
PRESENTACIÓN 

      Para rematar as roteiros desde Ano Xacobeo, 

coidamos que a mellor forma é  facer un treinto de 

dalgún dous moitos camiños que ahi, por iso decidí-

monos pola primeira etapa do camiño de Santiago 

a Fisterra. Tamén pensamos que estando o Covid 

controlado, podiamos facer unha comida de res-

taurante o remate, onde lembraremos a curta vida 

dos Veteranos Activos, e falaremos dos proxectos 

do ano que ven.   

CAMIÑO XACOBEO SANTIAGO-FISTERRA  

      Ata o final da Idade Media, a Costa da Morte 

era o último reduto de terra coñecida. O lugar polo 

que os pobos prerromanos crían que as almas as-

cendían ao ceo. Un espazo mítico e simbólico que 

deixaría pampos aos conquistadores romanos can-

do visen desaparecer o sol detrás do inmenso 

océano. Desde entón, o extremo do cabo de Fiste-

rra magnetiza por igual a cada visitante. O Camiño 

xacobeo de Fisterra e Muxía.  é a plasmación máis 

fiel dese histórico berro do peregrino, que exclama 

Ultreia! (“Imos máis aló!”), mentres que outro lle res-

ponde Et Suseia! (“E imos máis arriba!”). Pois é efec-

tivamente máis aló da meta en Compostela —

despois de prostrarse ante os restos do Apóstolo 

Santiago— e cando moitos peregrinos deciden 

coñecer este fin do mundo, e non dubidan en su-

perar os sacrificios das duras xornadas pasadas pa-

ra camiñar agora, polo menos, catro o cinco días 

máis. 

A ROTEIRO 

      Ten tres partes ben diferenciadas, nas que trata-

mos de mostrar o mellor desta etapa.  

     A primeira comeza na Praza do Obradoiro. Des-

pois de gozar dunha vísta úneca e de facer as fotos 

imprescindibles, sairemos cara o parque de Carme 

de Abaixo para chegar as Casas do Rego, onde 

cruzamos a un ponte  do río Sarela, deixando un 

intre o camiño oficial, que vai por unha zona moi 

urbana. Pegados ao río Sarela faremos un treito des-

te fermoso sendeiro descoñecido para a maioria, 

que nos levará á Ponte Sarela.  

     A segunda comenza cando deixamos o río e ini-

ciamos unha subida  ata Sarela de Arriba, con unhas 

fermosas vistas de Santiago, onde sobresaen as esvel-

tas torres dá catedra. Deixaremos a parroquia de Fi-

gueira, para seguir por unha zona semi urbana que 

pasa por Villestro, Roxos e Alto do Vento, xa no muni-

cipio de Ames, onde nos recollerá ou bus sobre a 13 

horas. Levaranos ata perto de Ponte Maceira, para 

evitar unha treito de forte subida e outro moi asfalta-

do con pouco interese.  

A terceira parte comenza a un km de Ponte 

Maceira, onde gozaremos dunha fermosa carballei-

ra. Visitaremos  o seu pequeno conxunto monumen-

tal. Despóis so quedarannos 2 km para chegar ao 

restaurante onde faremos o xantar.  

Distancia total 11,8 km. Desnivel de subida 253 

m. Calculamos estar de volta en Coruña sobre dás 

18,30 horas.  

O XANTAR 

     Imos ao restaurante San Lourenzo, na  Aldea Nova

-Ames. O menú custará 10€, que pagaremos alí. 

Consta de dous pratos moi abundantes.  Primeiro se-

guramente de culler, segundo de carne ou peixe, 

bebida e sobremesa. Café e outros extras, son apar-

te.  

                             INSCRICIÓNS:  

Socios 16€  Non socios 25€  

Clave dá actividade: 71200385 

Conta: ES25-2080 5565 0030 4000 2362  

SAÍDA: 

     9 horas, nas paradas de costume, incluída a nova 

de Carrefour. Próxima actividade. Coñece e Cami-

ña. Zona Santa Comba. Tamén con comida en res-

taurante. 




