquí por Eva Perón en xuño de 1947.
O Tambre é a referencia fluvial deste treito, ateigado de bosques 
de ribeira. Acompaña o camiñante con pequenas fervenzas onde 
é doado avistar troitas e paxaros á procura de alimento.
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4. Río Tambre

42°54'19.8"N 8°41'42.9"W

No curso do Tambre atópase 
unha importante mostra da 
fauna piscícola das augas 
continentais galegas coa 
presenza de troitas, reos, 
anguías e incluso lampreas. 
Tamén é o hábitat de 
mustélidos coma o tourón, 
que se alimenta de pequenos 
roedores, anfibios e réptiles.

Xinkgo do  
Pazo de Fonseca
42°52'45.3"N 8°32'45.8"W

O xinkgo, especie de orixe 
asiática, foi introducido en 
Europa no século XIX. Esta 
árbore catalogada ten uns  
140 anos, supera os 20  
metros de altura e o perímetro 
do seu tronco é de 3 metros. 
Neste xardín había dous 
exemplares, pero un deles 
desapareceu recentemente.

3. Xardín do Pazo 
de San Lourenzo
42°52'40.9"N 8°33'26.6"W

Magnolios, faias, hortensias e 
camelias son só catro das máis 
de cen especies vexetais que 
hai neste xardín do século XIX. 
O seu deseño mantén o estilo 
romántico da época e convive 
con froiteiras e zonas de 
bosque. Podes consultar todos 
os detalles para visitalo en 
www.pazodesanlorenzo.com.
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1. Monte Aro

42°57'23.41"N 8°57'50.81"W

Dende o cumio do monte 
Aro, a 550 metros de altitude, 
domínase o val do Xallas e o 
encoro da Fervenza, construído 
nos anos 70 do século pasado. 
Esta presa e o humidal que  
a rodea resultan atractivos  
para numerosas aves acuáticas 
coma a garza real ou o  
lavanco real.

2. Miradoiro  
de Corzón
42°57'47.90"N 8°59'57"W

Unha matogueira, dominada 
polo toxo e a queiroga, tapiza 
este monte de substrato 
granítico. As súas abas foron 
repoboadas con piñeiros do 
país. É habitual atopar os 
tobos dos coellos e outros 
roedores, presa fácil para  
as algarias que saen a cazar  
na escuridade.

Monte Pindo
42°53'20.2"N 9°6'48"W

Este macizo de máis de 
600 metros de altitude está 
recoñecido como Punto de 
Interese Xeolóxico Nacional.
Na parte baixa, con escaso 
substrato, resisten os poucos 
exemplares galegos do 
carballo anano, Quercus 
lusitanica.

De Negreira a Corcubión
Distancia: 54,6 km

En Negreira crúzase o río Barcala, un afluente do Tambre, que  
forma un val sobre solo granítico con grandes extensións de pasto.  
As explotacións de gando vacún mestúranse na paisaxe durante toda  
a etapa, especialmente na ribeira do Xallas, outro dos ríos referentes 
da conca atlántica galega que, antes de chegar ao mar, alimenta o 
encoro da Fervenza, un dos máis extensos do noroeste peninsular.  
No treito final da ruta o camiño chega á ría de Corcubión, coa silueta 
do cabo Fisterra no horizonte.

NON PERDAS

3. Río Xallas

42°57'45.7"N 9°1'6.6"W

O Xallas desemboca no mar 
nunha fervenza de arredor de 
40 metros de altura. No seu 
leito atópase a troita común, 
que se caracteriza polas pintas 
vermellas e negras do seu 
lombo. Os adultos acadan 
entre 15 e 25 centímetros de 
lonxitude, chegando a vivir 
unha media de 10 anos.

4. Monte  
da Armada
42°57'45.7"N 9°10'32.8"W

Dende o alto do Monte da 
Armada o camiñante ten 
o primeiro contacto visual 
co mar da Costa da Morte, 
divisando a ría de Corcubión. 
Ao pé do monte, tras unha 
masa forestal con mestura  
de eucaliptos, piñeiros, 
carballos e castiñeiros, 
aséntase a vila de Cee.
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De Corcubión  
a Fisterra
Distancia: 14,2 km

Durante este tramo, o Camiño vai flanqueando a ría de Corcubión ata chegar a 
Fisterra e o seu cabo, un dos máis occidentais da costa peninsular. O clima da 
zona sur da comarca fisterrá caracterízase polas súas abondosas precipitacións.  
No inverno, o vento do nordés e os temporais castigan este territorio, converténdoo 
nun espectáculo único.



Camiño de Fisterra e Muxía 101

Fisterra

Corcubión

Río Xallas

4

12

3

NON PERDAS

2. Praia  
de Langosteira
42°55'23.9"N 9°15'32.5"W

Esta praia é coñecida pola 
abundancia de longueirón, 
un molusco bivalvo prezado 
polo seu valor culinario 
que vive no leito areoso. 
Aliméntase de fitoplancton 
e sotérrase na area a escasa 
profundidade. Os mariscadores 
de Fisterra captúrano a man 
mergullándose na auga.

1. Campo  
de San Roque
42°56'14.2"N 9°12'3.8"W

Na súa contorna, entre abril 
e agosto, é posible ver a 
Centaurea corcubionensis, 
un endemismo descuberto e 
bautizado así polo botánico 
xesuíta Manuel Laínz. Esta 
especie ameazada medra de 
xeito espontáneo preto da 
costa. As súas flores son de 
cor rosada ou violácea.

3. Praia  
do Mar de Fóra
42°54'33.6"N 9°16'28.6"W

Este areal conta cun 
sistema dunar que acolle 
especies botánicas como a 
Armeria maritima, coñecida 
popularmente como herba 
de namorar. No inverno son 
frecuentes os varamentos 
de cetáceos, especialmente 
de arroaces, golfiños e, 
ocasionalmente, caldeiróns.

4. Cabo Fisterra

42°52'57"N 9°16'20"W

O cabo é unha gran mole 
de granito, a primeira rocha 
formada en Galicia hai máis 
de 300 millóns de anos. É un 
dos accidentes xeográficos 
costeiros referentes do sur de 
Europa e un lugar axeitado 
para o avistamento de aves 
peláxicas e de paso como as 
pardelas, paíños ou mascatos.

Ría de Corcubión
42°54'21.96"N 9°16'46.56"W

Desde o cabo Fisterra, a ría 
de Corcubión, esténdese 
cara o leste como unha ampla 
enseada. No seu interior 
atópanse as Illas Lobeiras, un 
pequeno arquipélago formado 
por tres illotes de granito 
que supoñen a continuación 
occidental do Monte Pindo.  
A maior delas conta con só  
3 hectáreas de superficie.
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De Fisterra a Lires e Muxía
Distancia: 27,8 km

O treito de Fisterra ata Muxía transcorre pola Costa da Morte. Entre o 21 de marzo  
e o 25 de abril, e do 13 de agosto ao 22 de setembro, este é o lugar no que se 
pode ver o último solpor da Europa continental. Este fenómeno responde á variación  
da inclinación do terminador, a liña que separa a zona escura da Terra da parte  
iluminada. Ao longo do ano, o seu punto de intersección cos meridianos vai 
cambiando, desprazando o último lugar onde se pon o sol.
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NON PERDAS

1. Monte Facho 
de Lourido
43°4'33.51"N 9°13'36.27"W

Dende o miradoiro deste 
monte, a máis de 300 metros   
sobre o nivel do mar, domínase   
unha ampla franxa de litoral 
onde os ventos provocan 
grandes temporais no inverno. 
As ondas chegan a superar os 
10 metros de altura e os ventos 
alcanzan velocidades por riba 
dos 100 km/h.

4. As Pedras  
da Barca
43°6'45.50"N 9°13'12.53"W

A salinidade, as oscilacións 
térmicas ou a ausencia de 
substrato protector provocan a 
meteorización do granito, un 
proceso erosivo que na Costa 
da Morte orixina elementos 
como a Pedra dos Cadrís e a 
Pedra de Abalar. A tradición 
galega transformou en lenda 
estas curiosas formas pétreas.

3. Monte  
do Corpiño
43°6'31.7"N 9°13'5.1"W

É o punto máis elevado da 
península na que se asenta 
a vila de Muxía. Con case 
70 metros de altura é un 
miradoiro con vistas á boca 
da ría de Camariñas. Ao 
fondo perfílase a silueta do 
faro do cabo Vilán, nun dos 
treitos máis perigosos para a 
navegación do sur de Europa.

2. Praia  
de Lourido
43°5'14.7"N 9°13'21.4"W

A de Lourido é unha praia 
semicircular de area fina e 
de orixe sedimentaria. Este 
complexo natural presenta 
unha gran duna que mantén 
a súa cuberta vexetal case 
intacta. Na parte máis afastada 
do mar, con maior aporte de 
materia orgánica pódense 
atopar cogomelos dunares.

Praia do Rostro
42°58'3.1"N 9°15'55.4"W

Esta praia ten case dous 
quilómetros de lonxitude 
de fina area e mar aberto. 
No sistema dunar do Rostro 
medran especies vexetais 
como a labaza de ribeira, 
Rumex rupestris —ameazada. 
Cara o interior, a duna ten 
unha cuberta vexetal máis 
densa, un hábitat para aves, 
invertebrados e réptiles.
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Xardín botánico 
do Instituto  
Fernando Blanco 
de Cee
O xardín do instituto  
Fernando Blanco de Cee é 
o tesouro botánico da vila. 
Neste recinto hai unha grande 
diversidade de árbores 
centenarias que destacan  
pola súa monumentalidade. 
Entre as súas especies 
cóntanse cedros do Líbano e 
do Atlas, cipreses de Lawson, 
cedros choróns do Himalaia 
ou magnolios. Inclúe tamén 
un abeto grego e este abeto 
do Cáucaso. Todas elas están 
etiquetadas cunhas placas que 
facilitan a súa identificación.

Abeto do Cáucaso no 
Instituto Fernando Blanco  
de Lema (Cee)
42°57'17.11"N 9°11'12.82"W
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Ademais
Esta banda da costa galega, 
coas rías de Corme e Laxe, 
Camariñas, Lires e Corcubión, 
conforma a área máis agreste 
do noso litoral: 

1. ZEC/ZEPVN 
Costa da Morte
43°9'48.2"N 9°12'44.3"W

Abrangue uns 150 quilómetros 
de costa na que, debido á 
súa grande biodiversidade 
mariña, existe unha importante 
tradición pesqueira e 
marisqueira. Na vexetación 
podemos atopar especies 
características das zonas 
litorais, como Omphalodes 
littoralis, en perigo de 
extinción. Destaca tamén o 
Sphagnum pylaisii, un brión 
protexido que medra sobre 
chans permanentemente 
húmidos, como as turbeiras, 
que forman un substrato 
vexetal que axuda a manter 
outro tipo de plantas.  
Cómpre salientar a cantidade 
de paxaros, xa que hai citadas 
case 300 especies diferentes 
e un grande rexistro de aves 
pouco frecuentes en Galicia 
como a escribenta das neves, 
que se reproduce nas tundras 
e nas costas de Escandinavia, 
a gaivota hiperbórea, cuxa 
colonia máis próxima atópase en  
Islandia; ou a pica de Richard,  
especie siberiana. Por último, 
é posible o avistamento de 
baleas, debido aos seus 
movementos migratorios, así 
como arroaces ou golfiños, 
atraídos pola riqueza e a 
diversidade de alimento.
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Camiño  
Inglés
Ao longo da historia chegaban 
por mar os peregrinos que 
despois percorrían a pé o que 
coñecemos como Camiño 
Inglés. Dentro de Galicia 
esta ruta ten dous puntos de 
partida: Ferrol e A Coruña. 
As dúas son cidades costeiras 
cuxas rías pertencen ao Golfo 
Ártabro. Neste territorio 
hai unha grande influencia 
do mar, que se manifesta 
no clima, de tipo oceánico 
húmido, cunhas temperaturas 
moderadas todo o ano e 
precipitacións abundantes.

A Torre de Hércules  
desde o Aquarium Finisterræ  
(A Coruña)
43°23'1.3"N 8°24'31.3"W
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Santiago de 
Compostela

P.N. Fragas  
do Eume

Os camiñantes  
que viñan do mar

Tralos primeiros quilómetros urbanos, éntrase nas terras  
das Mariñas Coruñesas, con relevos suaves e chans profundos 
e fértiles que permiten o seu aproveitamento. Nesta comarca 
hai espazos protexidos, como os ecosistemas húmidos das 
marismas de Miño e Betanzos, de grande interese botánico 
pola súa vexetación halófila. Ao subir en altitude entramos na 
comarca de Ordes, onde se suceden as extensións de cultivos 
e as repoboacións forestais ata chegar a Santiago.



Camiño Inglés 109

Alameda de Ferrol
43°28'57.4"N 8°13'58.8"W
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De Ferrol a Pontedeume
Distancia: 28,3 km

A primeira etapa do Camiño Inglés está rodeada dunha paisaxe moi transformada 
polo ser humano. Desde Ferrol, o trazado vai bordeando a ría por un relevo sen 
apenas pendentes. Cruza varios ríos que desembocan na mesma, como o Grande 
de Xuvia ou o Belelle. Antes de entrar en Pontedeume, encóntrase co Eume, un río 
que forma un canón profundo con ladeiras de grandes desniveis. No seu tramo 
final, atravesa un dos seis parques naturais de Galicia: as Fragas do Eume.
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2. Alameda  
de Ferrol
43°28'57.7"N 8°13'58.1"W

Foi a primeira alameda pública 
de Galicia, creada en 1784. 
Na súa orixe contaba con 210 
álamos, moreiras e 7 fileiras 
de árbores que delimitaban a 
zona norte do arsenal. Hoxe 
ten máis de medio centenar de 
especies arbóreas, algunhas 
de dimensións notables como 
cedros e magnolios.

Parque micolóxico 
do río Belelle
43°29'15.5"N 8°7'23.7"W

É o único parque micolóxico 
de Galicia. Creouse no 2002 
para estudar a evolución 
dos macromicetos nos 
ecosistemas forestais naturais 
e de repoboación. Hai citadas 
especies tóxicas, como o 
brincabois, e comestibles, 
como a cantarela.

1. Xardíns  
de Ferrol
43°28'50.6"N 8°14'22.9"W

Os Xardíns de Herrera foron 
deseñados na década de 1860.  
Están formados por vellos 
magnolios e sebes con flores 
de temporada. Á súa dereita 
atópanse os Xardíns de San 
Francisco, remodelados 
recentemente, que contan con 
carreiros, pérgolas de madeira 
e plantas aromáticas.

3. Río Belelle

43°30'10.8"N 8°9'28.6"W

O Belelle forma no concello 
de Neda unha fervenza 
de preto de 50 metros de 
altura. As marismas da súa 
desembocadura presentan 
fluvisol tiónico, un tipo de 
solo ácido con presenza 
de sulfúrico ou materiais 
sulfurosos dentro do primeiro 
metro desde a superficie.

4. Praia  
A Magdalena
43°25'4.8"N 8°10'20"W

Esta praia, que pertence ao 
concello de Cabanas, atópase 
na parte setentrional do esteiro 
do río Eume. A súa lonxitude é 
de pouco máis dun quilómetro 
e posúe unha area branca e 
fina. Na súa entrada crecen 
varias especies de árbores, 
destacando un conxunto de 
piñeiros bravos ou do país.
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De Pontedeume a Bruma
Distancia: 44 km

Nesta etapa éntrase no territorio das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, 
a única Reserva da Biosfera da provincia da Coruña. A súa extensión total é 
de 116.274 hectáreas, incluíndo espazos tanto terrestres como mariños. Esta 
área conta con 49 hábitats de interese comunitario, 12 deles tipificados como 
prioritarios pola Directiva Hábitats. Entre os usos do solo destacan o forestal,  
que ocupa máis da metade do terreo, e os pastos e cultivos de labor.
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1. Metrosidero

43°24’28.18”N 8°10’19.86”W

Esta especie procede de Nova 
Zelandia, adoita cultivarse en 
parques e xardíns e tolera a 
proximidade ao mar. As súas 
flores posúen estames de cor 
vermella. No xardín da Torre 
de Andrade hai un exemplar 
senlleiro catalogado, que mide 
25 metros de alto e a súa 
idade estimada é dun século.

4. Viñedos  
de Betanzos 
43°17'0.9"N 8°12'36"W

Os viñedos eran habituais en 
Betanzos ata a chegada da 
doenza da cinsa, no século 
XIX, e posteriormente, da 
filoxera. Foron recentemente 
recuperados e hoxe medran 
sobre un chan profundo e 
ben aireado. Os seus viños 
pertencen á Indicación 
Xeográfica Protexida Betanzos. 

Parque natural
43°25'39.5"N 8°7'42.6"W

O Parque Natural Fragas 
do Eume é o bosque atlántico 
mellor conservado de Europa. 
Na súa extensión hai especies 
de fieitos que perduran desde 
o Terciario, cando o clima de 
Galicia era de tipo tropical 
ou subtropical. Consulta os 
detalles para visitalo na  
páxina web da Consellería  
de Medio Ambiente.

3. Ría de  
Betanzos
43°17'17.5"N 8°13'2.6"W

Esta ría é o mellor exemplo de 
sistemas intermareais de chaira 
lamacenta do Golfo Ártabro, 
con grande variedade de 
fauna e vexetación e preto de 
oito quilómetros de lonxitude. 
Acolle decenas de especies de 
aves como a píllara cincenta 
ou a aguia peixeira, ambas as 
dúas invernantes en Galicia.

2. Río Baxoi

43°21'5.09"N 8°12'13.55"W

As súas marismas aséntanse 
sobre un antigo val fluvial 
inundado. Están separadas da 
ría de Betanzos polo complexo 
de dunas da Praia Grande 
de Miño. O conxunto forma 
un complexo intermareal 
praia-duna-marisma clasificado 
como Espazo de Interese 
Xeomorfolóxico.
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1. Toxo

FRECUENTE NO TRAMO

Dentro das especies de toxo 
de Galicia, dúas son máis 
abondosas: o toxo arnal, que 
florece na primavera e medra 
en terreos saneados; e o toxo 
molar, máis pequeno, que 
florece no verán. Recoñécense 
polas súas espiñas de cor 
verde escura e as súas flores 
amarelas, chamadas chorimas. 

2. Herba  
de Santiago
FRECUENTE NO TRAMO

Jacobaea vulgaris é unha 
planta silvestre que medra á 
beira dos camiños, nos prados 
e nas fincas abandonadas. 
Florece a finais da primavera 
e no verán e a disposición das 
súas flores amarelas lembra 
ás margaridas. En moitas 
linguas, o seu nome vulgar fai 
referencia ao Apóstolo.

De Bruma a Santiago 
de Compostela
Distancia: 40,3 km

En Bruma é onde se unen as dúas variantes da ruta. Os últimos 
quilómetros ata Santiago son a través da comarca de Ordes, no 
val do río Tambre. O terreo está formado por materiais xistosos 
da serie de Ordes. Erosiónanse facilmente, polo que predominan 
as superficies aplanadas. Hai unha contorna agraria, con grandes 
extensións de prados naturais e pradeiras artificiais. Entre as 
árbores, predominan os piñeiros e as repoboacións de eucalipto, 
unha especie introducida en Galicia no século XIX.
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4. Río Tambre 

42°57'57"N 8°26'43.8"W

O Camiño cruza o Tambre  
en Sigüeiro onde, no seu coto 
de pesca, se captura a troita 
común. Este peixe é a especie 
máis estendida da familia dos 
salmónidos. A súa principal 
fonte de alimentación son  
os invertebrados dos bentos,  
é dicir, os que viven no fondo 
dos ecosistemas acuáticos.

Cultivos na zona

FRECUENTE NO TRAMO

Tanto Mesía como Ordes e 
Oroso son concellos onde a 
poboación está especializada 
na gandaría bovina para a 
produción de leite. Por iso, 
hai grandes prados naturais, 
pradarías artificiais e cultivos 
forraxeiros. Tamén se plantan, 
patacas e diferentes hortalizas, 
para o consumo humano.

3. Campos  
de nabos
FRECUENTE NO TRAMO

Os nabos, xunto coas nabizas 
e os grelos, proceden de 
distintas especies do xénero 
Brassica, moi empregadas en 
Galicia como plantas hortícolas. 
O nabo é a raíz, usada 
principalmente para alimento 
do gando. As nabizas son as 
follas tenras. E os grelos son os 
brotes dos que saen as flores.
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1. Olmos do xardín 
de San Carlos
43°22'8.22"N 8°23'27.34"W

Esta formación senlleira é da 
especie Ulmus x hollandica,  
un cruzamento das dúas 
especies de olmos que medran 
de xeito natural en Galicia.  
Os seus troncos son robustos  
e grosos. Ao ramificarse forman 
copas de grandes dimensións, 
que moitas veces superan os 
20 metros de diámetro.

2. Palmeiral  
canario
43°21'56.68"N 8°24'15.51"W

Nos xardíns de Méndez Núñez 
hai dous grupos de palmeiras 
canarias que compoñen este 
conxunto singular. O exemplar 
máis grande está na zona das 
roseiras. O seu talo, o estípite, 
mide 20,6 metros e amosa 
cicatrices provocadas pola 
caída das follas. Coa coroa, 
acada os 27,2 metros de alto.

Ría da Coruña
43°20'36.2"N 8°22'14.2"W

É unha ría urbana, con praias 
e acantilados de granito. Está 
separada da ría de Betanzos 
pola costa de Dexo, declarada 
Monumento Natural no ano 
2000. Destaca entre os cantís 
o Seixo Branco, unha gran 
veta vertical de cor branca 
composta de seixo ou cuarzo. 

Da Coruña a Bruma
Distancia: 32,8 km

Esta variante transcorre nunha contorna moi antropizada. Comeza na 
cidade da Coruña, que se estende cara o océano Atlántico formando 
unha península de baixa altitude media. Achégase ata a ría do Burgo, 
importante punto de observación ornitolóxica, cunha considerable 
diversidade de aves. Unha vez deixa atrás a paisaxe máis urbana, 
rodéase de vivendas unifamiliares e extensións de cultivos forraxeiros 
ata chegar a Bruma. Na paisaxe forestal dominan piñeirais e eucaliptais, 
xunto con algunhas matogueiras.

NON PERDAS

3. Xardín botánico 
do Burgo
43°19'16.2"N 8°22'25.9"W

Situado xunto á ría do Burgo, 
conta cunha lagoa conectada 
á mesma. Acolle árbores 
de especies autóctonas de 
Galicia, como freixos ou 
amieiros. Pero tamén especies 
exóticas como a mimosa ou o 
castiñeiro de indias. Consulta 
os detalles para visitalo na web 
do concello de Culleredo.

4. Ría do Burgo

43°18'56.6"N 8°21'38.4"W

Á altura da ponte do Burgo, 
próxima ao Camiño, pódense 
ver gaivotas cabecinegras e 
lavandeiras mouras. Cruzando 
esta ponte chégase ao Temple, 
onde é posible observar dous 
tipos de andoriñas: a de cu 
branco, na época estival, e a 
dos penedos, a única presente 
en España durante todo o ano.
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Fragas do Eume
A forza da auga do río Sesín 
foi aproveitada polo ser 
humano para transformar 
tanto produtos procedentes da 
agricultura como da gandaría. 
O seu paso polo parque 
natural está cheo de saltos 
cos que colle ímpeto para 
desembocar no Eume.

Ponte sobre o río Sesín nas 
Fragas do Eume (A Capela)
43°25'8.4"N 8°4'1.6"W
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Ademais
Un bosque atlántico costeiro 
incomparable agárdate a moi 
poucos quilómetros do trazado 
do Camiño Inglés:

Parque Natural 
Fragas do Eume
43°25'39.5"N 8°7'42.6"W

Declaradas parque natural 
en 1997, as Fragas do Eume 
acollen diferentes tipos de 
bosques caducifolios, sendo 
as carballeiras e os bosques 
de ribeira, xunto con algúns 
soutos de castiñeiros, os 
máis importantes. A súa flora 
inclúe especies ameazadas 
de pteridofitas, como 
Hymenophyllum tunbrigense, 
Woodwardia radicans e 
Culcita macrocarpa, sendo 
esta última o único fieito 
arbóreo autóctono en Galicia. 
Entre a súa fauna, hai unha 
grande variedade de aves 
rapaces nidificantes, como 
o gabián, o azor ou o falcón 
peregrino. É un espazo que 
conta cunha notable presenza 
de mamíferos, algúns deles 
carnívoros, como o gato 
bravo, a garduña ou o tourón. 
Este lugar é tamén un dos 
poucos sitios onde está citado 
o morcego de bigotes.  
E dentro dos invertebrados 
destacamos un molusco 
recollido na Directiva Hábitats 
da Unión Europea: o caracol 
de Quimper.
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Camiño  
do Norte
É unha mestura de paisaxes.  
O seu comezo en Galicia é  
na contorna costeira da Mariña 
Lucense, cun clima oceánico 
húmido, de temperaturas 
suaves e algo menos  
chuvioso que o occidente  
da comunidade. Pasa preto 
de montañas como as da serra 
do Xistral, onde é frecuente 
atopar cabalos salvaxes. 
Na Terra Chá, rodéase de 
grandes extensións de cultivos 
e pradeiras, pero tamén hai 
restos de bosques naturais, 
repoboacións forestais e 
matogueiras. Por último, únese 
ao Camiño Francés en Arzúa.

Cabalos ceibos na  
serra do Xistral (Abadín)
43°26'9.6"N 7°33'10.1"W
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Camiño Francés

O camiño  
máis setentrional

Este é o Camiño máis próximo ao mar Cantábrico. En Galicia 
iníciase nunha chaira costeira que se atopa por riba do nivel 
do mar, cuxa altura vai diminuíndo a medida que avanza cara 
o occidente. Unha das teorías máis aceptadas para explicar 
a elevación desta plataforma é a colisión entre as placas 
tectónicas Euroasiática e Ibérica na Era Terciaria. Ademais, 
por toda a súa costa pódense atopar numerosos cantís, illotes 
e farallóns resultantes da erosión producida polo mar.
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A illa Pancha, na beira  
occidental da boca da Ría de Ribadeo

43°33'19.1"N 7°2'31.9"W
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1. Ría de Ribadeo

43°32'34.6"N 7°2'12.8"W

A importancia natural da ría 
de Ribadeo está avalada por 
varias figuras de protección. 
É un punto importante para 
a observación ornitolóxica. 
De setembro a abril pódense 
ver aves acuáticas como o 
mergullón de pescozo negro, 
escasa en Galicia, que vive  
en masas de auga calmas.

2. Mar Cantábrico

43°32'39.2"N 7°1'59.2"W

Este mar oculta bosques 
fósiles onde se conserva ben a 
estrutura da madeira, polo que 
permiten coñecer as árbores 
que había no norte de Galicia 
no pasado. Foron formados 
ao derreterse o xeo da última 
glaciación, cando a liña de 
costa avanzou creando areais 
que cubriron a vexetación.

Rasa Cantábrica
43°33'22.9"N 7°3'9"W

Esta superficie estivo cuberta 
pola auga e foi modelada pola 
acción abrasiva do mar. Sobre 
ela pódense ver sedimentos 
continentais de diversa xénese 
redistribuídos con sedimentos 
de orixe mariña. Neste tipo de 
costa é salientable a formación 
de praias a pé de acantilado.

De Ribadeo  
a Vilanova de Lourenzá
Distancia: 28,8 km

O Camiño do Norte entra en Galicia cruzando a ría de Ribadeo.  
Na primeira etapa percorre a Mariña Lucense, na que existen tres 
unidades de relevo: unha liña de costa, vales cubertos de sedimentos 
terciarios e cuaternarios e as montañas que a separan da Terra Chá.  
Existe outra alternativa para o comezo desta ruta, que consiste en cruzar 
o río Eo en Abres. Ambas uniranse nun tramo posterior, en Mondoñedo. 

NON PERDAS

3. Río Eo

43°26'28.1"N 7°6'0.3"W

O seu curso forma parte da 
Reserva da Biosfera Río Eo, 
Oscos e Terras de Burón.  
En Porto de Abaixo, xunto á 
súa unión coa ría de Ribadeo, 
vense paxaros como o martiño 
peixeiro. É de pequeno 
tamaño e a súa plumaxe é de 
cor azul na parte superior e 
alaranxada na inferior.

4. Río Baos

43°28'22.6"N 7°17'59.6"W

O Camiño cruza o Baos en 
Vilanova de Lourenzá. Esta 
canle posúe un bosque de 
ribeira que está dominado 
polos ameneiros onde tamén 
hai presenza de salgueiros. 
Estas árbores suxeitan a marxe 
do río durante as crecidas e 
tamén serven de filtro para 
evitar a eutrofización da auga.
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De Vilanova de Lourenzá a Vilalba
Distancia: 45,9 km

Na marxe dereita do Camiño ata Vilalba hai numerosas elevacións que separan a 
costa da planicie lucense. Destacan as da serra do Xistral, unha cadea montañosa 
onde se formaron turbeiras de cobertor. Este é un hábitat moi raro na Península 
Ibérica e se desenvolve en zonas planas ou de suave pendente que non teñen 
conexión directa co subsolo. Entre a súa fauna cómpre sinalar a lagarta das brañas, 
especie que, en Galicia, só foi citada nesta serra e nos Ancares.
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2. Túnel arbóreo

43°21'49.5"N 7°29'23.7"W

Nas inmediacións da igrexa 
de Santa María de Abadín, 
o Camiño pasa pegado a 
un conxunto de carballos e 
loureiros. Estas árbores forman 
unha especie de tellado vexetal 
abovedado que dá sombra a 
un sendeiro. Xusto despois a 
ruta cruza o río Anllo, afluente 
do Miño pola marxe dereita.

Cova do  
Rei Cintolo
43°23'38"N 7°22'11.8"W

Nas paredes calcarias desta 
cova formáronse espeleotemas 
como estalactitas, estalagmitas, 
coladas ou bandeiras. As súas 
galerías refuxian morcegos de 
xéneros como o Rhynolophus 
ou o Myotis. Consulta todos 
os detalles na páxina web do 
concello de Mondoñedo.

1. Alto da Xesta

43°23'20.53"N 7°25'47.53"W

Á altura da Xesta, en Abadín, 
son frecuentes as néboas  
no verán. Estas prodúcense 
cando unha masa de aire 
húmido e quente, que procede 
da costa, sube para salvar 
accidentes xeográficos. Coa 
elevación, o aire arrefríase  
e a auga condénsase, 
reducindo a visibilidade.

3. Pravia  
de Vilalba 
43°17'52.80"N 7°40'54.63"W

Este pradairo centenario forma 
parte do Catálogo Galego de 
Árbores Senlleiras. Atópase 
a 100 metros do Camiño, no 
centro de Vilalba. En función 
das podas, a súa altura oscila 
entre os 11 e os 15 metros.  
Da súa cruz nacen catro brazos 
robustos que configuran unha 
copa con forma de parasol.

4. Praia fluvial  
do río Magdalena
43°18'6.6"N 7°41'11.2"W

Nesta área atópase un rodal 
de bosque típico da Terra Chá, 
con carballos e bidueiros. 
Tamén se fixeron plantacións 
de especies ornamentais e 
forestais. Na marxe esquerda 
do río aínda se conserva a 
vexetación de ribeira, onde 
ademais das árbores típicas hai 
xuncos e fentos macho e femia.
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De Vilalba a Baamonde
Distancia: 19,9 km

Vilalba é o corazón da Terra Chá, a comarca máis extensa de Galicia, cuxo nome 
procede da súa planicie topográfica. Trátase dunha superficie de aplanamento na  
que se acumularon sedimentos arxilosos. Está limitada polas serras que a circundan,  
como a do Xistral ou a de Meira. Grazas a esta topografía favorable e un clima 
húmido, nesta bisbarra a contorna é principalmente agraria, con fincas de cultivos 
e grandes superficies dedicadas a prados e pradarías.
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1. Río Labrada 

43°14'4.2"N 7°43'52"W

Os arredores do Labrada  
están formados principalmente 
por pradeiras, onde é posible  
atopar a víbora de Seoane, 
exclusiva do norte da 
Península Ibérica. É velenosa, 
e aínda que a súa toxicidade 
non é moi elevada, a súa 
mordedura require tratamento 
médico.

4. Bidueirais

FRECUENTE NO TRAMO

Son árbores caducifolias que 
acadan os 20 metros de alto. 
A casca do seu tronco é lisa, 
de cor branca nacarada. As 
súas follas nacen de marzo a 
abril e florece de abril a maio. 
É unha especie moi abundante 
na Terra Chá, onde se atopa 
en zonas pantanosas e nas 
beiras dos ríos, como o Ladra.

3. Área recreativa 
do río Parga
43°10'17.4"N 7°45'20.4"W

Este río forma parte do Espazo 
Protexido Parga-Ladra-Támoga, 
que inclúe a rede hidrolóxica 
que vertebra a Terra Chá. 
Cando estes ríos percorren un 
terreo sen desniveis como este 
adoitan desbordarse anegando 
os arredores. Na vexetación 
da súa marxe abundan os 
ameneiros e os bidueiros.

2. Castiñeiro  
da Capela
43°10'25.8"N 7°45'34.5"W

Atópase en Baamonde e é un 
dos castiñeiros máis pequenos 
dos catalogados de Galicia, 
con 12,5 metros de altura.  
O seu tronco ten un oco de máis 
de 2 metros de alto. O artista 
local Víctor Corral tallou na 
madeira do burato unha capela 
dedicada á virxe do Rosario, 
protexida hoxe por unha reixa.

Charca do Alligal
43°19'46.4"N 7°45'6"W

En Codesido, no concello 
de Vilalba, hai unha fonte de 
augas quentes medicinais: 
a Charca do Alligal. As súas 
augas son bicarbonatado-
cálcicas e de mineralización 
moi débil. Están indicadas para 
tratar enfermidades reumáticas 
e doenzas crónicas da pel, 
como a dermatite atópica,  
a psoríase ou o eccema.
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1. Lagoa  
de Sobrado 
43°2'12.8"N 8°0'33.8"W

Co obxectivo de abastecer de 
auga o mosteiro, os monxes 
de Sobrado represaron a auga 
do Tambre. O resultado foi 
esta lagoa, un dos lugares 
onde se citou a Nitella flexilis, 
unha alga de auga doce. A súa 
presenza indica a boa calidade 
da auga e vive somerxida de 
forma permanente.

2. Bosque de 
ribeira da lagoa 
43°2'20.56"N 8°0'27.71"W

A pesar de que foi construída 
polo home, a lagoa de Sobrado 
atópase hoxe ben integrada 
na paisaxe. Está rodeada 
dun bosque de ribeira cunha 
variada mostra de especies 
de árbores autóctonas, todas 
elas caducifolias: bidueiros, 
ameneiros, salgueiros, freixos, 
carballos e sabugueiros.

De Baamonde  
a Arzúa
Distancia: 62,2 km

Ao saír de Baamonde o Camiño adéntrase no bosque caducifolio 
que rodea a capela de Santo Alberte, onde hai unha fonte a 
cuxa auga se lle atribúen propiedades curativas para problemas 
relacionados coa fala. Na subida á serra da Cova da Serpe, 
a contorna cambia totalmente, xa que se pasa dunha paisaxe 
de pradeiras a unha ladeira rochosa onde predominan as 
matogueiras. Por último, rodeado de cultivos e explotacións 
gandeiras, chega a Arzúa, onde se une co Camiño Francés.
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4. Freixo de Porta 

43°2'37.15"N 8°1'11.20"W

Na pista que leva cara a Casa 
do Gado hai un conxunto de 
catro freixos reais catalogado 
como senlleiro. Un deles 
destaca sobre os demais, con 
case 31 metros de altura. O 
diámetro da súa copa está 
condicionado pola presenza 
das outras tres árbores, polo 
que só acada 10,85 metros.

Dorsal Galega

43°5'35.5"N 7°54'55"W

A Dorsal Galega forma unha 
especie de columna vertebral 
que percorre Galicia de norte 
a sur. É unha cadea montañosa 
que exerce de barreira 
climática entre a costa e as 
terras do interior. Elevouse a 
finais do período Terciario e 
os seus cumios non pasan dos 
mil metros de altitude.

3. Carballeira  
da Casa do Gado 
43°2'47.84"N 8°1'13.30"W

O carballo é unha árbore 
caducifolia de gran tamaño, 
moi frecuente en case toda 
Galicia. É moi lonxeva, xa  
que pode chegar a superar  
o milenio de vida. Ademais  
de exemplares centenarios 
desta especie, a carballeira 
da Casa do Gado conta con 
castiñeiros e bidueiros.
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De soño

Cova do  
Rei Cintolo
Dentro do macizo calcario 
de Mondoñedo hai máis de 
15 covas. A máis grande 
delas é a do Rei Cintolo, con 
6 quilómetros e medio de 
lonxitude. Aqueles que visiten 
esta cavidade atoparán varios 
niveis de galerías que chegan 
ata unha profundidade de  
75 metros.

Entrada da Cova do  
Rei Cintolo (Mondoñedo)
43°23'42"N 7°22'9"W
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Ademais
Varios municipios do Camiño 
do Norte forman parte dun 
espazo protexido de grande 
importancia natural:

ZEC/ZEPVN  
Parga-Ladra- 
Támoga
43°5'54"N 7°37'33.5"W

Este espazo é tamén coñecido 
como «Complexo Húmido da 
Terra Chá». A súa extensión 
é de 5.013 hectáreas e 
inclúe os principais ríos da 
conca alta do Miño. O terreo 
desta área caracterízase pola 
súa horizontalidade e unha 
baixa permeabilidade, o 
que provoca a formación de 
charcas. Algunhas delas son 
temporais e dependen das 
precipitacións, pero outras son 
permanentes, como a lagoa 
de Cospeito ou a de Caque. 
Entre a súa vexetación hai 
endemismos atlánticos coma 
o cardiño das lagoas, que 
se desenvolve en chairas e 
depresións arxilosas sometidas 
a un encharcamento temporal. 
Dentro da fauna hai unha 
grande diversidade, incluíndo 
mamíferos como o aguaneiro, 
bivalvos como o mexillón 
de río e varias especies de 
odonatos como a donceliña de 
Mercurio, Oxygastra curtisii  
ou Macromia splendens.





1. Camiño  
Primitivo

1 Alto do Acevo
2 Conxunto de acivros
3 Alto da Fontaneira
4 Teixo da Fontaneira
5 Fraga de Estornín
6 Castiñeiro centenario
7 Camiño  

de castiñeiros
8 Materiais do chan 

nesta zona
9 Parque do río Rato
10 Río Rato
11 Parque Rosalía  

de Castro
12 Termas romanas  

de Lugo
13 Río Miño
14 Paseo fluvial  

do río Miño
15 Bosque de ribeira 

do Miño
16 Carballos do Campo 

de Golf
17 Tramo con bosque 

autóctono
18 Penedos brancos
19 Fervenza de Brañas
20 ZEC/ZEPVN  

Serra do Careón
21 Amanita muscaria

2. Camiño  
Francés

22 ZEC/ZEPVN 
Ancares-Courel

23 Miradoiro do 
Cebreiro

24 Faial de Liñares
25 Alto de San Roque
26 Alto do Poio 
27 Castiñeiro centenario
28 Río Oribio
29 Ciprés mediterráneo
30 Bosque da 

Magdalena
31 Canón do río Loio
32 Río Miño
33 Serra de Ligonde
34 Especies endémicas
35 Río Furelos
36 Río Catasol
37 Piñeiro manso  

de Boente
38 Carballeira  

de Santa Irene
39 Corredoira  

de Cimadevila
40 Monte do Gozo
41 Parque de Belvís
42 Parque de Bonaval
43 Xardín do Pazo  

de Amarante

3. Camiño  
de Inverno

44 Parque Natural Serra 
da Enciña da Lastra

45 Aciñeiras
46 Río Sil
47 Lousas
48 Río Galir
49 Vista do val  

de Valdeorras

50 Túnel de 
Montefurado

51 Oliveiras
52 Paseo fluvial  

de Quiroga
53 Viñedos  

da Ribeira Sacra
54 Pregamento 

xeolóxico
55 Sobreiras
56 Freixo de  

folla estreita
57 Río Cabe
58 Canón do río Sil
59 Canón do río Miño
60 Río Asma
61 Monte Faro
62 Río Arnego
63 Val do Deza
64 Paseo fluvial  

do río Pontiñas

4. Vía  
da Prata

65 Portela da Canda
66 Alto da Canda
67 Matogueiras  

de alta montaña
68 Castiñeiro da Ribeira
69 Alto do Canizo
70 Serra Seca
71 Río Camba
72 Parque Natural  

O Invernadeiro
73 Castiñeiro  

de Cerdedelo
74 Río Támega
75 Parque Natural Baixa 

Limia-Serra do Xurés
76 Antiga lagoa  

de Antela
77 Couto das Picoutas
78 Río Arnoia
79 Carballo das  

Pioucas da Santa
80 Penedo da Moura
81 Xardín do Posío
82 Paseo do río Miño
83 Sobreira de Loña
84 Caxigo
85 Os Peares
86 Xardín do Mosteiro 

de Oseira
87 Fraga de Catasós
88 Carballeira de Barcia
89 Río Deza
90 Carballeira  

de Trasfontao
91 Río Toxa
92 Xardín do Pazo  

de Oca
93 Ruta da Camelia
94 Xardín do Pazo  

de Ribadulla
95 Pico Sacro

5. Camiño  
Portugués

96 Río Miño
97 Cultivos de cítricos 

e kiwi
98 Parque Natural  

Monte Aloia
99 Granito rosa Porriño

100 Serra do Galiñeiro
101 Sobreira do Cristo 

de Arriba
102 Illa de San Simón
103 Enseada  

de San Simón
104 Paseo dos Gafos
105 Cedros do Himalaia
106 Río Lérez
107 Marismas de Alba
108 Salto de auga  

do río Barosa
109 Río Umia
110 Carballeira  

de Caldas de Reis
111 Araucaria do Brasil
112 Plátanos de sombra
113 Xardín botánico  

de Padrón
114 Xardín do Pazo  

de Faramello
115 Carballeira  

de Francos
116 Carballeira de Conxo
117 Río Miño na 

desembocadura
118 Monte Santa Trega
119 Río Miñor na 

desembocadura
120 Parque Nacional 

Marítimo-Terrestre 
das Illas Atlánticas

121 Parque de Castrelos

6. Ruta do Mar  
de Arousa  
e Río Ulla

122 Illa de Sálvora
123 Parque Natural 

Complexo Dunar de 
Corrubedo e Lagoas 
de Carregal e Vixán

124 A Curota
125 Río Ulla na 

desembocadura
126 Sistema fluvial  
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