
1

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF_grafica_martes.pdf   1   26/2/21   12:49

N
º8

 -
 M

ar
zo

 2
0

21
  •

  P
.V

.P
. 3

 €
 •

 E
SP

 -
 G

A
LL

M
AR
T
ES

| E
N

 G
A

LI
C

IA
 |

TURISMO
TENDENCIAS

GASTRONOMÍA
MODA

MOTOR
MÚSICA
LIBROS

Sabela Arán
María Mera
Cris Iglesias
Actrices

MARTES



2

54

Tecno
Gadgets

Turismo
Los Caminos de Santiago
Os Camiños de Santiago

96-97

Libros
Noe Martínez

06-53

74-77

3 Caminos, la serie
Reportaje
Reportaxe

78-79

Entrevista
Cris Iglesias, actriz

57-65

Gastro

82-83

Entrevista
María Mera, actriz

84-87

Moda
Natalia Alcayde

80-81

Entrevista
Sabela Arán, actriz

90-91

Motor
Silvia Fominaya
y el Grandland X
Híbrido Enchufable

94-95

Música
Fran Tasende

89

Mundo animal
Petfluencers

Dirección 
Alberto Tajes Rey
atrey@martesgalicia.es

Ana Iglesias
aiglesias@martesgalicia.es

Editor creativo
Fran Ageitos
Dpto. Audiovisual
Sabela Freire
Edita
Teófilo Edicións
Imprime
Agencia Gráfica

Martes Galicia es una
marca registrada
Depósito Legal
C 182 - 2019

Bruno Rodríguez

Antonio Hernández

María Fraga / El Corte Inglés

Jose Iglesias

Titta di Berg, Lara Naveiras
y Christian Velour

martesgalicia@martesgalicia.es
info@martesgalicia.es
publicidad@martesgalicia.es

www.martesgalicia.es

martes_galicia

www.martesgalicia.es

Celebrado por primera vez en 1126, el Año 
Santo Jubilar Compostelano se ha vivido de 
múltiples formas desde entonces, pero sin du-
da, el que acaba de comenzar será uno de los 
más significativos en el contexto de la historia. 
Será el Año Santo de la pandemia y por lo tan-
to, el más diferente; el que nos obligue a rein-
ventarlo para adaptarlo a los nuevos tiempos 
sin perder brillo ni esencia, el que demande 
más esfuerzos y más imaginación, pero tam-
bién, el que celebraremos con más esperanza 
e ilusión, y solo de nosotros depende que 
vuelva a ser el Xacobeo exitoso y atractivo 
que siempre ha sido. Tenemos dos años por 
delante para conseguir que así sea.

Celebrado por primeira vez en 1126, o Ano San-
to Xubilar Compostelán viviuse de múltiples 
formas desde entón, pero sen dúbida, o que 
acaba de comezar será un dos máis significati-
vos no contexto da historia. Será o Ano Santo 
da pandemia e por tanto, o máis diferente; o 
que nos obrigue a  reinventalo para adaptalo 
aos novos tempos sen perder brillo nin esen-
cia, o que demande máis esforzos e máis ima-
xinación, pero tamén, o que celebraremos con 
máis esperanza e ilusión, e só de nós depende 
que volva ser o Xacobeo exitoso e atractivo 
que sempre foi. Temos dous anos por diante 
para conseguir que así sexa.

EditorialEn portada

Sabela Arán
María Mera
Cris Iglesias

| Ana Iglesias
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Non existe unha sensación igual 
que a que viven os peregrinos 

á chegada á praza do Obradoiro. 
Non importa de onde veñan, nin a 
ruta que realizasen, nin tan seque-
ra o motivo da súa peregrinaxe; to-
dos e cada un deles describen un-
ha emoción sen igual ao completar 
o Camiño, un cúmulo de sensacións 
que fan que Santiago e a súa pra-
za máis emblemática sexan un lugar 
único no mundo.
Cada ano arriban na capital galega 
milleiros de camiñantes de todos os 
recunchos do planeta, completando 
os itinerarios xacobeos, o que pro-
voca unha chegada incesante de vi-
sitantes a Santiago, que non só des-
frutan da catedral románica erguida 
onde foron encontrados os restos 
do Apóstolo no século IX, senón 

que tamén aproveitan para coñecer 
os atractivos que presenta a cidade 
compostelá.
Dende que os peregrinos entran no 
termo municipal, o cal varía en fun-
ción da ruta que se está a realizar, 
os picos da Catedral sobresaen no 
ceo santiagués, significando o pun-
to de referencia que todos queren 
alcanzar. Esta obra monumental ro-

Unha cidade 
máxica
para os 
peregrinos

Santiago

A Catedral, levantada 
onde foron atopados 
os restos do Apóstolo 
no século IX, é o 
mellor escaparate da 
cidade no mundo

Brais Fernández
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mánica, marcada pola sobrieda-
de posterior do Renacemento e a 
maxestuosidade do Barroca, é, pre-
cisamente, o mellor escaparate da 
cidade santa da cristiandade para 
darse a coñecer alén das súas fron-
teiras. 
Declarada Patrimonio da Humani-
dade pola Unesco, grazas a súa 
beleza monumental, extraordi-
naria conservación e por ser 
meta do Camiño, Santia-
go, onde a choiva é arte, é 
unha aparición de pedra 
animada entre os verdes 
bosques do Noroeste e 
as próximas rías gale-
gas. O seu casco histó-
rico, cheo de grandes 
atractivos, invita a per-
derse polos seus ruei-
ros, os cales nos desco-
bren grandes tesouros, 
así como establecemen-
tos de todo tipo, para 
mercar ou probar produ-
tos típicos de toda a co-
munidade.
Por outra banda, Santia-
go conta tamén cunha enor-
me riqueza arquitectónica con-
temporánea, a cal se estende pola 
dotación de parques e xardíns máis 
importante de toda Galicia. Ade-
mais, é unha cidade cultural por ex-
celencia, berce dunha Universidade 
cinco veces centenaria.
A súa gastronomía, apta para todos 
os padais, e as súas xentes, que se 
caracterizan pola súa hospitalidade, 
fusiónanse para recibir aos visitantes 
que acoden a Santiago, os cales se 

multiplican en anos Xacobeos, como 
é o caso. Por iso, Compostela está 
agardando, con toda a súa maxia, a 
que turistas de todas as nacionali-
dades acu-
dan, 

 

cando me-
llore situación sanitaria, a visitar a 
súa cidade. E para o seu benestar, 
conta cunha ampla rede de aloxa-
mentos, de todo tipo, que son quen 
de acoller a todos e cada un dos 
viaxeiros   

A cidade, meta do 
Camiño, presenta 
unha oferta moi 
ampla para o deleite 
dos milleiros de 
visitantes que acoden 
a ela cada ano
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Sexa por motivos relixiosos ou 
non, existen diversas Rutas Xa-
cobeas para completar o Cami-
ño de Santiago. Todas elas con-
tan cunha historia detrás que 
as avala e están repletas de 
elementos patrimoniais e natu-
rais que as fan únicas. Por iso, 
o peregrino pode escoller a que 
mellor se adapta aos seus dese-
xos para desfrutar desta expe-
riencia vital. Coñecémolas un 
pouco máis.  
O Camiño Francés é o itinerario 
xacobeo con maior tradición 
histórica e que goza de máis re-
coñecemento internacional.
O Camiño Primitivo, é o pri-
meiro itinerario xacobeo em-
pregado polos primeiros devo-
tos, chegados do nacente reino 
asturiano. 
O Camiño de Fisterra e Muxía, 
ruta cuxa meta está na “fin do 
mundo”, no cabo Fisterra e o 
Santuario da Virxe da Barca.
A Vía da Prata, procedente de 
Andalucía e Estremadura, entra 
en Galicia polas Portelas do Pa-
dornelo e da Canda, e pasa po-
lo sector setentrional do Val de 
Monterrei e da Limia ata chegar 
a Ourense.
O Camiño Inglés, cuxo pun-
to de partida en terras galegas 
está en Ferrol ou A Coruña, é a 
continuación dunha ruta maríti-
ma seguida polos islandeses e 

escandinavos que peregrinaron 
a Santiago.
O Camiño do Norte, orixe da 
peregrinación a Santiago po-
la ruta da costa asturgalaica, 
remóntase aos momentos in-
mediatamente posteriores ao 
descubrimento da tumba do 
apóstolo Santiago o Maior.
A Ruta do Mar de Arousa e río 
Ulla, de carácter marítimo-flu-
vial, conmemora a chegada a 
Galicia, por mar, do corpo do 
Apóstolo, logo do seu martirio 
en Xerusalén no ano 44.
O Camiño de Inverno, entrada 
natural a Galicia dende a mese-
ta, era un acceso xa usado po-
los romanos. Pénsase que puido 
ser unha alternativa na época 
invernal á dura subida aos cu-
mes nevados do Cebreiro.
O Camiño Portugués é unha ru-
ta que tomou relevancia a partir 
do século XII, trala independen-
cia de Portugal. O seu trazado 
herda vías e camiños antigos, 
como a Vía XIX, construída no 
século I d.C., que unía Braga con 
Astorga a través de Ponte de Li-
ma, Tui, Pontevedra, Santiago e 
Lugo.
A todos eles xorden outras va-
riantes, oficiais ou en vías de se-
lo, como o Camiño Holandés, 
o Camiño do Mar ou o Camiño 
Portugués da Costa   

Cal é o teu 
Camiño? 

Descúbreo!
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Dende o descubrimento 
da tumba do Apóstolo 

Santiago, no século IX, en 
Compostela, unha corren-
te de peregrinación come-
zou a estenderse por todo 
o Occidente cristián, unha 
tradición de miles de anos 
que levou e segue levando 
a millóns de persoas ata as 
terras de Santiago, coñe-
cida no pasado como Jac-
obsland.

Seguindo esta tradición mi-
lenaria e recollendo o me-
llor da historia xacobea 
xorde a marca Jacobsland, 
mantendo as súas raíces no 
Camiño, para reinterpretar e 
incorporar a súa iconogra-
fía a deseños actuais, pero 
sempre mantendo neles a al-
ma que caracteriza a aqueles 
que algún día decidiron per-
correr as rutas cara Santiago.
Así, esa mesma alma pú-
xose na procura do mellor 
deseño, do mellor fabrican-
te ou artesán para que as 
súas mans e as súas obras 

sexan quen de lembrar sem-
pre os esforzos e as alegrías 
que acompañaron á persoa 
a peregrinar.
Deste modo, con camisas, 
xemelgos, panos, gravatas, 
traxes de baño ou zapatos, 
entre moitas outras pren-
das, Jacobsland consegue 
evocar a Galicia cun produ-
to bo e de calidade.
Estes deseños únicos e con 
imaxes propias de Galicia 

están á venda na súa páxina 
web (www.jacobsland.es); 
en distintos hoteis de San-
tiago e do Camiño, como 
por exemplo o dos Reis Ca-
tólicos ou a Quinta da Auga; 
e na tenda da Catedral.
Deste modo, e coa expe-
riencia de pertencer a un-
ha empresa que leva vinte 
tres anos ligada ao Cami-
ño, as súas prendas vén-
dense a peregrinos de to-
do o mundo, un éxito que 
os leva a seguir innovando 
en novos produtos e novos 
deseños   

Unha 
marca 
que 
evoca a 
Galicia 
e ao 
Camiño

Ja
co

b
sl

an
d

Crea prendas 
de todo tipo 
con iconografía 
dos principais 
puntos da 
comunidade 
e das rutas 
xacobeas



10

No Camiño Norte cara Santiago, 
Mondoñedo debería de ser pun-

to obrigado de parada, xa que conta 
coa única catedral en todo o traxec-
to dende Santander ata a capital ga-

lega, dentro dun Conxunto Históri-
co-Artístico de primeira orde.
Aquí conflúen as dúas variantes des-
ta Ruta Xacobea que entran en Ga-
licia. Chega a que ven de Ribadeo, 
entrando por San Lázaro, e a que 
ven dende Trabada, pola Ponte do 
Pasatempo, no barrio artesán do 
Muíños.
Mondoñedo, a nivel histórico, ten 
o título de cidade dende 1156, por 
concesión rexia, e foi capital de pro-
vincia ata o século XIX. A confluen-
cia de poder civil e eclesiástico fixo 
posible que se reunise un importan-
te patrimonio, no que destaca a súa 
Catedral Basílica da Asunción que é, 
ademais, Patrimonio UNESCO den-

de o 2015, declarada así xunto co 
Camiño.
Xunto a ela, a cidade reúne outros 
edificios de grande interese históri-
co como son o Pazo Episcopal (s. 
XVIII), o Real Seminario Conciliar 
de Santa Catalina (s. XVIII), a Fon-
te Vella (s. XVI), o Hospital de San 
Paulo e San Lázaro (s. XVIII), o San-

tuario de Os Remedios (s. XVIII) ou 
o Mosteiro da Concepción (s. XVIII), 
entre outros. 
Do mesmo xeito, destacan tamén 
museos como a Casa Museo Álva-
ro Cunqueiro, o Museo da Impren-
ta ou o Centro de Interpretación do 
Camiño de Santiago. Sen esquecer, 
os obradoiros de artesanía do barrio 
dos Muíños.
Por outra banda, Mondoñedo des-
taca pola gran cantidade de servi-
zos que posúe para os seus veciños, 
pero tamén para os camiñantes que 
chegan ao seu territorio. Así, posúe 
PAC (de atención 24 horas), farma-
cias, policía local, cuartel da garda 
civil, parada de taxis, estación de 

autobuses, piscinas públicas, super-
mercados e tendas de alimentación, 
de roupa, de artigos deportivos e 
trekking, zapaterías, arranxo de cal-
zado, taller de bicicletas... e, por su-
posto, albergues (público e priva-
dos), hoteis, hostais e pensións, así 
como tamén restaurantes e outros 
lugares de comida   

Cidade 
histórica
no Camiño 
do Norte

Concello 
de Mondoñedo

É a única 
catedral en todo 
o traxecto dende 
Santander ata 
Santiago de 
Compostela”

CAMIÑO DO NORTE

1h48’
159km

7h30’
129km

27h
129km

Ata
Santiago

en...



Os vieiros de Guitiriz, na pro-
vincia lucense, forman par-

te dunha das etapas máis lon-
gas do Camiño do Norte a 
Santiago, a trixésimo primeira, 
que vai dende Baamonde ata 
Sobrado. Neste punto da ruta, 
os peregrinos poden escoller 
entre o camiño principal ou a 
nova variante, pero en ambas 
desfrutarán da beleza paisaxís-
tica deste municipio.
Na alternativa tradicional, o ca-
miñante entra en Guitiriz po-
lo lugar da Lamela, en Píga-
ra, continúa cara o concello 
limítrofe e volve as terras gui-
tiricenses ata o lugar de San 
Alberte, na parroquia de Sam-
breixo. Alí, crúzase a ponte me-
dieval e chégase a unha fraga 
cunha capela de estilo medie-
val, cunha fonte que segundo 
a tradición popular é boa pa-
ra aquelas persoas que teñen 
problemas coa fala. Posterior-
mente, o traxecto avanza cara 
as aldeas de Caínzos, Digañe e 
Santa Leocadia, antes de aban-
donar o termo municipal.
Pola súa banda, a nova variante 

comeza tamén en San Alberte, 
compartindo varios quilóme-
tros co camiño clásico, pero no 
lugar de Toar, bifúrcase ata che-
gar a Belouchada, para seguir o 
camiño pasando pola Pobra de 
Parga, Ferreira e Montemeá. 
Todo este percorrido por Gui-
tiriz permítelle aos camiñantes 
desfrutar da riqueza natural, 
histórica e cultural desta terra 
da auga, da pedra, da torta de 
millo e de Witerico, rei dos Visi-
godos   

A terra 
da auga, da 
pedra, da torta 
de millo e de...
Witerico

Concello 
de Guitiriz

Os camiñantes 
poden desfrutar 
nesta etapa do 
patrimonio histórico 
e cultural, cun 
gran número de 
monumentos de 
distintas épocas

CAMIÑO DO NORTE

59’
92,6km

4h25’
70,3km

14h37’
70,3km

Ata
Santiago

en...

| Ponte de San AlberteCastelo de Pobra |

Concello
de Guitiriz

11
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O concello de Sobrado dos 
Monxes recibe no seu te-

rritorio aos camiñantes que de-
ciden emprender o Camiño do 
Norte. Representando o final da 
etapa 31, o itinerario xacobeo 
discorre polo municipio duran-
te algo máis de quince quilóme-
tros, sendo o primeiro punto da 
provincia da Coruña.
Para o descanso dos camiñan-
tes, o espectacular Mosteiro de 
Sobrado, fundado no 952 polos 
Condes de Présaras, dispón dun 
albergue de peregrinos perten-
cente a rede pública de alber-

gues do Camiño de Santiago, no 
seu claustro. Con todo, unha vez 
na localidade, os visitantes po-
den desfrutar tamén da Lagoa 
de Sobrado, un dos humidais 
máis importantes da xeografía 
galega, tanto pola súa riqueza 
na súa flora como na súa avifau-
na; ou do Campamento Romano 
de A Ciadella.
Así, miles de peregrinos transitan 
esta ruta, na que quedan marabi-
llados coa riqueza arquitectónica 
e paisaxística de Sobrado   

Concello de Sobrado
O conxunto 
arquitectónico 
do Mosteiro 
é Patrimonio 
da Humanidade 
da Unesco 
dende o 2015

| Fachada do Mosteiro de Santa María

CAMIÑO DO NORTE

50’
58,3km

3h15’
51,4km

10h45’
51,4km

Ata
Santiago

en...

A frecha amarela,
un símbolo internacional do Camiño

Na actualidade, un dos símbolos 
máis internacionais do Camiño de 
Santiago é a frecha amarela, pin-
tada en calzadas, casas, valos ou 
árbores que atravesan as distintas 
rutas xacobeas e que serve de guía 
para os peregrinos en todos os iti-
nerarios. Porén, este distintivo ten 
un percorrido moi curto, en com-
paración cos séculos de historia 
das peregrinaxes. 

A orixe deste emblema xurdiu en 
1984 por iniciativa dun sacerdo-
te do Cebreiro, Elías Valiña, un dos 
máis importantes conservadores e 
promotores dos itinerarios xaco-
beos. Este precursor do Camiño 
sinalizou desde Francia ata San-
tiago, todo o Camiño Francés, un 
acto de valor incalculable.
A relación de Elías Valiña coa ruta 
xacobea é extensa e admirable. Li-

cenciado en Dereito Canónico po-
la Universidade Pontificia de Comi-
llas e doutorado pola Universidade 
Pontificia de Salamanca, elaborou 
a tese O Camiño de Santiago. Estu-
do histórico-xurídico, antes de em-
prender a sinalización do Camiño, 
con frechas amarelas, dende Fran-
cia (nos primeiros tramos contou 
con colaboradores de asociacións 
de Navarra) ata Compostela   
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No interior de Galicia e limitando coa 
provincia de A Coruña, o conce-

llo de Friol pode presumir de ser paso 
obrigado dos peregrinos que escollen 
o Camiño Norte, dos que deciden per-
correr o Camiño Primitivo e tamén os 
que se decantan pola variante que une 
Lugo con Sobrado dos Monxes, o cha-
mado Camiño Real.
Unha vez no municipio, o peregrino 
pode desfrutar dunha enorme riqueza 
natural, paisaxística, etnográfica e cul-
tural. Destacan a Torre de San Paio de 
Narla e a Torre de Friol, o paseo flu-

vial do Río Narla, o muíño de Serén ou 
o complexo fluvial recen construído, 
pero tamén distintas igrexas e moitos 
cruceiros e cruces singulares; numero-
sos dolmens e mámoas, sendo o máis 
coñecido o Dolme da Muruxosa (preto 
do Camiño Real); e a Cova da Serpe, 
situada no límite municipal, que repre-
senta o escenario dunha romántica len-
da de amores prohibidos, así como un 
dos mellores miradoiros da zona, cun-
ha ampla panorámica das provincias de 
Lugo e A Coruña.

Ademais, Friol destaca pola amabilida-
de da súa xente e pola exquisita gas-
tronomía, que se pode catar nos dis-
tintos establecementos hostaleiros 
distribuídos polas distintas parroquias. 
Do mesmo xeito, tamén conta con dis-
tintos hoteis, hostais e albergues priva-
dos e públicos, para acoller ás persoas 
que queiran achegarse por este fermo-
so municipio   

Natureza e historia
nun municipio
no que
conflúen
tres Camiños 

CAMIÑOS DO NORTE, PRIMITIVO E REAL

1h06’
71,4km

4h17’
66,1km

13h50’
66,1km

Ata
Santiago

en...

Dolmen Muruxosa | 

Torre de San Paio de Narla | Cruceiro de Cotá | 

Concello de Friol

Poden desfrutar da riqueza 
natural, paisaxística, etnográfica 
e cultural deste lugar, os 
peregrinos do Camiño Norte, 
do Primitivo e do Real
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No interior da provincia da Coru-
ña, en Melide conflúen o Cami-

ño Primitivo, o primeiro de todos, 
e o Camiño Francés, o máis coñe-
cido e transitado. Este motivo ex-
plica que, cada ano, milleiros de 
camiñantes enchan a terra máis 
doce de peregrinación cara San-
tiago.
O municipio representa unha das 
paradas máis empregadas polos 
peregrinos, debido á ampla activi-
dade diaria que o caracteriza, chea 
de actos culturais e de patrimonio 
cultural que visualizar. Por iso, Me-
lide e o camiño acadaron unha 
perfecta simbiose que perdura ao 
longo do tempo.
No Camiño Francés existe un am-
plo patrimonio cultural, dende o 
antigo hospital de peregrinos e a 
igrexa gótica, na parroquia do Le-
boreiro, ata os dous elementos 
máis relevantes do concello, a pon-
te medieval sobre o río Furelos e 
a Igrexa de Santa María, soberbio 
exemplo de arquitectura relixiosa 
do século XII, declarada Monumen-

to Nacional pola súa importancia 
artística. 
Mentres tanto, o Camiño Primiti-
vo, considerado o pai dos camiños 
de Santiago, únese ao Francés no 
centro da vila.
Como punto de parada, despois 
do largo camiño, a tradición obri-
ga aos peregrinos a gozar do pol-
bo nos establecementos locais, co 
obxectivo de repoñer forzas e des-
frutar do polbo mellor cociñado do 
mundo, así como dunha zona de 
viños única en Galicia. 
A maiores, Melide, entre outras po-
sibilidades, tamén ofrece alber-
gues, gastronomía, lecer, cultura, 
comercio local ou ocio nocturno   

Concello de Melide
A terra de peregrinación máis doce

CAMIÑO FRANCÉS

43’
52,5km

3h10’
51,3km

10h40’
51,3km

Ata
Santiago

en...

Ponte de Furelos | 

O camiño ao seu paso polo Leboreiro | 

Melide e o 
camiño acadaron 
unha perfecta 
simbiose que 
perdura ao longo 
do tempo
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Dentro do Camiño Francés, O Pi-
no é o municipio galego que 

conta con máis quilómetros do iti-
nerario xacobeo por excelencia. 
Concretamente, os peregrinos re-
corren o territorio coruñés duran-
te dezaoito quilómetros, atravesan-
do as parroquias de San Breixo de 
Ferreiros, San Miguel de Cerceda, 
Santa Eulalia de Arca, San Miguel 
de Pereira e Santa María de Castro-
feito.
O traxecto arrinca pola parroquia 
de San Breixo, nos lugares de Cal-

zada e Calle, e avanza ata as in-
mediacións do aeroporto Santia-
go-Rosalía de Castro, xa na capital 
galega.
Neste vieiro pola xeografía local, 
existen puntos de especial interese 
para os camiñantes, como a Ermi-
da de Santa Irene, coa súa fonte e 
a súa carballeira; os lugares da Cal-
zada e Rúa, co seu manancial e o 
Pazo de Dúas Casas; as frondosas 
carballeiras, que acompañan todo o 
tramo; e as áreas de descanso e os 
albergues de Santa Irene e O Pe-
drouzo, ideais para o repouso dos 
peregrinos.
A senda entre a natureza permi-
te atopar detalles que fan referen-
cia ao culto xacobeo, os cales se 
atopan agochados entre a vexeta-
ción. Hai fitos de pedra coas súas 
cunchas de vieira ou mesmo pe-
quenos altares improvisados po-
los camiñantes. Paso a paso, vanse 
descubrindo panorámicas vexetais 
conxugadas coas construcións e te-
rreos de labranza que se distribúen 
por todo o municipio    

Concello
de O Pino

Senda entre a natureza no Camiño por excelencia

CAMIÑO FRANCÉS

21’
24,5km

1h20’
23,4km

4h20’
23,4km

Ata
Santiago

en...

Ponte de Furelos | 

É o municipio 
galego con máis 
quilómetros do 
Camiño Francés, 
cun total de 
dezaoito



16

Arzúa é un paraíso verde situado 
no centro de Galicia. Un refuxio 
idílico para perderse entre a natu-
reza e desfrutar dun entorno onde 
o tradicional e o moderno conflúen, 
ofrecendo unha fermosa imaxe dun 
concello no que o turismo é hoxe 
marca de prestixio e calidade. 
A actual concellería de turismo vén 
de crear a marca Arzúa para a pos-
ta en valor dun pobo de culturas 
milenarias, paso obrigado de pere-
grinos, último repouso importante 
ás portas de Compostela. Aquí con-
flúen tres das rutas máis importan-
tes: o Camiño Francés, o do Norte 
e o Primitivo. 
As casas de aldea, as de labranza, 
ao igual que os pazos e as casas se-
ñoriais, que foron debidamente res-
tauradas, incrementaron unha am-
pla oferta hostaleira que ofrece, 
hoxe en día, unha posibilidade de 
ocio e descanso idónea para os tu-
ristas. 
Arzúa conta tamén cun produto es-
trela de extraordinaria calidade, o 
queixo con DO Arzúa-Ulloa. Unha 
delicia culinaria que dende hai 46 
anos e cada primeira fin de sema-
na de marzo protagoniza unha das 

celebracións gastronómicas máis 
prestixiosas, a Festa do Queixo. 
A marca Arzúa leva asociada o des-
frute da natureza e de todos os re-
cursos que xenerosamente aquí nos 
ofrece. A Ruta da Fervenza das 
Hortas convértese nunha oportu-
nidade única para descubrir moitos 
deles: o encoro de Portodemouros, 
a Fonte Santa e mesmo a fervenza 
que lle dá nome, entre outros. 
A recuperación do casco antigo 
da vila e dos seus elementos pa-
trimoniais, caso da antiga Casa de 
Correos, situada ao carón da fermo-
sa Capela da Madanela, así como a 

recente rehabilitación do Castro 
Curbín, un importante asentamen-
to da Idade de Bronce, forman par-
te na actualidade dun proxecto tu-
rístico corporativo, aproveitando as 
potencialidades dunha terra Pórti-
co de Compostela, encrucillada de 
camiños    

Concello
de Arzúa

Unha encrucillada de camiños

CAMIÑO FRANCÉS

21’
24,5km

1h20’
23,4km

4h20’
23,4km

Ata
Santiago

en...

Ás portas da Capela | Albergue de Ribadiso | 

Fervenza das Hortas | 

O turismo é 
hoxe marca 
de prestixio e 
calidade nun 
concello no 
que conflúen 
tres rutas de 
peregrinación: o 
Camiño Francés, 
o do Norte e 
o Primitivo.



Monforte de Lemos, encadrada 
no corazón da Ribeira Sacra, 

da que é capital, creceu arredor do 
vello baluarte militar e do conxunto 
monumental do monte de San Vi-
cente, símbolo do señorío dos Con-
des de Lemos, e no que hoxe se lo-
caliza o Parador. Sede do Condado, 
cuxo conde actual é o Duque de Al-
ba, en 1885 o rei Alfonso XII conce-
deulle o título de cidade.
Monforte conta cun casco históri-
co declarado BIC, como Conxunto 
Histórico Artístico, en 1973 e ate-
soura un importante patrimonio 
histórico y cultural, con destaca-
das edificacións e valiosas obras 
de arte. Personaxes ilustres prota-
gonizan a súa historia, que tamén 
está presente nas súas murallas, 
palacios, conventos, museos, pra-
zas e pontes.
Conta tamén con museos de gran 
interese entre os que destacan a 
Pinacoteca da Fundación Colexio 
Nosa Señora da Antigua (o “Esco-
rial galego” ou “Os Escolapios”), 
con dous cadros do Greco e do 

pintor italiano Andrea del Sarto; 
o Museo das Nais Clarisas, un dos 
mellores de España de arte sacro 
e italiano do século XVI; o Museo 
do Pazo de Tor; o Museo do Ferro-
carril de Galicia; ou o Museo do Vi-
ño da Ribeira Sacra.
Ademais, Monforte e a Ribeira Sa-
cra tamén son paisaxe, viticultura 
heroica, viños de excelente cali-
dade, rica e variada gastronomía, 
Románico e Camiño de Santiago, 
a través do paso do Camiño de In-
verno por estas terras. 
A variada oferta lúdica da cidade 
complétase con múltiples even-
tos ó longo de todo o ano, no que 
destaca o Festival do Viño ou a 
Feira Medieval, sen esquecer as 
importantes festas patronais.
Este completo abano de posibili-
dades converten a Monforte nun 
dos destinos turísticos máis de-
mandados en Galicia. A iso sú-
mase que a Ribeira Sacra está moi 
preto de converterse en Patrimo-
nio da Humanidade, un fito que o 
posicionará a nivel mundial    

Concello
de Monforte
de Lemos
Un destino único no corazón da Ribeira Sacra

CAMIÑO DE INVERNO

1h33’
117km

7h15’
116km

24h
116km

Ata
Santiago

en...

A cidade conta 
cun importante 
patrimonio 
histórico e cultural, 
destacando os 
museos, a paisaxe 
e a gastronomía
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Chantada, municipio de intere-
se turístico, representa o pun-

to intermedio do Camiño de Inver-
no cara Compostela. Final da quinta 
etapa e comezo da sexta desta his-
tórica variante xacobea, a vila su-
pón unha zona ideal para que os 
peregrinos poidan coñecer toda a 
beleza da Ribeira Sacra. 
A fermosa e pintoresca aldea de 
Belesar é a entrada do Camiño de 
Inverno no municipio de Chantada, 
un lugar dende o cal se poden reali-
zar, entre moitas outras actividades, 
espectaculares rutas fluviais.
Unha vez que se atravesa a ponte 

de Belesar sobre o río Miño, no en-
coro de Os Peares, comeza un em-
pinado ascenso por varios tramos 
dunha antiga calzada romana que 
recibe o nome de “Codos de Be-

lesar”. A ruta discorre entre os so-
calcos, que permiten gozar dunhas 
vistas impresionantes, e as adegas 
da zona, algunhas delas situadas a 
pé do camiño.
Esta fermosa subida remata no cu-
mio de San Pedro de Líncora, den-
de onde xa se divisa a vila. Nese 
último tramo, en lixeiro descenso, 
pásase ao carón da igrexa románica 
de San Salvador de Asma, de finais 
do século XII, tamén coñecida polo 
Convento, xa que foi mosteiro e lo-
go priorado, destacando o seu fer-
moso e impoñente retablo do sécu-
lo XVI, de estilo renacentista. 

Unha viaxe 
ao románico 

no Camiño 
de Inverno

CAMIÑO DE INVERNO

Concello de Chantada

O Camiño de 
Santiago discorre 
por unha antiga 
calzada romana 
na fermosa aldea 
de Belesar

| Belesar

| Monte do Faro
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Unha vez na vila, os camiñantes po-
den desfrutar do seu casco históri-
co, a hospitalidade dos seus habi-
tantes e probar os seus saborosos 

caldos, especialmente, na celebra-
ción da súa tradicional Feira do Vi-
ño, onde se citan os produtores lo-
cais. Ademais, no municipio tamén 

destacan os numerosos monumen-
tos do Románico, os cales se poden 
visitar facendo calquera das rutas 
turísticas que están a disposición 
dos visitantes.
Despois do descanso nas terras de 
Chantada, que conta con numero-
sos aloxamentos para hospedarse, 
a etapa seis do Camiño de Inverno 
arrinca dende a vila cara a serra do 
Faro, superando os 1.000 metros 

de altitude. No cumio, sobresae a 
ermida da Nosa Señora do Faro, 
á cal acudiron miles de peregri-
nos durante séculos buscando os 
seus favores. Xa o xograr Xoán de 
Requeixo, coas súas cantigas me-
dievais, no século XIII, mencionaba 
os seus milagres e a este templo, 
tamén de orixe románica.
Nas proximidades deste fermoso 
lugar, dende onde se pode divisar 
unha gran paisaxe da zona central 
da comunidade, o Camiño de In-
verno despídese da maxia románi-
ca de Chantada, para internarse en 
Rodeiro   

1h10’
88,9km

5h45’
85,8km

18h19’
85,8km

Ata
Santiago

en...

Na ruta, os peregrinos 
poden contemplar as 
espectaculares vistas dos 
bancais da Ribeira Sacra e 
desfrutar dos seus viños

| San Salvador de Asma
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A Vía da Prata entra en Vedra po-
la Ponte Ulla, chegando ata a 

aldea do Outeiro, en Vilanova. Alí 
destaca a capela do Santiaguiño 
(s. XVIII) e a súa fonte barroca, na 
que pode verse ao Apóstolo flan-
queado polos seus discípulos Teo-
doro e Atanasio e un relevo que re-
presenta parte da lenda do Dragón, 
relacionada coa Raíña Lupa. A pou-
cos metros da ermida, atópase o 
último albergue antes de Santiago. 
A maiores, por Vedra tamén disco-
rre o antigo Camiño Miñoto-Ribei-
ro, que busca o seu nomeamento 
oficial e que entra na provincia po-
la Ponte de Sarandón. Ao longo da 
historia, esta ruta medieval tamén 
foi utilizada polos arrieiros para le-
var o viño do Ribeiro a Compostela.
Ademais da beleza do camiño, Ve-
dra invita a descubrir, entre outros, 

cinco lugares de obrigada vi-
sita: o Pazo de Santa Cruz de 
Ribadulla coas súas camelias, 
o miradoiro e pontes de Gun-
dián, o couto de Ximonde coa 
súa ponte colgante, a Área de 
Interpretación dos Muíños, ca-
pela e fonte do Santiaguiño e o 
conxunto da igrexa, fonte e cru-
ceiro de Vedra   

Concello de Vedra
Última parada antes 
de Compostela 22’

16,4km
1h

15,4km
3h10’
15,4km

Ata
Santiago

en...

Fonte do Santiaguiño | Ponte Gundián | 

VÍA DA PRATA

Dentro da Vía da Prata, o Camiño 
Sanabrés, tamén chamado Cami-

ño Mozárabe ou Camiño Galego do 
Sur, constitúe unha das súas continua-
cións, percutindo pola provincia de 
Ourense e percorrendo, entre outros, 
o concello de San Cibrao das Viñas. 
Esta vila prehistórica, testemuña di-
recta do paso dos romanos pola co-
munidade, permítelle aos peregrinos 
coñecer a súa gran historia, a súa cul-
tura, a súa artesanía, a súa gastrono-
mía, as súas xentes e, como non, as 
súas fermosas paisaxes, o que o con-
verten nun municipio cheo de encan-

to, para visitalo en calquera época do 
ano. Neste senso, os camiñantes en-
tran en San Cibrao polo pobo de San-
ta Cruz da Rabeda, onde destaca a 
igrexa de fachada neoclásica coa re-
presentación en talla de granito da 
Virxe Da Santa Cruz; seguindo por A 
Castellana; o Polígono, onde hai un-
ha área de descanso próxima a un ni-
ño de ciconias; e Reboredo, destacan-
do o peto das ánimas que se atopa 
na praza principal do pobo e a capela 
dos remedios, de arte románico; para 
finalmente enlazar co Alto do Cumial e 
seguir cara Seixalvo   

Concello de
San Cibrao das Viñas

| Ermida de San Miguel

| Muiño da Boutureira

1h8’
108km

7h30’
106km

22h7’
106km

Ata
Santiago

en...

VÍA DA PRATA

Historia e 
fermosas paisaxes 
no Camiño
Sanabrés
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O Pico Sacro, dominante sobre 
os vales do curso medio do río 

Ulla e definido por Otero Pedrayo 
como “o cumio máis belo e simbóli-
co de Galicia”, funde, como en pou-
cos lugares, historia e lendas. 
A súa forma puntiaguda, a pecu-
liar morfoloxía con rochas de cuar-
zo cristalizado e a súa altura forman 
unha silueta icónica que exerce co-
mo faro natural. Dende o Camiño 
da Prata e o Camiño de Inverno, 
marca a derradeira etapa, sendo o 

primeiro lugar dende onde se ven 
as ansiadas torres da Catedral. 
Ademais, este monte sagrado xo-
ga un papel fundamental na tras-
latio. Segundo a lenda do Códice 
Calixtino, os discípulos do Apósto-
lo recorreron á Raíña Lupa para que 
lles facilitara un carro e uns bois pa-
ra trasladaren o corpo ata o Cam-
po das Estrelas (Compostela). Esta 
mandounos ata o Pico Sacro, coa 
esperanza de que o dragón e os 
touros bravos que nel habitaban os 

eliminaran. Os discípulos, a piques 
de morrer, fixeron o sinal da cruz 
provocando a morte do gardián do 
Pico e o amansamento dos touros. 
Estes feitos marabillosos levaron á 
conversión da Raíña e dos seus va-
salos á relixión cristiá.
A esta lenda súmanse outras que 
nacen das xentes da zona e que te-
ñen como protagonistas a perso-
naxes da mitoloxía tradicional ga-
lega. Entre eles, os mouros ou as 
serpes que habitan nas misteriosas 
covas que hai preto do cumio.
Ao patrimonio cultural únese 
tamén o natural, xa que o Pico 
ofrece unha das panorámicas máis 
extensas de toda Galicia, dúas co-
vas de cuarzo cristalizado e unha 
gran brecha no cumio, chamada 
“Rúa da Raíña Lupa”   

O Pico 
Sacro,
o cumio 
máis
belo e 
simbólico
de Galicia

Concello de 
Boqueixón

VÍA DA PRATA

22’
18,5km

1h
16,3km

3h30’
16,3km

Ata
Santiago

en...

Este monte 
sagrado xoga 
un papel 
fundamental 
no traslado 
dos restos do 
Apóstolo a 
Santiago”

Rúa da Raíña Lupa | 

Pico Sacro, Boqueixón |
Foto de Fernando Lueiro Balado | 
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Dentro do tan afamado Ca-
miño Francés, xorde en Ga-

licia unha variante coñecida 
como o Camiño do Holandés, 
que percorre os municipios de 
Arzúa, Touro e Boqueixón, an-
tes da súa chegada á capital 
galega. Esta derivación, pen-
sada para cicloturistas, está 
caracteriza, ao seu paso por 
Touro, pola beleza paisaxística, 
unida á tranquilidade, das ca-
les poden desfrutar percorren-
do o itinerario que pasa polas 
parroquias de Beseño, Quión, 
Andeade, Touro, Loxo e Preve-
diños.
Este percorrido, recoñecido 
tamén dentro do Roteiro Ci-
clista Eurovelo 3, unha rede de 
rutas ciclistas de longa distan-
cia con máis de 5.000 quilóme-
tros que conecta o continente 
europeo para os amantes da bi-
cicleta, ofrece a perfecta com-
binación de patrimonio natu-
ral e cultural. O peregrino pode 
coñecer as numerosas mostras 

de arquitectura relixiosa, civil 
e popular, pero tamén deterse 
nos espazos naturais, con car-
balleiras, sendeiros, fervenzas e 
áreas recreativas á beira do río, 
perfectas para o descanso do 
viaxeiro   

Concello de Touro
Camiño do Holandés, 
alternativa 
para cicloturistas

| Fervenza do Batán

27’
30,9km

1h35’
23,9km

5h4’
23,9km

Ata
Santiago

en...

CAMIÑO HOLANDÉS

A pesar de non coñecer con exac-
titude a orixe da concha da vieira 
como símbolo do Camiño de San-
tiago, este converteuse no máis 
representativo. Dende as primei-
ras peregrinacións, os camiñantes 
que chegaban a Compostela re-
cibían unha, sinónimo de alcanzar 
a terra santa e de protección pa-
ra o regreso aos seus fogares (an-

tes era un Camiño de ida e volta). 
Por este motivo, existen moitos 
teorías acerca da importancia des-
te elemento na historia Xacobea, 
destacando tres. En primeiro lugar, 
fálase do seu uso polos peregrinos 
como instrumento para beber au-
ga con facilidade. En segundo lu-
gar, dise que comezou a empre-
garse da man do asentamento de 

mercadores nos arredores da Cate-
dral, especialmente na Azabache-
ría, na Idade Media. E, por último, 
a tradición popular úneo á Trasla-
tio. Segundo a lenda, os discípulos 
de Santiago o Maior salvarían a un 
noivo portugués que caera á au-
ga co seu corcel, os cales saen das 
profundidades ilesos, cubertos de 
conchas de vieira   

A concha de vieira
e a súa relación co Camiño

TURISMO
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O concello de Poio recibe 
no seu territorio a todos 

aqueles peregrinos que deci-
den realizar a Variante Espiri-
tual do Camiño de Santiago, 
un percorrido que une o itine-
rario portugués coa ruta Tras-
latio, a orixe de todos os cami-
ños. Esta está organizada en 
tres etapas, con inicio en Pon-
tevedra e final en Pontecesu-
res, coa peculiaridade de que 
os camiñantes navegan dende 
as augas da Ría de Arousa ata 
o Ulla.

Nesta Variante Espiritual, os pe-
regrinos atravesan a dinámica 
cidade de Poio na primeira das 
xornadas. Esta entra no munici-
pio pola aldea de Fragamoreira, 
onde se cruza o río Cancela, e 
continúa ata Mosteiro conven-
tual de Poio, onde está situado 
un dos hórreos máis grandes 
de Galicia e de maior capaci-
dade no seu interior. 
Dende o mosteiro, a ruta des-
cende ata a ría de Pontevedra, 
para continuar pola beira do 
mar ata o fermoso e pintores-
co pobo costeiro de Comba-
rro. Dende alí, o percorrido ini-
cia unha subida que leva aos 
camiñantes ata o final de etapa, 
no Mosteiro de Armenteira   

Concello
de Poio
e a variante
Espiritual
polas Rías 
Baixas

| Hórreo xunto ao Mosteiro de Poio

| Mosteiro de San Xoán de Poio

42’
60,1km

3h15’
55,7km

11h27’
55,7km

Ata
Santiago

en...

VARIANTE ESPIRITUAL

REDONDELA

TURISMO



Caldas sempre foi punto 
obrigado de tránsito pa-

ra os peregrinos portugueses 
e para os estranxeiros que en-
traban en Galicia por Tui e po-
los portos de Baiona, Vigo e 
Pontevedra, seguindo a Santia-
go polo traxecto marcado po-
las dúas vías romanas, a XIX e 

a XX, que atravesaban a provin-
cia de Pontevedra.
Froito deste pasado, hoxe é un 
dos municipios que máis per-
corrido ten no Camiño Xaco-
beo Portugués, representando 
o final da etapa catro e o co-
mezo da quinta. Este traxecto 
pola xeografía desta vila ter-
mal empeza na parroquia de 
Arcos da Condesa e discorre 
polo centro de Caldas ata as 
parroquias de Bemil, Carrace-
do e San Clemente.
Ao seu paso polo casco urba-
no, os peregrinos atravesan o 
río Umia, sobre a ponte da Fe-
rrería, baixando por diante das 
Burgas ata a Rúa Real e a Pon-
te Bermaña, onde aínda se con-
servan numerosas casas bla-
sonadas e o aire medieval da 
ponte de orixe romana.
Ademais, dada a importancia 
deste lugar na historia da tradi-
ción xacobea, a igrexa de Cal-
das está dedicada a Santo To-
más Becket, debido ao paso 
deste como peregrino a Com-
postela.
Do mesmo xeito, numerosas 
son as citas que escritores e 
persoas recoñecidas deixaron 
nos escritos sobre o Camiño 
Portugués desta vila, tales co-
mo o Pai Sarmiento, que desta-
ca os lugares de boa comida en 
Caldas, así como a mención ao 
auga quente, os ríos e ao hospi-
tal de San Roque, que acollía e 
curaba aos camiñantes   

Concello de
Caldas de Reis
Punto histórico
para o descanso no
Camiño Portugués 

CAMIÑO PORTUGUÉS

37’
44,7km

2h
36,1km

7h23’
36,1km

Ata
Santiago

en...

Os peregrinos 
que entraban 
en Galicia polo 
sur da provincia 
de Pontevedra 
seguían o 
traxecto das 
vías romanas 
XIX e XX, que 
atravesaban 
Caldas

Paso do Pico | 

| Santa Mariña de Carracedo

| Rua Real | Tivo
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Cando se fala de Padrón, es-
tase a mencionar o primeiro 

gran escenario da tradición xaco-
bea. Esta vila, que nace no século 
X, como un pequeno alfoz de Iria 
Flavia, conta cunha gran impor-
tancia na historia do Camiño de 
Santiago.
O apóstolo Santiago predica a pala-
bra de Xesús en Hispania e a tradi-
ción sitúa ao Santiaguiño do Mon-
te como un dos enclaves principais 
desta predicación. Tamén existe 
documentación que indica que o 
Apóstolo percorreu estas terras ata 
que volveu, no 44, a Palestina, on-
de foi decapitado. Por iso, os seus 
discípulos, Teodoro e Atanasio, re-
collen os seus restos e deposítanos 
nunha barca para enterralo no lu-
gar onde predicou en vida, chegan-
do ao porto de Murgadán, no actual 

Padrón. Os seus restos foron apoia-
dos nunha pedra que milagreira-
mente rebrandeceu, adaptándose 
a súa anatomía. Posteriormente foi 
trasladado ao monte Libredón en 
Compostela, onde foi enterrado.

Desde o medievo ata a actuali-
dade, a vila foi testemuño do pa-
so de infinidade de peregrinos 
que seguen o Camiño Portugués. 
Tamén é destino para romeiros 
provenientes doutros itinerarios, 
que despois de visitar a tumba do 
Apóstolo na catedral, queren co-
ñecer a máxica terra que deu orixe 
á lenda xacobea.
Entreas emprazamentos que des-
tacan están o Pedrón, o lugar de 
A Barca, Santiaguiño do Monte, a 
igrexa de Santa María a Maior de 
Iria Flavia, o cruceiro de Fondo de 
Vila ou a fonte do Carme.
Ademais, os camiñantes que pa-
sen polo municipio poden obter 
a Pedronía, un diploma expedido 
polo concello para conmemorar a 
antiga ruta de peregrinación que 
remataba en Padrón   

Berce
da lenda
xacobea

CAMIÑO PORTUGUÉS

24’
25,7km

1h10’
19,9km

4h
19,9km

Ata
Santiago

en...

Santiaguiño do Monte |

Concello
de Padrón

Ao porto de 
Murgadán chegaron 
os restos do 
Apóstolo, antes de 
ser trasladado ao 
monte Libredón, 
en Compostela

Igrexa de Santa Maria A Maior de Iria Flavia | 



Territorio de lendas en camiños e 
de camiños de lenda, Rois reú-

ne varios mitos e rutas de grande 
atractivo turístico. Os vieiros do 
municipio son testemuños silan-
deiros da grande historia xacobea 
e da pequena historia económica e 
social deste fértil territorio da vei-
ga do Sar.
Conta a lenda da traslatio xacobea 
que, no Castro Lupario, a raíña Lu-
pa recibiu os discípulos do Apósto-
lo para axudalos a atoparen un lu-

gar onde lle dar sepultura ao mestre. 
Dende a redescuberta da tumba de 
Santiago no século IX, Rois figu-
ra nos itinerarios de peregrinación 
á tumba do discípulo máis coñecido 
de Cristo, con dúas variantes dos Ca-
miños a Santiago: a portuguesa e a 
ruta pola ría de Muros-Noia.
A ruta lusa transcorre agora polas 
tranquilas paraxes naturais cara á 
aldea de Angueira de Castro e ao 
Pazo do Faramello. O Balmoral ga-
lego exerce como punto de partida 
ideal para unha das alternativas de 
sendeirismo locais máis singulares: 
a Ruta do Castro Lupario. Esta pro-
posta circular parte do Xardín do Re-
cordo ata o castro no que, segundo 
a lenda, habitaba a mítica raíña Lu-
pa. Ao seu interese arqueolóxico sú-
mase tamén o paisaxístico, pola im-
presionante panorámica que ofrece. 
A maiores, ligado á lenda de San Ma-
mede, está o itinerario de 8,5 quiló-
metros da Ruta das Penicias, que 
conta con igrexa e mesmo cunha 
fonte con efectos milagreiros para 
curar os males de estómago. Tráta-
se dun sendeiro que regala impresio-
nantes vistas e unha eira con pinto-
rescos hórreos restaurados   

Camiños 
de tradición 
e lenda
en Rois

CAMIÑO PORTUGUÉS

29’
21,1km

1h10’
22km

4h15’
22km

Ata
Santiago

en...

| Parque Río Tinto

Concello
de Rois
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Concello
de Ribeira

RUTA DO MAR DA AROUSA

O 2 de xaneiro de 1921 é unha data 
gravada a lume na memoria de 

Ribeira. Ese día, no medio da noite, 
o flamante vapor Santa Isabel afun-
díase nas inmediacións da illa de 
Sálvora nunha viaxe na que o buque, 
pertencente á Compañía Transatlán-
tica Española, ía rumbo a Vilagar-
cía, penúltima escala dunha travesía 
que se iniciara en Bilbao e que tiña 
o porto de Cádiz como lugar de des-
tino. Das 267 persoas que viaxaban 
a bordo afogáronse 214… pero po-
derían ter sido moitas máis de non 
ser pola valente actuación dun gru-
po de xente que, con risco das súas 
vidas, lograron que houbese 53 so-
breviventes. Entre elas, as Heroínas 
de Sálvora (Josefa, María e as dúas 
Ciprianas, mozas habitantes da illa) 
ou o segundo oficial do barco, Luis 
Cebreiro.
Aquela traxedia pasou a historia co-
mo o Titanic Galego, polas reminis-
cencias con aquel outro naufraxio 
acontecido nove anos antes. Agora, 
coa fin de lembrar o histórico suce-
so, a Sala Museo Municipal de Ribeira 
alberga unha exposición, que perma-
necerá aberta ao longo de todo es-

Revisita 
o ‘Titanic 
Galego’ 

Unha exposición no 
Museo Municipal 
rememora o 
naufraxio do Santa 
Isabel polo centenario 
do seu afundimento
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52’
67,6km

4h
60,5km

12h26’
60,5km

Ata
Santiago

en...

te 2021, baixo o título Bravura: 100 
anos do naufraxio do Santa Isabel.
Situada no primeiro andar da insta-
lación, situado na céntrica rúa Ga-
licia, quen visite a mostra poderá 
contemplar varias pezas orixinais 
do buque de 88 metros de eslora 
por 12 de manga, tales como unha 
campá ou unha vaixela orixinal de 
prata co escudo da empresa pro-
pietaria que fora rescatada do nau-
fraxio. Do mesmo xeito, reloce unha 
das medallas de salvamento coas 
que foron condecoradas as Heroí-

nas de Sálvora, concretamente a 
concedida a Josefa Parada, tras ser 
doada ao museo polo seu neto Jo-
sé Parada; ou o libro recompilato-
rio cheo de recordos, recortes e 
vivencias elaborado por Luis Ce-
breiro, auténtico precursor dos la-
bores do salvamento no mar, un vo-
lume único cedido pola súa familia.
Para guiar ao visitante nesta apaixo-
nante travesía a unha época na que 
a emigración era un fenómeno tris-
temente habitual, a exposición 
comprende ademais unha serie de 

grandes paneis nos que se exhiben 
datos e fotos do naufraxio e o seu 
contexto, permitindo mergullarse 
así nos pormenores dun acontece-
mento no que a traxedia, o heroís-
mo e a solidariedade uníronse para 
construír unha historia épica.
A visita é gratuíta e os visitantes 
recibirán de balde, ata esgotar 
existencias, un periódico de oito 
páxinas para afondar nas circuns-
tancias do afundimento do Santa 
Isabel    

Estará aberta ao 
público durante este 
2021 e nel pódense 
atopar varias pezas 
orixinais do buque, 
a medalla coa que 
foi condecorada 
Josefa Parada ou o 
libro recompilatorio 
de Luis Cebreiro



Situado na cara norte da ría da 
Arousa e arroupado pola serra 

do Barbanza atópase un municipio 
que ofrece a quen o visita numero-
sas posibilidades para coñecelo. Sen 
dúbida, A Pobra eríxese como unha 
auténtica promesa de interese para 
as xentes propias e alleas, pois con-
ta cun amplo abano de actividades 
coas cales volver descubrila den-
de diferentes perspectivas. Un lugar 
onde se unen mar e terra.
As viaxes en veleiro e visitas teatra-
lizadas enmarcadas no programa 
A Pobra xacobea contribúen a pór 
en valor o vínculo do municipio co 
Camiño. As excursións náuticas per-
miten divisa-la fachada marítima da 
vila, as illas e formacións pétreas que 
figuran nas cartas náuticas, así co-
mo o único viacrucis marítimo que 
existe. Por outra banda, as visitas 
teatralizadas constitúen un grande 
atractivo con que coñecer, de ma-
neira didáctica e cun compoñente 
lúdico, a historia e datos curiosos de 

diversos lugares da vila que gardan 
relación co Camiño.
Pero a conexión da Pobra coa pere-
grinación á capital galega vai moi-

to máis alá. Proba disto é que po-
lo concello discorre un treito do 
Camiño de Santiago do Barbanza,       
unha iniciativa que se leva a cabo 
tras constatar que a dita ruta estaba 
xustificada e argumentada en refe-
rencias manuscritas e publicacións a 
carón dun traballo de investigación 
ao pé do territorio.
Natureza en estado puro que tamén 

se pode percibir ao senti-la area 
baixo os pés e o son das ondas do 
mar no transcurso dun paseo polas 
numerosas praias que trazan a súa 
costa ou emprendendo unha andai-
na ata o río das Pedras, aprovei-
tando para se refrescar nas piscinas 
naturais que a auga doce foi debu-
xando nas formacións graníticas co 
paso do tempo. A incursión pola 
montaña pode continuar ata os mi-
radoiros da Curota, onde a panorá-
mica supón a mellor das recompen-
sas ao tempo que se collen folgos 
co ar puro. 
Así mesmo, a vila é sinónimo de 
patrimonio, o cal se atopa confor-
mado por pazos, igrexas, cruceiros 
e xacementos arqueolóxicos. Unha 
oportunidade para se mergullar na 
súa historia.
E para recuperar forzas non hai nada 
mellor do que degusta-la nosa gas-
tronomía feita con produto local e 
de calidade. Porque A Pobra é para 
desfrutar cos cinco sentidos   

Un enclave para redescubrir por mar e terra

RUTA DO MAR DA AROUSA

46’
58,7km

3h
52,9km

10h50’
52,9km

Ata
Santiago

en...

Concello
da Pobra
do Caramiñal

As actividades 
do programa A 
Pobra xacobea 
poñen en valor 
o vínculo do 
municipio co 
Camiño

Miradoiro da Curotiña | 
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Concello de Boiro

RUTA DO MAR DA AROUSA

42’
53,4km

3h
45km

9h30’
45km

Ata
Santiago

en...

Dentro do proxecto Boiro fa-
cendo camiño, o concello do 

Barbanza, a través da súa área 
de turismo, quere dar a coñe-
cer diversas rutas de sendeiris-
mo dentro do termo municipal, 
unha iniciativa que nace da de-
manda da veciñanza de contar 
con lugares máis naturais e me-
nos concorridos na situación ac-

tual marcada pola pandemia.
A través da web boiroturismo.
gal, xa se poden atopar as tres 
rutas que están deseñadas (Boi-
ro-Pasais do Coroño; Muíños do 

Breiro; e Boiro-Sealo-Madale-
na-Boiro), e iranse incorporando 
novos percorridos. Para a crea-
ción das mesmas, contaron coa 
achega de docentes xubilados.  
Deste modo, os interesados 
atoparán toda a información de 
cada unha delas, incluíndo a di-
ficultade, a distancia, o tempo 
estimado ou o camiño a seguir 
para completar a ruta. Ade-
mais, tamén se pode descar-
gala e seguila dende o móbil.
As rutas, cómodas e aptas pa-
ra todo o mundo, transcorren 
por antigas corredoiras e lu-
gares frescos, o que permite 
que se poidan facer en calque-
ra época do ano, son circulares 
e transitan por lugares emble-
máticos do municipio, polo que 
tamén teñen un importante va-
lor engadido en materia etno-
gráfica, paisaxística, de flora e 
fauna... 
O obxectivo desta iniciativa é 
que sexa participativa e que 
vaia medrando co tempo, polo 
que calquera persoa pode pro-
poñer novos percorridos, que 
serán revisados e validados po-
lo departamento de Turismo. 
Do mesmo xeito, habilitarase 
un servizo de incidencias    

“Boiro facendo camiño”, un proxecto para 
impulsar as rutas de sendeirismo

Toda a información 
de cada unha delas 
está dispoñible en
boiroturismo.
gal, onde tamén 
se irán os novos 
percorridos
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Un mar
de cousas
que
disfrutar

| Hórreo de Araño | Vista do pobo de Rianxo | Praia de Tanxil

| Rianxo vila mariñeira

A  Rianxo, vila mariñeira por ex-
celencia da comarca do Bar-

banza, destaca polas súas tradi-
cións e a súa gastronomía, unidas 

a unha paisaxe de gran beleza. 
Coñecida internacionalmente pola 
Rianxeira, este municipio das Rías 
Baixas é berce de grandes escrito-
res da cultura galega, dunha his-
toria dun pobo ligado ao mar que 
cada ano se exhibe na Guadalu-
pe e dunha exquisita cociña, na 
que destacan os produtos do mar, 
todos eles de primeira calidade. 
Ademais, conta con importantes 
rutas culturais e paisaxísticas, fer-
mosas praias, os restos dun caste-
lo medieval e un novo miradoiro, o 
do Monte Muralla, dende onde se 
poden divisar tres rías   

RUTA DO MAR DA AROUSA

37’
41,7km

2h
32,2km

6h52’
32,2km

Ata
Santiago

en...

Concello
de Rianxo

| Igrexa de Santa Maria A Maior de Iria Flavia
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RUTA DO MAR DA AROUSA

A Ría de Muros-Noia ten un novo atrac-
tivo. Coa oficialización desta nova va-

riante do Camiño Inglés, esta fermosa pa-
raxe pasa integrar os trazados xacobeos 
oficiais, polo que todos aqueles que o fa-
gan recibirán a “Compostela” ao chegar á 
praza do Obradoiro.
A vila, coñecida como o porto de Com-
postela, destacou dende o século XIII po-
la chegada de peregrinos de toda Euro-
pa, sobre todo ingleses, que aproveitaban 
as viaxes comerciais e de mercancías pa-
ra iniciar a súa peregrinación a Santiago.
Coa súa oficialidade, moitos camiñantes 
poderán realizar esta mesma ruta, apro-
veitando a ocasión para desfrutar dos 
atractivos da vila medieval de Noia   

Cultura, ocio, deporte, gastronomía, festas, turismo, praias, monumentos...

34’
37,5km

2h15’
34,9km

7h14’
34,9km

Ata
Santiago

en...

Concello
de Noia

| Talleraco en Noia coa ponte Testal ao fondo

| Casino Noia

| Claustro Concello Noia iluminado

Interior e fachada do Museo do Mar de Noia |



Concello
de Porto
do Son

Coa oficialidade da variante do 
Camiño Inglés con paso pola 

Ría de Muros-Noia, Porto do Son 
pasa a formar parte dos munici-
pios galegos polos que atravesan 
os camiños xacobeos cara Com-
postela.
Esta nova ruta permite desfrutar 
da espectacular costa que pre-
senta o concello coruñés, com-
binando as súas extensas e fer-
mosas praias co bosque. A súa 
excelente gastronomía, a súa cul-
tura e a súa historia, así como a 
infinidade de actividades que se 
poden realizar, son outros dos 

atractivos que presenta Porto do 
Son para todos os peregrinos.
Todos aqueles que visitan Porto 
do Son poden gozar dos múltiples 
atractivos que presenta esta vila 
costeira. Os seus grandes areais, 
a historia do Castro de Baroña, os 
seus montes ou as vilas de Porto 
do Son e Portosín son algúns dos 
principais atractivos dun municipio 
para desfrutar e contemplar en cal-
quera mes do ano. E a isto, súman-
lle as romarías, festas e unha gas-
tronomía de primeira calidade, o 
que provoca que sexa visitado ano 
tras ano por milleiros de turistas   

RUTA DO MAR DA AROUSA
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Un mar
de cousas

que
disfrutar

34’
37,5km

2h15’
34,9km

7h14’
34,9km

Ata
Santiago

en...
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RUTA DO MAR DA AROUSA

28’
30,3km

1h20’
25,6km

5h10’
25,6km

Ata
Santiago

en...

Inmerso no derradeiro tramo da 
Ruta Xacobea do Mar de Arou-

sa, xusto antes de entroncar co 
Camiño Portugués, o concello 
de Dodro, dada a súa gran rique-
za natural, aposta por un modelo 
de desenvolvemento local sostible, 
traballando con iniciativas de xes-
tión da biomasa, prevención de in-
cendios forestais e recollida selec-
tiva de residuos.
Neste mesmo senso, elaborou re-
centemente un Plan de Mobilida-
de Sostible, para impulsar unha 
estratexia de mobilidade con cri-
terios de sustentabilidade, e apro-
bou o Plan de Acción para o Clima 
e a Enerxía Sostible, co compromi-
so de reducir as emisións de gases 
de efecto invernadoiro nun 40 % 
antes de 2030.
Nese forte compromiso co medio 
ambiente e o desenvolvemento 
sostible, xorde Dodro Sostible, un 
proxecto de educación e sensibi-
lización ambiental no que se leva-
rán a cabo actividades para atraer 
a atención sobre os problemas do 
medio e concienciar á poboación 
sobre a importancia da súa protec-
ción e conservación, poñendo en 
valor, ao mesmo tempo, os recur-
sos naturais locais. 
Dodro conta con zonas de alto 
valor ecolóxico a dinamizar e pro-
texer como “As Brañas de Laíño”, 

unha das zonas húmidas máis 
importantes de Galicia, que al-
bergan unha riqueza ambiental 
de primeira magnitude e que es-
tán protexidas pola Rede Natura 
2000. 

Por iso, a educación e sensibiliza-
ción ambiental é un dos obxectivos 
do goberno local cara ao futuro, 
tanto para os veciños como para 
todos aqueles que se acheguen ao 
municipio    

Concello
de Dodro
Compromiso polo medio ambiente
e o desenvolvemento sostible

O proxecto ‘Dodro 
Sostible’ porá en valor 
a riqueza natural e 
a importancia de 
protexela e conservala
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Concello de
Camariñas
O paraíso 
do Camiño da
Resurrección

CAMIÑO DE FISTERRA-MUXÍA

1h13’
78,9km

4h24’
75,1km

15h15’
75,1km

Ata
Santiago

en...

| Ermida da Virxe do Monte

| Pedra do oso, ao fondo cabo Vilan e o seu faro

A partir do libro El Camino de 
Santiago y el Juego de la Oca, 

de Sebastián Vázquez, o conce-
llo de Camariñas está a traballar na 
oficialidade dunha ruta alternativa 
do camiño, o Camiño da Resurrec-

ción, con final na propia vila. Se-
gunda a obra, a localidade mariñei-
ra é o “paraíso” desta vertente do 
Camiño Inglés, sendo a ermida da 
Virxe do Monte a fin do camiño. 
O peregrino que chega a Muxía 

atópase coa traslatio de Cereixo e o 
santuario da Barca, onde está a pe-
dra de abalar. Conta a obra que xus-
to nese punto tivo lugar o encontro 
entre Santiago e María e, segundo 
a lenda, ela viña xusto de enfron-
te, onde se levanta a ermida. Como 
proba, as marcas dos seus pés, que 
se conservan nunha pedra fronte ao 
santuario. Por mar, 4 quilómetros 
separan ambos puntos, polo que o 
camiñante regresará sobre os seus 
pasos para chegar a Camariñas e ac-
ceder, por fin, ao Xardín da Oca.
Esta alternativa cultural e espiritual 
suporía un novo pulo turístico pa-
ra Camariñas, e unha gran oportu-
nidade para dar a coñecer os atrac-
tivos locais   

No Camiño a Fisterra, Cee repre-
senta a primeira xanela ao mar, 

cunha excepcional vista panorá-
mica do litoral da Costa da Morte. 
Nela atópanse, os castelos do Prín-
cipe e do Cardeal (s.XVIII), o ca-
bo Cee e o seu pequeno faro e, ao 
fondo, o “Fin do Mundo”. Ademais, 
sobresae o monte Pindo, cos illo-
tes Carrumeiros e as illas Lobeiras, 
o que a converte nunha das vistas 
máis impresionantes da zona.
Cun importante patrimonio, o ro-
teiro xacobeo permite contemplar, 
na Rúa Magdalena, o Pazo de Co-
tón (s. XVI) e o monumental edifi-

cio da Fundación Fernando Blan-
co de Lema (s. XIX), co parque 
botánico máis importante de Ga-
licia. Posteriormente, o Camiño 
atravesa a romántica plazuela del 
Olvido, coa súa pintoresca fonte, 
para descender á Alameda, coas 
súas vivendas de galerías e o Mu-
seo Fernando Blanco de Lema, de 
parada obrigatoria.  
Por outra banda, como capital de 
comarca, Cee destaca polos seus 
servizos comerciais, sanitarios e 
de aloxamento, con albergues e o 
maior número de prazas hostalei-
ras da Costa da Morte   

Concello
de Cee
Primeira xanela
ao mar no Camiño a Fisterra

CAMIÑO DE FISTERRA-MUXÍA

1h06’
71,4km

4h17’
66,1km

13h50’
66,1km

Ata
Santiago

en...

| Ruta do camiño a Cee
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A presenza da advocación a San-
tiago no porto de Cereixo, tan 

próximo ao Santuario da Nosa Se-
ñora da Barca, fai pensar nun pun-
to ao que chegaban os peregrinos 
do norte de Europa, dende a Idade 
Media, polo mar.
Nese traballo de documentación so-

bresae a presenza na igrexa parro-
quial, dedicada precisamente ao 
Apóstolo, dunha das poucas repre-
sentacións que existen da Traslatio. 
A imaxe é singular e única, xa que 
se trata da iconografía en pedra 
máis antiga que se coñece no mun-
do sobre este tema. Ademais, está 

inspirada nas primeiras versións que 
falaban de que o corpo de Santiago 
o Maior degolado viña acompaña-
do de sete discípulos. A maiores, na 
chave do tímpano aparecen imaxes 
que fan referencia a outra parte da 
tradición xacobea, a Inventio, o des-
cubrimento do sepulcro    

Concello
de Vimianzo
Unha vinculación histórica á tradición xacobea

CAMIÑO DE FISTERRA-MUXÍA

Vimianzo

59’
61,5km

3h45’
57km

12h
57km

Ata
Santiago

en...

Conservado na actualidade no ar-
quivo da Catedral, o Códice Calix-
tino (século XII) é a guía máis anti-
ga do Camiño de Santiago e a máis 
coñecida da peregrinación Xaco-
bea. Trátase dunha compilación en 
cinco libros de todos os textos litúr-
xicos, tradicións xacobeas, milagres 
e memorias do Camiño de peregri-
nación.
Este códice medieval iniciouse en 
tempos de Diego Xelmírez (1100-
1140), primeiro arcebispo de San-
tiago, e concluíuse na década de 
1170-1180, coa adición duns folios, 
no Libro V, con notación musical, 
que constitúen as polifonías máis 
antigas de Occidente. Este último, 
precisamente, é o máis coñecido 
de todos, xa que tamén describe os 
camiños de Santiago en Francia e 
en España, a ruta de peregrinación 
creada entre os séculos X e XII para 
chegar a Compostela   

O Códice Calixtino,
a guía máis antiga do Camiño

II Fondo
Proxectos Culturais
Xacobeo 2021
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Santa Comba
no Camiño

• Camiño de Santiago a Fisterra
   2ª ETAPA: NEGREIRA-OLVEIROA

• Camiño Primitivo a Muxía por Brandomil
   2ª ETAPA: NEGREIRA-BRANDOMIL

Logo de superar o lugar do Cornado (Negreira) o Ca-
miño de Santiago a Fisterra-Muxía adéntrase no Con-
cello de Santa Comba polo lugar de Barbeira (Fonteca-
da). Esa zona xa estaba custodiada na época romana 
por un importante campamento militar que protexía a 
Vía Romana XX e os xacementos de estaño da Terra 
do Xallas.
Durante case 3 km entre senda peatonal e camiño fo-
restal, Santa Comba forma parte do camiño de Santia-
go máis puro e natural.

Existe probada constancia de que os máis antigos pere-
grinos empregaban a Ponte Romana de Brandomil pa-
ra cruzar o Río Xallas na súa búsqueda da Fin da Terra 
coñecida.
Esta Ruta cara Muxía (e Fisterra) atravesa as parroquias 
xalleiras de Fontecada e A Pereira, moi préto do fin da 
etapa.
A Igrexa de San Martiño de Fontecada, datada no pri-
meiro terzo do século XXVIII, é unha das mellores repre-
sentacións do estilo barroco na comarca, sobre todo no 
seu atractivo retablo.
O camiñante conta na cercanía do Camiño coa fermosa 
Área Fluvial dos Muiños da Pereira.

CAMIÑO DE FISTERRA-MUXÍA
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Santa Comba conta con 
15 castros catalogados,
algún deles que perviviron 
da época pre-romana,
nas cercanías de 
xacementos minerais, 
castros como o de Ventosa 
ou Castro-Laberco teñen
máis de 10.000 m2

Existe documentación que proba o rico pa-
trimonio arqueolóxico no Concello de Santa 
Comba, nón só en forma de castros, senón 
en construccións funerarias como mámoas 
e necrópoles; ou noutros elementos como 
lápidas, estelas ou miliarios.
O diseño dun Plan de recuperación e pos-
ta en valor deste patrimonio oculto e casi 
esquecido, debería de significar un impulso 
da visibilidade de Santa Comba   

O Castro de Boaña 
é un dos que mellor 
amosa a estructura 
deste tipo de 
asentamentos

39’
35,3km

2h20’
34,4km

7h13’
34,4km

Ata
Santiago

en...

Confín dos verdes castros...



No Camiño de Santiago a Fiste-
rra, os peregrinos que van na 

procura da “fin do Mundo” descan-
san, na súa primeira etapa, nas te-
rras da Barcala. Neste itinerario, 
que parte dende a praza do Obra-
doiro, os camiñantes chegan ao 
municipio nicrariense cruzando o 
río Tambre pola ponte máis sig-
nificativa desta Ruta Xacobea, A 
Ponte Vella, declarado Ben de Inte-
rese Cultural, pertencente ao lugar 
da Ponte Maceira, nomeado recen-

temente como Uno de los Pueblos 
más Bonitos de España.
Unha vez xa na comarca da Barca-
la, a cal destaca pola súa produción 
láctea e cárnica, os peregrinos to-
man un sendeiro entre as árbores, 
pegado ao curso do río, para entrar 
na Barca. Logo, suben ata A Chan-
cela, onde destaca o Pazo da Chan-
cela, e chegan a Negreira, a vila con 
maior poboación deste itinerario 
antes de chegar á costa. 
A relación da vila co Camiño vén 

de lonxe, xa que no seu escudo re-
preséntase a ponte destruída sobre 
o río, a cal cortaría o paso dos sol-
dados que perseguían aos discípu-
los de Santiago o Maior, segundo a 
narración do Libro III do Códice Ca-
lixtino.
De orixe medieval, Negreira, a capi-
tal de comarca, foi levada á literatu-
ra por Ernest Hemingway, entre ou-
tros, quen alude a ela na novela Por 
quen dobran as campás. Ao atrave-
sar a localidade chégase ao alber-

Concello de Negreira

A intervención 
divina, segundo 
o Libro III do 
Códice Calixtino, 
cortou no 
municipio o paso 
dos soldados 
que perseguían 
aos discípulos 
do Apóstolo

CAMIÑO DE FISTERRA-MUXÍA

| Ponte Maceira
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gue, tras pasar xunto á capela de 
San Mauro, o pazo do Cotón e des-
pois de cruzar o río.
Na segunda etapa, os camiñantes 
parten cruzando o río Barcala, as-
cendendo ata Negreiroa, pequena 
aldea que foi o núcleo orixinal des-
ta vila, xusto antes de abandonar a 
capital municipal. Neste punto, va-
rios tramos coinciden co antigo Ca-
miño Real a Fisterra.
A Ponte Maceira.
Esta ponte de orixe medieval, que 
vertebrou a actividade comercial 
desta zona do interior de Galicia 
dende a Idade Media, xoga un pa-
pel moi importante na historia do 
Camiño, xa que, como se narra no 
Códice, a intervención divina de-
rrubou unha ponte detendo aos 
soldados que perseguían aos dis-

cípulos do Apóstolo. Ademais, na 
actualidade, os peregrinos que de-
ciden realizar esta ruta poden des-
frutar coa beleza deste pobo e da 
súa ponte. O Pazo de Baladrón, de 
mediados do século XX, a capela 
de San Brais, do XVIII, os hórreos, 
os escudos señoriais, os muíños ou 
os pombais son algunhas das prin-
cipais mostras da súa rica arquitec-
tura, xunto á restauración das casas 
e as rúas empedradas, o que fan 
que este lugar, na parroquia de Por-
tor, sexa recoñecido a nivel nacional 
pola súa beleza.
A Ponte Maceira supón, polo tanto, 
un marco natural, artístico e histó-
rico inigualable, cun rico patrimo-
nio que se combina coa beleza pai-
saxística   

Unha vila 
medieval e a 

ponte máis 
significativa 

desta ruta 
Xacobea

23’
21,2km

1h20’
19,4km

4h7’
19,4km

Ata
Santiago

en...

A Ponte Maceira foi 
nomeada como un 
dos lugares máis 
bonitos de España 
pola súa beleza 
paisaxística e o seu 
rico patrimonio
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Dentro das actividades de pro-
moción do Camiño de Santia-

go, a Deputación da Coruña e a 
Xunta de Galicia veñen de acordar 
a reedición dunha colaboración pa-
ra o impulso e posta en valor do 
Camiño Inglés nas Illas Británicas 
que suporá un investimento de al-
go máis de dez mil euros, dos que 
Turismo de Galicia asume o 50 % 
do orzamento e a deputación coru-
ñesa a outra metade.
Trátase dunha acción promocional 
que permitirá incrementar o grao 
de coñecemento deste itinerario 
no Reino Unido a través da colo-
cación dunha sinaléctica compos-
ta por adhesivos e placas informa-
tivas na terceira etapa do Camiño 
Inglés que transcorre en terras bri-
tánicas.
A acción comezou en 2019 coa co-
laboración inicial entre Xacobeo e 
Deputación da Coruña para a pro-
moción das dúas primeiras etapas 
da ruta turística, que comeza en 
Finchale, no condado de Durham, 
a 2.450 quilómetros da Praza do 
Obradoiro. A nova acción permiti-
rá colocar sinais ao longo da ter-
ceira etapa, a cal discorre cara ao 
sur de Inglaterra a través de Bishop 
Auckland en dirección ao porto de 
Southampton, onde os peregrinos 
embarcaban no medievo cara a Ga-
licia.

A Deputación 
da Coruña e a 
Xunta de Galicia 
promoven o 
Camiño Inglés nas 
illas británicas

O proxecto 
pretende seguir 
impulsando o 
coñecemento 
do Camiño de 
Santiago en 
Reino Unido

CAMIÑO INGLÉS
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A Coruña

Santiago

O Camiño Inglés 
foi escollido por 
15 mil peregrinos 
en 2019, o maior 
número desde 
que se recollen 
estatísticas

QUINTA RUTA 
MÁIS TRANSITADA
O Camiño Inglés foi a ruta medie-
val de peregrinación dos devotos 
ingleses e doutros lugares do norte 
de Europa que chegaban en barco 
ata as nosas costas, comezando o 
seu camiño en Ferrol ou A Coruña. 
A popularidade do Camiño en Rei-
no Unido recuperouse especial-
mente nos últimos anos. En 2019, 
preto de dez mil británicos fixeron 
o Camiño de Santiago.
De feito, trátase da quinta ruta máis 
transitada, xa que en 2019 foi esco-
llida por máis de quince mil pere-
grinos, unha cifra que se viu redu-
cida o ano pasado ata os preto de 
3000 por mor da pandemia.
A Xunta de Galicia investiu pre-

to dun millón de euros nesta ruta 
a través do Plan Director do Cami-
ño de Santiago 2015-2021, investi-
mento ao que hai que engadir os 
traballos de conservación, limpeza 
e mantemento, así como a aposta 
pola mellora das infraestruturas de 
acollida, que se materializarán no 
futuro albergue na cidade da Co-
ruña.
Tamén a Deputación vén realizan-
do un importante esforzo económi-
co tanto para a mellora coma para 

a promoción do Camiño, dotándoo 
de mellores infraestruturas, códigos 
QR para a información dos cami-
ñantes e estreitando lazos de cola-
boración cos territorios británicos, 
onde nace este itinerario.

VÍDEO 
PROMOCIONAL
Dentro desta campaña a prol da 
variante británica, o ente provin-
cial lanzou un vídeo promocional, 
“A chamada do Camiño Inglés”, que 
está protagonizado polo triatleta 
Javier Gómez Noya. O lanzamen-
to desta curtametraxe tivo lugar na 
capital galega, nun acto no que o 
presidente da Deputación, Valen-
tín González Formoso, quixo agra-
decer a colaboración e compromiso 

dun dos mellores deportistas gale-
gos da historia, así como realzar o 
traballo que se está a levar a cabo 
para dar a coñecer esta ruta xaco-
bea a nivel nacional e internacional. 
As actuacións de acondicionamen-
to e posta en valor que se levan a 
cabo na ruta permiten mellorar as 
condicións dos traxectos, eliminar 
as barreiras arquitectónicas, inven-
tariar e catalogar o patrimonio e 
dotar aos principais monumentos 
de códigos QR para informar aos 

peregrinos. Tamén se está a realizar 
un proxecto de recuperación das 
vellas fontes, a través do proxecto 
LifeWater, cofinanciado pola Unión 
Europea.
O presidente tamén destacou a 
súa importancia para o desen-
volvemento socioeconómico dos 
concellos polos que pasa, xa que 
“axuda a crear emprego e a fixar 
poboación no rural”, dous retos 
fundamentais de cara ao futuro. A 

este desafío súmanse outros, co-
mo a configuración dun modelo de 
turismo sostible e de proximidade, 
seguir coa mellora de infraestrutu-
ras e reactivar o trazado como “ru-
ta segura”.

APOSTA 
POR EUROPA
O traballo levado a cabo pola De-
putación e a Asociación de Con-
cellos do Camiño Inglés conseguiu 
converter o itinerario xacobeo no 
que máis medra en número de pe-
regrinos, así como tecer lazos co 
Reino Unido, onde se atopa o “qui-
lómetro cero” da ruta. “O Camiño 
Inglés é tamén unha aposta por Eu-
ropa”, afirmou González Formoso.
O máximo responsable do ente inci-
diu tamén na capacidade de unión 
desta variante, que conecta “dende 
hai séculos a nosa provincia co nor-
te de Europa e coas illas británicas, 
constituíndo unha canle permanen-
te de intercambio cultural que con-
tribuíu a forxar a identidade única 
dos 18 concellos coruñeses polos 
que discorre”   



Se en Miño está aumentando a 
poboación é, sen dúbida, pola 

súa envexable situación xeográfi-
ca, pola beleza do seu entorno e 
pola oferta de vivenda con boas 
comunicacións respecto ás cidades 
e os polígonos industriais, pero sen 
sacrificar servizos nunha vila diná-
mica que conta con comercio local 
de proximidade, establecementos 
de hostalería e novos espazos pú-
blicos.
Co obxectivo de que Miño repre-
sente no futuro un modelo urba-
no compatible cos novos estánda-
res de calidade de vida: a corrente 
de “vida slow” como resposta ás 
actuais enfermidades derivadas do 
estrés e a obesidade. Para iso, que-
re fomentar a práctica de deporte 
en espazos abertos para gozar da 

natureza, promover obras en in-
fraestrutura verde, aumentar as ins-
talacións deportivas e ofrecer ocio 
sen aglomeracións, así como viven-

das con patio, xardín e adaptadas 
ao teletraballo.
Neste senso, o concello actúa mi-
mando o Camiño Inglés, para o 
uso de peregrinos e veciñanza, con 
espazos seguros e gardando a es-
tética; habilitando un gran pulmón 
verde, a Fraga do Xarío, onde se 
conserva o bosque de ribeira e un-
ha rede de sendas peonís, moi cer-
ca de Costa Miño; e proxectando 
unha rede de sendas costeiras, das 
que xa se está a rematar a primeira.
Este paseo municipal, con máis dun 
quilómetro de lonxitude, conecta o 
núcleo de Ponte do Porco co pa-
seo marítimo da Ribeira e o porto 
deportivo, nun entorno de gran va-
lor paisaxístico e ecolóxico, incluí-
do na rede Natura 2000 pola im-
portancia da súa biodiversidade    

Concello de Miño

CAMIÑO INGLÉS

49’
73,2km

4h
66,6km

13h49’
66,6km

Ata
Santiago

en...

Apostan por un 
futuro sostible, 
destacando as 
actuacións no 
Camiño Inglés e 
na Fraga do Xarío 
e proxectando 
sendas costeiras

Aposta pola 
infraestrutura 
verde para 
mellorar a 
calidade de
vida
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No límite oriental da provincia da 
Coruña, e próximo ao paso do 

Camiño Inglés, atópase Monfero, un 
concello que destaca pola seu pa-
trimonio natural. A súa superficie 
montañosa, o río Eume e, sobre to-
do, as Fragas son os principios re-
cursos e atractivos do lugar, así co-
mo o seu mosteiro.
Dentro da superficie montañosa 
destaca a Serra da Loba e o Mon-
te da Pendella, dende onde se po-
de gozar dunha vista panorámica 
que abrangue dende as Mariñas ata 
á Coruña.
En canto ao curso fluvial, o Eu-
me serve de fronteira natural ata a 
súa desembocadura na ría. Entre os 
seus afluentes máis considerables 
encóntranse o Frei Bermudo e o San 
Bartolomeu, que forman un conxun-
to de gran beleza ao longo de toda 
a súa ribeira, debido ao clima oceá-
nico húmido que presenta o termo 
municipal. 
E mención especial merecen as Fra-
gas do Eume, xa que máis da meta-
de da extensión deste Parque Na-
tural pertence a Monfero. O bosque 
caducifolio máis importante de to-
da a Europa atlántica conta cunhas 

condicións climáticas que permiten 
a existencia de especies termófi-
las de flora e fauna, desaparecidas 
noutros bosques similares.
Por todo isto, recorrer Monfero po-
los seus vieiros resulta unha das 
mellores alternativas para coñecer 
toda a súa beleza.
Por outra banda, tamén resulta de 

gran importancia o patrimonio his-
tórico, destacando o mosteiro cis-
terciense, o cal leva o mesmo nome 
que o concello. Xa no 1135 falábase 
da demarcación da xurisdición do 
convento e faise referencia a diver-
sas mámoas na Pena do Moncoso. A 
maiores, hai varias pontes medievais 
e pequenas ermidas   

CAMIÑO INGLÉS

1h6’
94,4km

4h30’
74,2km

15h45’
74,2km

Ata
Santiago

en...

Concello
de Monfero

Máis da metade do 
bosque caducifolio 
máis importante 
da Europa atlántica 
pertence a este 
territorio

Fragas do Eume | 

Un municipio
para desfrutar das 
Fragas do Eume

| Mosteiro de Monfero
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Oroso é natureza, hospitalidade 
e gastronomía. É tamén o con-

cello dos seis ríos e un importante 
lugar de parada no Camiño Inglés 
a Compostela. Por iso, sempre é un 
bo momento para saborear os seus 
produtos locais e pasear polos seus 
sendeiros naturais. 
Entre ese patrimonio natural des-
taca a praia fluvial de O Refuxio, 
as áreas recreativas de A Pena-
teixa, Ponte Arderís, O Cachopal e 
Rego Tellado, a ruta dos Muíños ou 
as zonas libres de pesca; mentres 
que na oferta gastronómica, moi 
variada, o gran manxar é a troita.
A maiores, Oroso é cada día máis 
coñecido polo seu papel na revi-
talización do Camiño Inglés. Mi-
les de peregrinos atravesan cada 
ano o concello, moi preto xa do 
final da ruta. 

Neste itinerario polo termo mu-
nicipal, sobresae o parque do río 
Carboeiro, unha paraxe de excep-
cional valor ecolóxico onde predo-
minan o arboredo de ribeira (abe-

neiros) e o autóctono (carballos e 
bidueiros). Alí está a Ponte Ulloa, 
citada por Martiño Sarmiento na 
súa viaxe de 1755.
Tamén merece mención aparte a 
Ponte de Sigüeiro, testemuña de 
múltiples feitos históricos, dende 
as loitas nobiliarias no Medievo até 
os movementos liberais e provin-
cialistas do XIX. De orixe Medieval 
(século XII), conserva toda a súa 
estrutura orixinal, aínda que o seu 
ancho foi ampliado.
Ademais, como mostra do intere-
se de Oroso polo Camiño, o con-
cello conta co único Centro de 
Estudos e Investigación do Cami-
ño Inglés (CEICI), no centro cultu-
ral, un lugar de encontro para in-
teresados e investigadores sobre 
esta ruta, que conta cun amplo 
fondo bibliográfico    

Concello
de Oroso

CAMIÑO INGLÉS

Natureza e gastronomía á beira do río

28’
24,5km

1h30’
21,4km

4h32’
21,4km

Ata
Santiago

en...

Cada día é máis 
coñecido polo seu 
papel na revitalización 
do Camiño Inglés, 
sendo lugar de 
parada antes de 
chegar a Compostela
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Situado no norte da provincia de 
Lugo, Viveiro destaca pola súa 

contorna natural, o seu patrimonio 
e unha gran gastronomía. Esta ci-
dade centenaria permite desfrutar 
dun turismo de calidade, ao que 
agora se lle sumarán os peregrinos 
que realizarán o Camiño do Mar.
Con máis de 900 anos de histo-
ria, nesta urbe mariñeira destaca o 
seu casco histórico, onde se poden 
descubrir as portas de Carlos V, da 
Vila ou a do Valado, as igrexas pa-
rroquiais de Santa María e Santia-
go-San Francisco, as prazas ou as 
rúas gremiais. Ademais, tamén re-
sultan de interese a Ponte da Mi-
sericordia, así como as casas den-
de as que se reflexa a fermosura da 
súa ría.
Precisamente, a presenza do Can-
tábrico xoga un papel crucial no 
devir da cidade. Ademais da súa 
importancia na economía local, os 

seus finos areais reciben a miles 
de bañistas cada verán. Pero non 
só iso, xa que a riqueza e varieda-
de paisaxística, con costa, val, río e 
montaña fan as delicias de todos os 
visitantes.   
E para complementar esta ofer-
ta, Viveiro destaca polas súas fes-

tas, especialmente, a Semana San-
ta, declarada de Interese Turístico 
Internacional; o Resurrection Fest e 
a Romaría do Naseiro.
Camiño do Mar
O concello de Viveiro está a traba-
llar para que o Camiño do Mar se-
xa recoñecido como ruta xacobea 
oficial, xa que historicamente está 
demostrado a presenza de pere-
grinos na Mariña. Este itinerario se-
ría unha continuación pola costa do 
Camiño do Norte, cun recorrido de 
140 quilómetros, fundíndose, pos-
teriormente, co trazado do Camiño 
Inglés   

Cidade centenaria no Camiño do Mar

CAMIÑO DO MAR

1h52’
156km

8h
136km

28h
136km

Ata
Santiago

en...

Concello
de Viveiro

A contorna 
natural, o 
patrimonio 
histórico, as 
súas festas e 
a gastronomía 
conseguen 
encher de 
visitantes a vila 
cada ano

| Playa de Covas. María San Isidro

Pozo da Ferida. María San Isidro | 

Área Etnográfica de A Insua. María San Isidro | 

Paseo del río Landro. María San Isidro |
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A Fonsagrada

Rodeiro

Burela

SCQ

Camiño
do Mar

Camiño
Primitivo

Camiño
de Inverno

Miriam Busto

50



Burela mira ao Cantábrico, unha costa pola que 
avanza o Camiño do Mar, unha ruta que conec-
ta o Camiño do Norte co Camiño Inglés. Esta 
vila eminentemente mariñeira ten no Bonito do 
Norte o seu manxar por excelencia, capturado 
con artes selectivas e respectuosas co medio 
ambiente. Isto fai que sexa un dos portos boni-
teiros máis importantes de todo o mundo, sen-
do o protagonista das mesas da contorna nos 
meses de verán. Ademais, cada ano celebran a 
tradicional Feira do Bonito    

Dentro do Camiño Primitivo, no Concello da 
Fonsagrada conta unha lenda, a da seimeira, 
que un home da aldea de Vilagocende reci-
biu tres bolas de pan en Castela, as cales ti-
ña que tirar ao pozo da seimeira. Cando o fixo, 
del saíron tres fermosas damas e a última de-
las entregoulle un agasallo para a súa muller, 
un colar. Porén, obrigado a facer un alto no ca-
miño, colgouno nun espiñeiro, coa sorpresa de 
que a árbore se arrincaba e marchaba co colar 
colgando: “Cara a onde? ...Cara o pozo da sei-
meira”    

Final de etapa do Camiño de Inverno, Rodei-
ro recibe aos peregrinos dende o cumio do 
Monte Faro. Cunha espectacular panorámi-
ca do interior da comunidade, os camiñantes 
descenden ata unha vila na que sobresae a súa 
paisaxe, a súa gastronomía, o seu patrimonio, a 
súa historia e a amabilidade dos seus veciños. 
Precisamente, camiñando a través das súas te-
rras é a mellor forma de coñecer este munici-
pio da terra de Camba    

BURELA

A FONSAGRADA

RODEIRO

Desde Santiago de Compostela en...
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Si se lle pregunta á rexedora de 
Trazo, Fina Suárez, polos encan-

tos da vila, a súa resposta vai ser 
moi clara: “todo Trazo é natureza, 
en calquera parroquia hai recun-
chos dignos de ver e sobre todo 
de vivir”. O concello, xunto a ou-
tros municipios, está a loitar para 
que sexa recoñecida unha ruta his-
tórica do Camiño Inglés. Unha das 
vertentes partiría da Coruña pasan-
do por Arteixo, A Laracha, Cerceda, 
Tordoia e Trazo, e entraría en San-

tiago pola Peregrina. Outra sairía 
de Bergantiños, e percorrería Sofán, 
Caldelo e Aldemunde e uniríase coa 
primeira en Tordoia. Unha terceira 
tería a orixe en Ferrol e continuaría 
por Pontedeume, Betanzos, Abe-
gondo, Mesón do Vento e Cerceda. 
Dende logo, o feito de que nun fu-
turo se chegue a distinguir suporá 
para o municipio un recurso turísti-
co de primeira magnitude.
Namentres, Trazo pode presumir de 
ter unha das áreas de lecer máis fa-

mosas da comarca ordense: a Car-
balleira de Chaián. Bañada polo río 
Tambre, supón un recuncho idóneo 
para os amantes da natureza, que 
poderán resgardarse á sombra da 
frondosa vexetación de carballos, 
ameneiros e castiñeiros. É o lugar 
ideal para practicar deporte ou sim-
plemente para pasear e empapar-
se da paisaxe. Fóra deste recuncho 
idílico, o municipio agocha moi-
tos máis dignos de ser visitados. 
A natureza asoma tamén na Cova 

Un 
municipio 
que é 
todo 
natureza

Concello de Trazo

| Igrexa de Sanmamede

CAMIÑO INGLÉS

Alba Prada
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dos Mouros, situada na parroquia 
de Monzo; no mirador da Medorra, 

ubicado na parroquia de Campo e 
dende onde hai unhas espectacu-
lares vistas que chegan ata Com-
postela nos días máis despexados. 
A ponte Albar supón un pintores-
co lugar libre de pesca, e tampouco 
hai que esquecer a chamada pedra 
faladora, que debe o seu nome ao 
efecto de resonancia que se produ-
ce ao estar situada nunha zona alta.  
De feito os máis deportistas sem-
pre poderán desfrutar do aire libre 
e das vistas aventurándose a reali-
zar algunha das rutas de sendeiris-
mo como a que arranca no Monte 
Pedroso ou a da propia carballeira.
Trazo é moito máis que verde, é 
tamén cultura e historia. Os curio-
sos que se acheguen á vila non po-
den deixar de visitar o Pazo de Vi-
lacoba, que nace como unha torre 
de defensa no século XV construi-
da por Don Alfonso Alborxa Escu-
dero. Tamén ao longo do río Chonia 

poden descubrirse unha serie de 
construcións da arquitectura tradi-
cional da zona. Referímonos a va-
rios muíños e batáns sitos na pa-
rroquia de Xavestre, e que teñen 
unha gran carga simbólica pola cu-
riosa paisaxe que se forma na zona 
a poucos metros da desembocadu-
ra do Chonia no río Tambre. Tamén 
son populares Casa Ríos Merelle e 
Casa Salgado.
A arquitectura relixiosa é asemade 
moi abundante. O concello alberga 

un sinfín de cruceiros: de Santa Eu-
femia e San Mateo de Vilouchada, 
en Morlán, Trazo, en Chaián, Cam-
po, Castelo, Berreo, de San Roque 
en Trazo, da igrexa parroquial de 
Vilouchada, Cruceiro de San Marti-
ño, de Xavestre, de Restande e de 
Benza. Unha das grandes xoias é 
a Capela de Santa Eufemia, tamén 
coñecida como a Catedral da mon-
taña. Situada na parroquia de San 

Vicente de Vilouchada, esta ermida 
é de estilo neoclásico e destaca ne-
la o coborio octagonal rematado en 
cúpula sobre o cruceiro, engadido 
con posteriridade á construción ini-
cial. A fachada frontal é a que con-
centra toda a decoración. A pesar 

da súa sinxeleza, a Igrexa de Berreo 
é singular polo seu campanario, que 
se atopa separado do edificio ecle-
siástico. Toda unha reliquia do me-
dievo.
Os amantes das construcións re-
lixiosas verán neste municipio o 
lugar ideal para recrearse nelas. 
E é que son moitas máis as que se 

contan en Trazo: a de San Xoán de 
Campo, Santa María de Restande, 
San Cristovo de Xavestre, San Mar-
tiño de Monzo, de Santa María de 
Chaián, Santa María de Morlán, San 
Vicente de Vilouchada, Santa Ma-
ría de Castelo, Santa María de Trazo 
e San Pedro de Benza. Tamén ca-
be destacar as capelas de San Xosé 
de Oa ou a de San Bieito de Viaño 
Pequeno.

E por suposto non faltan as festas, 
sendo as máis soadas a do Esca-
lo, que se celebra na carballeira de 
Chaián o terceiro domingo de xullo 
en colaboración con Santiago, e a 
de San Mateo, o 21 de setembro na 
Igrexa de Vilouchada   

21’
15,2km

1h
14,4km

3h2’
14,4km

Ata
Santiago

en...

Trazo é tamén cultura e historia

En calquera 
parroquia 
de Trazo hai 
recunchos dignos 
de ver e sobre 
todo de vivir
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A lanterna solar de Simpeak

Unha lanterna solar é un des-
tes gadgets must  have para os 
amantes da montaña, do sendei-
rismo, das aventuras… Cunha lan-
terna solar non terás que depen-
der das pilas, senón que sempre 
terás carga para iluminar o cami-
ño se che fai falta.
Se partes á primeira hora da 
mañá é posible que aínda non 
amencese, que che atopes con 
zonas pouco iluminadas e estea 
todo moi escuro. Por esa razón 
hai peregrinos que levan lanter-
na, para ir máis seguros duran-
te a etapa e non equivocarse se-
guindo o sinal que non é.
Cal comprar? No mercado te-
mos moitas opcións interesantes 
con boa relación calidade-pre-
zo. A lanterna LED de Simpeak 
por menos de 10 euros é peque-
na e práctica para levar sempre 
ás túas aventuras. Un must have 
que non pode faltar na túa mo-
chila, non ocupa nada e pódeche 
quitar dun apuro!

A  Smartband “Xiaomi  Band 5”

As pulseiras tipo “smartband” 
son moi populares. Moitos run-
ners xa as incorporaron ao seu 
día a día para contabilizar os pa-
sos, as calorías queimadas, ver a 
hora, etc. Estamos ante un dis-
positivo tecnolóxico realmente 

práctico e non só para cando se 
fai deporte, senón tamén na vi-
da diaria.
Para o Camiño de Santiago un-
ha  smartband é verdadeiramen-
te útil, porque poderás contabili-
zar os quilómetros percorridos e 
saber o que che falta para termi-
nar a etapa. Axudarache a estar 
todo o tempo informado para sa-
ber como vas ou xestionar mellor 
as paradas. Canta máis informa-
ción teñamos, moito mellor.
Unha das mellores opcións é a  
Band 5, a pulseira intelixente de  
Xiaomi. É unisex, práctica e moi 
combinable. Por menos de 30 
euros tes un gadget que che per-
mite ver os km percorridos, a ho-
ra ou mesmo medir o pulso.

Auriculares bluetooth de Cuffie

Estes auriculares inalámbricos 
son perfectos para os deportis-
tas, dado que se axustan com-

pletamente á orella e non caen 
aínda que decidas facer o Cami-
ño de Santiago correndo, en bici-
cleta ou mesmo a cabalo. 
Se prefires camiñar ao teu ritmo 
e escoitar música ou un podcast, 
é outro deses gadgets top que 
non poden faltar na túa mochila 
á hora de facer o Camiño. Porque 
aínda que hai moitos modelos di-
ferentes de cascos ou auricula-
res, estes teñen a particularidade 
de que se axustan moi ben á ore-
lla, para non caerse.
Os auriculares  bluetooth de Cu-
ffie son un dos modelos máis 
vendidos. Por menos de 40 eu-
ros lévasche uns cascos resisten-
tes á suor, con boa calidade de 
son e unha sólida duración de 
batería.

Esperamos que esta recompila-
ción de  gadgets top para o Ca-
miño de Santiago che sexa útil. 
Se tes que facer un agasallo a un 
aventureiro ou che apetece dar-
che un capricho, agora xa sabes 
que engadir ao carriño.

TECNOLOGÍA / TECNOLOXÍA

Gadgets esenciais para
facer o Camiño de Santiago
O Camiño de Santiago é unha estupenda oportunidade para atoparche a ti mesmo, 
para superarche, pero con gadgets lévase mellor! Se es un fan do mundo tech, na túa 
aventura non poden faltar os seguintes 3 dispositivos

Andrea Ardións
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Sinte o encanto, vive a lenda.
Agasalla Ourives de Compostela.

www.ourivesdecompostela.gal

Descúbreo en:



56

En pleno Xacobeo 2021, 
Tee-Travel cumpre 21 anos 

organizando o Camiño de San-
tiago de múltiples maneiras. A 
axencia de viaxes galega está 
especializada na organización 
das rutas xacobeas, así como 
de outros itinerarios de sen-
deirismo, cicloturismo, cultura 
e natureza, tanto en España co-
mo no resto de Europa e para 
viaxar de maneira individual ou 
en grupo.
Grazas a un equipo novo e di-
námico, Tee-Travel prepara os 
itinerarios axustados aos dese-
xos e preferencias de cada ca-
miñante, en función da mo-
dalidade que se prefira e das 
persoas coas que se pretenda 
facer.
Por iso, a entidade galega su-
pón a mellor forma para orga-
nizar o Camiño de Santiago e 
para iso conta con tres ofici-
nas (Santiago, Sarria e Vila-
garcía). Para facelo este ano, 
poñen a disposición dos intere-
sados a súa páxina web (www.
tee-travel.com), o correo in-
fo@tee-travel.com e o teléfono 
986565026   

Tee-Travel, a mellor 
forma de organizar o 

Camiño

Camino Portugués pola costa, ruta maritima. Torres Oeste, Catoira | 

RUTAS XACOBEAS EN GALICIA

Dende o descubrimento do sepul-
cro de Santiago o Maior, Santia-
go, unha das tres cidades santas 
do cristianismo no mundo, recibiu 
a visita de dous Papas peregrinos. 
Pese a transcendencia da capital 
galega na historia da relixión cris-
tiá, habería que agardar ata o sé-
culo XX para ver ao primeiro pon-
tífice en Compostela.
Xoán Paulo II foi o primeiro en visi-
tar terras compostelás, o 9 de no-
vembro de 1982, Ano Santo, pre-

senza que repetiría en 1989, con 
motivo da Xornada Mundial da Xu-
ventude. O seu sucesor, Bieito XVI, 
seguiría os pasos, chegando a San-
tiago o 6 de novembro de 2010, no 
peche do Xacobeo.
Con anterioridade, Juan XXIII, an-
tes de ascender a Papa (1958-63), 
peregrinou a Santiago en xullo de 
1954 (Ano Santo), oficiando unha 
misa no altar maior da Catedral. A 
maiores, segundo algunha tradi-
ción, cóntase que Guido de Borgo-

ña, futuro Calixto II, puido chegar a 
Compostela pola ruta xacobea an-
tes do seu pontificado (1119-1124), 
xa que o seu irmán Raimundo, era 
conde de Galicia.
Con todo, un dos maiores precur-
sores do Camiño de Santiago foi 
no seu día o Papa León XII. O pon-
tífice italiano recoñeceu no ano 
1884 ao máis alto nivel a autentici-
dade dos restos do Apóstolo e os 
seus discípulos.
Será o seguinte o Papa Francisco? 

Que Papas visitaron Santiago?
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Para conseguir a Compostela, o 
peregrino debe percorrer un mí-
nimo de 100 quilómetros a pé ou 
acabalo, e 200 se é en bicicleta, 
acreditando que se percorreu esa 
distancia. Para iso, terá que selar 
a credencial nas diferentes Aso-
ciacións de Amigos do Camiño de 
Santiago, albergues, parroquias ou 
Confrarías do Apóstolo en calque-
ra dos seus roteiros.

A PÉ
É aconsellable que os camiñantes 
conten cunha preparación física 
previa, a través da práctica, de ma-
neira progresiva, de rutas de sen-
deirismo. O obxectivo é adquirir 
fondo físico e mobilidade articular 
(protexerse das molestas tendini-
tes), polo que resulta aconsellable 

e necesario un complemento de 
estiradas suaves antes e despois 
da camiñada.

A CABALO
Este tipo de peregrinación, cada 
día máis común, require unha es-
pecial planificación, especialmente 
á hora de concretar os aloxamen-
tos, xa que nos albergues públicos 
teñen preferencia os que cheguen 
a pé e en bicicleta.

EN BICICLETA
Nesta práctica aconséllase ir acom-
pañado, ter especial coidado co 
tráfico e gardar sempre as normas 
de circulación. Por iso, ademais da 
preparación física, tamén é preciso 
contar cun bo equipamento.

CON CANS 
Para facer o Camiño con can é im-
portante escoller ben a época, ter 
en conta a hidratación e abrigo do 
animal, e facerlle unha revisión pre-
via no veterinario e levar sempre a 
súa cartilla ao día e non esquezas 
os seus aveños principais. 

Escoller a mellor opción
Previo a realización da experiencia 
vital que supón o Camiño, é preci-
so planificar ben os días nos que 
se pretenden realizar, o itinerario a 
seguir ou o número de etapas, así 
como os lugares onde descansar e 
comer. Tamén é aconsellable un se-
guro de viaxes,  e nalgúns casos, un 
vehículo de apoio que tamén serve 
para transportar a equipaxe   

Maneiras de facer o Camiño
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La Orden del Camino de Santia-
go ha celebrado ya tres de las 

cinco jornadas previstas en el mar-
co de su proyecto “Coñece os Ca-
miños”, cofinanciado por la Xunta 
de Galicia a través del programa O 
Teu Xacobeo.
Cada una de estas jornadas se or-
ganiza en un municipio de menos 
de 5.000 habitantes que atravie-

san las diferentes rutas jacobeas. 
Hasta el momento se han celebra-
do en Mondoñedo con la puesta 
en valor del Camino del Norte, San 
Cristóbal de Cea para destacar la 
Vía de la Plata-Camino Mozárabe 
y Palas de Rei en el itinerario del 
Camino Francés. La ejecución se 
completará entre fin de febrero y 
comienzos de marzo con las accio-
nes que corresponden al Camino 
de Invierno y al Camino Portugués.
Cada una de estas jornadas, que 
conforman “Coñece os Camiños”, 
consta de un panel de conferencias 
sobre el Camino de Santiago y la 
celebración del próximo Xacobeo 
2021-2022, centradas en aspectos 
como la sostenibilidad, los itinera-
rios culturales, las características 
de las peregrinaciones o el de-
sarrollo de cada uno de las rutas. 
Además, se integra oferta cultural, 
etnográfica y gastronómica de ca-
da uno de los municipios, con el fin 

de contribuir a divulgar los recur-
sos endógenos de los destinos lo-
cales en los que el Xacobeo tiene 
un impacto destacado. La progra-
mación incluye una intervención 
musical de la artista y compositora 
gallega Lucía Pérez, con un reper-
torio monográfico sobre experien-
cias vividas en el Camino.
La sede de estas celebraciones se 

ha establecido en espacios públi-
cos, contando con la colaboración 
de la población local y están dirigi-
das a destinatarios diversos impul-
sando la inclusión y la accesibili-
dad, apoyando el fin del programa 
o Teu Xacobeo que busca promo-
ver una celebración del Año Santo 
para todas las edades y colectivos.
Con este proyecto, que ya ha cum-
plido su ecuador, la Orden preten-
de proporcionar a los habitantes 
de los municipios información rele-
vante sobre el Camino de Santia-
go, con el fin de trasladarla a los 
peregrinos que visiten su localidad, 
y contribuyan así a fomentar la cul-
tura jacobea y la hospitalidad en el 
Camino.
En cada uno de estos actos se apli-
ca un estricto protocolo anti CO-
VID-19 para garantizar la seguri-
dad de los participantes, adaptado 
a las directrices de las autoridades 
sanitarias en cada momento    

La Orden culmina el proyecto 
Coñece os Camiños

con el apoyo del programa
O Teu Xacobeo

Con esta acción se 
promueve la “cultura 
jacobea” en distintos 
Ayuntamientos de 

Galicia

La información sobre estas jornadas y la actividad de la Orden del Camino está disponible en: 
www.ordendelcaminodesantiago.es

www.facebook.com/OrdenCaminoSantiag
www.instagram.com/orden_camino_santiago

As iconas
gastronómicas
do Camiño
e outras
exquisiteces

G a s t r o n o m í a  d o  C a m i ñ o

O Camiño de Santiago tamén é 
gastronomía. Os produtos do país 
alimentan e axudan a recuperar 
forzas aos peregrinos tralas longas 
camiñadas. Por iso, hai algúns pratos 
típicos das zonas polas que pasan as 
rutas que se converten en imprescin-
dibles á hora de realizar un itinerario 
Xacobeo.
Quedámonos con dous:
as vieiras e o polbo.
O primeiro, símbolo do Camiño e 
unha das elaboracións máis típicas 
de Galicia, resultan unha boa home-
naxe para o final desta viaxe. Calque-
ra marisco da nosa terra conquista os 
padais dos camiñantes, pero neste 
caso eleximos unha das iconas repre-
sentativas da viaxe a Compostela.
Por outra banda, a tradicional elabora-
ción galega do polbo á feira, co paso 
dos anos, acabou namorando aos 
camiñantes, nacionais e internacio-
nais, que atravesan o territorio galego 
para chegar a Santiago, ata chegar a 
un punto no que raro é o peregrino 
que non o proba na ruta.
Por outra banda, e tendo en conta que 
a gastronomía galega está chea de 
produtos de gran calidade, que son 

perfectos para combater o frío e dar 
forzas durante as camiñadas, non hai 
que deixar a oportunidade de proba-
los ao longo dos roteiros. Trátase do 
caldo galego, a potaxe invernal por 
antonomasia, que inclúe graxa de 
porco, chourizo, patacas, grelos ou 
verzas e fabas, e que en moitos sitios 
serven en tazón de barro, e o cocido, 
un dos pratos estrela da cociña 
tradicional que xunta todas as partes 
do porco. Ademais do lacón con 
grelos, o guiso de choupas, os callos 
ou o arroz de polbo, na cultura popu-
lar non faltan tampouco as sopas de 
burro canso, elaboradas con viño tinto 
novo, azucre e pan remojado, unha 
receita procedente dos agricultores 
que o tomaban para soportar as duras 
condicións nas que traballaban no 
campo.
Por outra banda e como broche de 
ouro a calquera prato, non poden 
faltar os licores, a maioría co augar-
dente como base, e a queimada, 
unha bebida alcohólica á que se 
atribúen facultades curativas, e que 
segundo reza a tradición, acompaña-
da por un esconxuro, protexe dos 
maleficios.
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ESPECIAS
PISTACHO
CHOCOLATE CON LECHE
TURRÓN
GIANDUJA
PIMIENTA ROSA
DULCE DE LECHE

NARANJA
CARAMELO

CHOCOLATE BLANCO
CAFÉ
LIMA

CHOCOLATE NEGRO
CANELA

www.teoatachocolate.com

Rúa Preguntoiro, 36 Bajo | Santiago de Compostela

Gastronomía

Adecuada para 
dietas  pobres en 

sodio y para la  
preparación de 

alimentos infantiles.

Lugar de Regueiro de Abaixo, s/n • Boborás - OURENSE  • T. 617 409 215 • info@aguasdoparano.com • www.aguasdoparano.com

AGUA MINERAL NATURAL
DE MINERALIZACIÓN MUY DÉBIL

Ligera y digestivaANÁLISIS QUÍMICO

Residuo Seco a 180º 22.2mg/l
Bicarbonatos HCO2 5amg/l
Cloruros CI 1mg/l
Calcio Ca 2mg/l
Magnesiao Mg 1mg/l
Sodio Na 4mg/l
Silice SIO2 3,6mg/l
Potasio K <1mg/l
Floruros F <0,5mg/l

...directo del manantial a casa
servicioGRATUITO
a domicilio para empresas y particulares
pruebeSINcompromiso

Próximamente, estaremos en el mercado con agua envasada en Bag In Box
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Una exquisitez a tu alcance

Pementos Carmucha

Herbón, 148 • Padrón         www.pementoscarmucha.com
@pementoscarmucha         pementoscarmucha.com

do Camiño
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La Mariquita de Azúcar, Vivero de Emp. Barro-Meis.
Pol. Ind. Barro-Meis Parcelas A4.5 Nave 16 Outeda-Curro
36191 Barro / Rías Baixas  
T. 608 780 889
lamariquitadeazucar@gmail.com www.lamariquitadeazucar.es

La Mariquita de Azúcar es un obrador 
artesanal de mermeladas gourmet con 

sabores sorprendentes y combinaciones 
originales, elaboradas a mano y a fuego 
lento, con mucha calma, mucho amor

y fruta de la mejor calidad.

Mermeladas
100% 

naturales

Síguenos

Mermelada de Albariño. 
Edición limitada

Mermelada de Fresones & 
Hierbabuena a la Pimienta Rosa

Mermelada de Melocotón, 
Chocolate Blanco y Armañac. 
Medalla de Bronce en el 
Campeonato del Mundo en Francia

Exquisita para los
placeres de la buena mesa

E N T R E G A M O S  T U  P E D I D O  E N  2 4 / 4 8  H  E N  T O D A  E S P A Ñ A

G a s t r o n o m í a  d o  C a m i ñ o

PRODUCTOS

NOS ENCONTRARÁS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA EN:

RÚA FRANCO, 15 - 25 y 44 • SAN FRANCISCO, 18 Y 40 • BAUTIZADOS, 4
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O descubrimento da tumba do 
Apóstolo no século IX en Com-

postela supuxo o inicio dunha das 
rutas de peregrinación máis impor-
tantes de Europa, constituída por 
unha serie de camiños que con-
flúen na capital galega, e que es-
tán cheas de atractivos para os que 
os transitan. Así, a impresionante 
paisaxe, tanto do interior como da 
costa, combínase con hoteis, casas 
rurais e restaurantes onde descan-
sar e gozar da gastronomía galaica. 
Moitos deles certificados ademais, 
co selo de Galicia Calidade que cer-
tifica a excelencia en instalacións e 
servizos. Requisitos que cumpren 
aloxamentos como a encantador 
Finca Goleta (fincagoleta.com) si-
tuado nun edificio do século XIX 
nos arredores de Foz, no Camiño 
do Mar; a Casa Rural Abadía Eiras 
(abadiaeiras.es), unha antiga abadía 

do século XVIII no Rosal, no Camiño 
Portugués pola costa; a Casa Vixide 
(casavixide.com), no Val de Soutu-
llo, no Camiño de Inverno; A Para-
da das Bestas (aparadadasbestas.
com) nunha antiga casa de labranza 
do XVIII en Palas de Rei, por onde 
pasa o Camiño Francés, ou a Casa 
de Cacheiro (casadecacheiro.com), 
en Silleda, na Vía da Prata.
Tamén están certificados co selo 
de Galicia Calidade os hoteis Tala-
so Louxo La Toja (louxolatoja.com), 
en A Illa dá Toxa; Hotel Campomar 
(hotelcampomar.es) en A Lanza-
da; Hotel Bosque Mar (bosquemar.
com) en San Vicente do Mar; Ho-
tal Spa Nanín Playa (nanin.com), e 
os hoteis Rotilio (hotelrotilio.com) 
e Augusta Eco Wellness Resort, 
(augustasanxenxo.com) na Ruta 
do Mar de Arousa e Río Ulla (litoral 
Sur), coñecida tamén como a Ruta 

Comer e
durmir baixo

o selo de
Galicia

Calidade
Andrea Eibes



do Padre Sarmiento. Tamén destacan 
o Hotel Alfonso IX (alfonsoix.com) en 
Sarria, no Camiño Primitivo; O Semá-
foro de Fisterra (semaforodefisterra.
com), na Costa da Morte, no Camiño 
Fisterra e Muxía, e Hotel Pazo de Alta-
mira (pazodealtamira.com) e O Xardín 
de Julia (oxardindejulia.com) no centro 
histórico compostelán.
En canto aos restaurantes acreditados 
co selo de Galicia Calidade, a entidade 
garante ademais que a súa oferta gas-
tronómica ofrece unha proporción sig-
nificativa de receitas galegas, con ma-
terias primas e viños amparados polas 
D.O. Destacan ao longo do Camiño de 
Inverno o restaurante O Grelo (resgre-
lo. com) en Monforte de Lemos (Lugo), 
e no Camiño de Fisterra e Muxía O Se-
máforo de Fisterra (hotelsemaforode-
fisterra.com) situado en Costa da Morte.
Na Ruta do Mar de Arousa e Río Ulla 
contan co selo de Galicia Calidade o 
Bar Berberecho, en Sanxenxo, e Yayo 
Daporta (yayodaporta.com), en Cam-
bados, cunha Estrela Michelín, e salpi-
cadas pola Vía da Prata atópanse en 
Ourense A Taberna (ataberna.com), O 
Coto (restaurantecoto.es), Tamarindo 
Casa Cociña e Patio Bar, A Carballeira 
Restaurante (carballeirasantacruz), na 

localidade ourensá de Santa Cruz de 
Arrabaldo e Barazal (obarazal.es). No 
Camiño Inglés figuran o Finisterrae La 
Torre (restaurantedelatorre.com), Bido 
(bidorestaurante.es), do chef Estrela 
Michelín Xoán Crujeiras, e Miga (miga-
coruna.com) de Adrián Felípez, os tres 
ubicados na capital herculina, ademáis 
de Cantina Río Covés (riocoves. com), 
en Pontedeume, e Mesón A Cepa (me-
sonacepa.com) no Burgo (Culleredo, A 
Coruña), mentres que polo Camiño do 
Norte atópase A Mirandilla (amirandi-
lladerinlo.com), en Ribadeo.
En canto ao Camiño Primitivo, están 
acreditados o soado Restaurante Es-
paña (respana.es) e Paprica ( paprica.
es) en Lugo, e quen percorra o Camiño 
Portugués atoparase entre os restau-
rantes acreditados con Eirado da Le-
ña (nove.biz), recentemente distingui-
do cunha Estrela Michelín, situado en 
Pontevedra.
Xa en Compostela, onde conflúen to-
dos os Camiños, locen o selo Galicia 
Calidade A Tafona (restauranteatafo-
na.com), da chef Lucía Freitas, cun-
ha Estrela Michelín; o Curro da Parra 
(ocurrodaparra.com), e as Bodegui-
llas de San Lázaro e Santa Marta 
(bodeguilla. gal)   

Hoteis, casas 
rurais e 

restaurantes 
onde descansar 

e gozar da 
gastronomía
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A Praza de Abastos de Santiago 
converteuse na despensa gale-
ga, un lugar de referencia no que 
se pode atopar e mercar calque-
ra produto galego, dende peixes 
e mariscos, ata carnes, verduras, 
queixos ou artigos gourmet, entre 
moitas outras opcións.
Este amplo abano de posibilidades, 
na actualidade, non só está dispo-
ñible para o consumidor da capi-
tal galega, senón que grazas ao seu 
servizo de distribución conseguen 
levar as materias primas da nosa 
terra a toda a Península Ibérica e 
ás Illas Baleares.
Constatando á importancia que ten 
a Praza para os visitantes da capital 
galega, potenciaron unha canle que 
lle permite aos produtores locais 
chegar a unha infinidade de clien-
tes. Neste senso, era moi común 
ver a turistas nacionais levando 
para os seus fogares produtos do 
Mercado, xa que a relación calida-
de/prezo de Galicia non é compa-
rable coa do resto do país. Agora, 
esa práctica habitual de mercar o 
produto galego e levalo nas equi-

paxes téñena dispoñible, de ma-
neira sinxela, dende as súas casas, 
contactando coa Praza no seu telé-
fono 981 583 438.
Así, a través dun Personal Shopper, 
que actúa na pel do cliente, os 
consumidores coñecen os prezos 
dos produtos dese día e escollen o 
que desexen. A continuación, a tra-

vés de empresas de transporte, esa 
compra chega aos fogares de cada 
persoa. Para facilitar este servizo, 
todos aqueles que o desexen po-
den aproveitar o convenio que ten 
a Praza cunha entidade de trans-
porte que mantén a cadea de frío 
dos produtos, xa que a maioría das 
materias primas son frescas.
Deste modo, as materias primas da 
Praza de Abastos de Santiago con-
seguen estar cada día nas mesas 
de toda a Península, uns comensais 
que poden desfrutar dun produto 
único e da mellor calidade   

Unha 
despensa
de produto
galego para
toda a 
Península

A Praza
de Abastos

Cun servizo de 
‘personal shopper’ e 
grazas a un convenio 
cunha empresa de 
transportes, levan o 
produto fresco ata o 
consumidor final
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Artesanía de 
Galicia é a marca 
que representa os 
profesionais que 
conforman o sector 
artesán galego. 
Produtos deseñados 
e que contan unha 
historia fascinante: 
as raíces da nosa 
cultura combinada 
co deseño 
contemporáneo, 
a personalidade 
dos creadores e a 
mestría das súas 
mans. 

ARTESANÍA
DE GALICIA
NUN CLICK

C A B U X A
cabuxa.com
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Artesanía de Galicia es la mar-
ca que representa a los profe-
sionales que conforman el sec-
tor artesano gallego. Productos 
diseñados y  que cuentan una 
historia fascinante: las raíces de 
nuestra cultura combinada con 
el diseño contemporáneo, la 
personalidad de los creadores y 
la maestría de sus  manos.

ARTESANÍA 
DE GALICIA 
EN UN 
CLICK

J A T A F A R T A
jatafarta.com

M U N D A Y A  
mundaya.com

L I A  B   
liabstudio.com

R O S A  M É N D E Z   
rosamendez.com

X I A N A  C O B O
xianacobo.com







Manu Estévez
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La imagen
A imaxe

Como ciudadanos que avanzan en 
fila, de forma ordenada, guardando 
la distancia pero dándose la mano 
para que nadie se pierda en el ca-
mino. Para que la energía que corre 
por sus venas llegue a todas partes. 
Para que nadie se quede sin luz, sin 
calor, sin fuerzas. Como una metáfo-
ra de la unión que se necesita para 
vencer a estos tiempos pandémicos.

Como cidadáns que avanzan en fi-
la, de forma ordenada, gardando 
distancia pero dándose a man pa-
ra que ninguén se perda no camiño. 
Para que a enerxía que corre polas 
súas veas chegue a todas partes. Pa-
ra que ninguén quede sen luz, sen 
calor, sen forzas. Como unha metá-
fora da unión que se necesita para 
vencer a estes tempos pandémicos.
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3 Caminos,
tres amigas

LA ENTREVISTA / A ENTREVISTA
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Cinco amigos de dife-
rentes nacionalidades 
unidos por el Camino 
de Santiago a lo largo 
de tres épocas. Así se 
resume la serie de fic-
ción 3 Caminos que ya 
puede verse en Ama-
zon Prime y en la que 
participan tres de las 
actrices gallegas con 
mayor proyección, Cris 
Iglesias, Sabela Arán 
y María Mera, que tras 
compartir días de roda-
je y risas en Samos vol-
vieron a reunirse en una 
divertida sesión de fo-
tos en el Monte do Go-
zo, con las torres de la 
Catedral compostelana 
en el horizonte

Cinco amigos de diferentes nacio-
nalidades unidos polo Camiño de 
Santiago ao longo de tres épo-
cas. Así se resume a serie de fic-
ción 3 Caminos, que xa pode verse 
en Amazon Prime e na que partici-
pan tres das actrices galegas con 
maior proxección, Cris Iglesias, Sa-
bela Arán e María Mera, que tras 
compartir días de rodaxe e risas 
en Samos volveron reunirse nunha 
divertida sesión de fotos no Monte 
do Gozo, coas torres da catedral 
compostelá no horizonte

3 Caminos, tres amigas 

Montaje / Montaxe: DDV Sabela Freire
Estilismos: María Fraga / El Corte Inglés
Peluquería / Perruquería: Jose Iglesias
Maquillaje / Maquillaxe: Titta di Berg, Lara Naveiro y Christian Velour
Localización: Monte do Gozo / Hotel Oca Puerta del Camino

Ana Iglesias

Bruno Rodríguez

Antonio Hernández
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¿Cómo fue la experiencia de rodar 
3 Caminos?
(Sabela) Me brindó la oportunidad 
de trabajar con Cris y María, que ya 
les tenía muchas ganas, y por otra 
parte, con el resto del elenco pro-
tagonista, compañeros de 10; tam-
bién me permitió visitar lugares 
fantásticos. Fue una experiencia 
corta pero intensa.
(María) La recuerdo divertidísima 
por coincidir con ellas, ¡repetiría 
hoy mismo!.
Lo pasé muy bien y tengo recuer-
dos muy chulos, de sitios especta-
culares y de un equipo maravilloso.
(Cris) Estuvimos muy a gusto, muy 
bien acogidas por el equipo artísti-
co y técnico, y fue un gustazo com-
partir esto con ellos. Tuvimos mo-
mentazos muy guays.

¿Qué destacaríais de vuestros per-
sonajes?
(Sabela) Es una chica con la que 
todos podemos identificarnos en 
nuestras pandillas.
Tanto mi papel como el de María o 
Cris son amigas leales entre ellas, 
que darían lo que fuera las unas por 
las otras. La amistad honesta es lo 
que las caracteriza.
(María) Fue como volver un poco a 
la adolescencia. Lo pasamos muy 
bien y generamos una energía muy 
bonita a los personajes.

¿Habíais coincidido alguna vez 
trabajando juntas?
(María) Aunque nos conocemos de 
siempre, nunca trabajáramos juntas 
antes; hubo mucho feeling y mucha 
conexión.

Las mejores anécdotas del rodaje.
(María) Recuerdo una escena can-
tando al lado del río, corriendo jun-
tas de la mano; fue la secuencia en 
la que más me reí, porque acaba-
mos todos unos encima de otros, 
y el pelo de Cris enganchado en 
el cinturón de Sabela, fue una risa 

tremenda. También resultaba muy 
curioso cada vez que sacaba mi 
sacaleches en la caravana. La con-
ciliación es difícil, y yo en los roda-
jes intento hacerlo todo lo más na-
tural posible. Unos salen a fumar, 
otros a pasear... pues yo a sacar te-
ta y no pasa nada. En 3 Caminos 
me dieron todas las facilidades del 
mundo y el equipo fue maravilloso.
(Sabela) Gracias a María aprendi-
mos un montón del mundo de la 
lactancia maternal.
Su sacaleches fue un compañero 
más (jajaja).
(Cris) Para mí fue muy diverti-
do, porque era la primera vez que 
compartía trabajo con una madre 
recién parida y viví la conciliación 
real, ver el proceso de lactancia de
María, con su sacaleches, repasan-
do textos y haciendo un esfuerzo 
increíble por conciliar trabajo y ma-
ternidad.

¿Hicisteis alguna vez el Camino de 
Santiago?
(Sabela) Hice pequeños tramos 
cuando era niña, con el cole y con 
algún campamento. Parece menti-
ra que siendo de Santiago no me 
lo haya tomado en serio, pero ya 
sabemos que en casa de herrero... 
Eso no quita que me muera de ga-
nas. Además, quiero hacerlo bien, 
con una pequeña cuadrilla de ami-
gxs y desde lejos. Pero dadas las 
circunstancias... ¡ya veremos cuán-
do!
(María) Yo nunca lo hice, pero me 
encantaría. Lo hablo muchas veces 
con mi marido, que nos gustaría 
hacerlo en familia, los cuatro jun-
tos, cuando las niñas crezcan.
(Cris) Yo tampoco lo hice, aunque 
soy muy de hacer rutas por Galicia, 
pero de fin de semana y en días 
sueltos. Aunque sé que lo haré; 
creo que tenemos todo por descu-
brir de Galicia y tengo muchas ga-
nas de vivir la experiencia   

Convertido en plató de cine, el Camino de Santiago unió por primera vez en una serie a Sa-
bela Arán, María Mera y Cris Iglesias. Ellas son los tres rostros gallegos de la aclamada 3 Ca-
minos, un trabajo que les llevó a rodar tras el parón de la pandemia en Samos, “un sitio her-
mosísimo, con localizaciones naturales muy bonitas”, dicen, y a compartir risas y anécdotas, 
muchas de ellas relacionadas con la etapa de lactancia de María con su segundo bebé.

El Camino, un plató de cine

LA ENTREVISTA / A ENTREVISTA
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Como foi a experiencia de rodar 3 
Caminos?
(Sabela) Brindoume a oportunida-
de de traballar con Cris e María, que 
xa lles tiña moitas ganas, e por ou-
tra banda, co resto do elenco prota-
gonista, compañeiros de 10; tamén 
me permitiu visitar lugares fantásti-
cos. Foi unha experiencia curta pe-
ro intensa.
(María) A recordo divertidísima por 
coincidir con elas, repetiría hoxe 
mesmo!. Paseino moi ben e teño re-
cordos moi chulos, de sitios espec-
taculares e dun equipo marabilloso.
(Cris) Estivemos moi a gusto, moi 
ben acollidas polo equipo artístico e 
técnico, e foi un gustazo compartir
isto con eles. Tivemos momentazos 
moi guays.

Que destacariades dos vosos per-
sonaxes?
(Sabela) É unha moza coa que todos 
podemos identificarnos nas nosas 
cuadrillas. Tanto o meu papel como 
o de María ou Cris son amigas leais 
entre elas, que darían o que fóra as 
unas polas outras. A amizade hones-
ta é o que as caracteriza.
(María) Foi como volver un pouco 
á adolescencia. Pasámolo moi ben 

e xeramos unha enerxía moi bonita 
aos personaxes.

Coincidirades algunha vez traba-
llando xuntas?
(María) Aínda que nos coñecemos 
de sempre, nunca traballásemos 
xuntas antes; houbo moito feeling e 
moita conexión.

As mellores anécdotas da rodaxe.
(María) Lembro unha escena cantan-
do á beira do río, correndo xuntas da 
man; foi a secuencia na que máis rin, 
porque acabamos todos uns encima 
doutros, e o pelo de Cris engancha-
do no cinto de Sabela, foi unha risa 
tremenda. Tamén resultaba moi cu-
rioso cada vez que sacaba o meu sa-
caleites na caravana. A conciliación é 
difícil, e eu nas rodaxes tento face-
lo todo o máis natural posible. Uns 
saen a fumar, outros a pasear... pois 
eu a sacar teta e non pasa nada. En 
3 Caminos déronme todas as facili-
dades do mundo e o equipo foi ma-
rabilloso.
(Sabela) Grazas a María aprende-
mos unha chea do mundo da lacta-
ción maternal. O seu sacaleites foi 
un compañeiro máis ( jajaja).
(Cris) Para min foi moi divertido, 

porque era a primeira vez que com-
partía traballo cunha nai recente-
mente parida e vivín a conciliación 
real, ver o proceso de lactación de 
María, coa súa sacaleites, repasando 
textos e facendo un esforzo incrible 
por conciliar traballo e maternidade.

Fixestes algunha vez o Camiño de 
Santiago?
(Sabela) Fixen pequenos tramos 
cando era nena, co cole e con algún 
campamento. Parece mentira que 
sendo de Santiago non mo tomou 
en serio, pero xa sabemos que en 
casa de ferreiro... Iso non quita que 
me morra de ganas. Ademais, quero 
facelo ben, cunha pequena cuadrilla 
de amigxs e de lonxe. Pero dadas as 
circunstancias... xa veremos cando!
(María) Eu nunca o fixen, pero en-
cantaríame. Fáloo moitas veces co 
meu marido, que nos gustaría facelo 
en familia, os catro xuntos, cando as 
nenas crezan.
(Cris) Eu tampouco o fixen, aínda 
que son moi de facer roteiros por 
Galicia, pero de fin de semana e en 
días soltos. Aínda que sei que o farei; 
creo que temos todo por descubrir 
de Galicia e teño moitas ganas de vi-
vir a experiencia   

Convertido en estudio de cinema, o Camiño de Santiago uniu por primeira vez nunha serie a Sa-
bela Arán, María Mera e Cris Iglesias. Elas son os tres rostros galegos da aclamada 3 Caminos, un 
traballo que as levou a rodar en Samos tras o parón da pandemia e a compartir risas e anécdotas, 
moitas delas relacionadas coa etapa de lactación de María co seu segundo bebé.

O Camiño, un estudio de cinema
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Recién finalizado el ro-
daje de la segunda tem-
porada de Auga Seca y 
de gira por España con 
la versión teatral de Fa-
riña en el papel de Leti-
cia Charlín, el mismo que 
interpretó para la exitosa 
serie de televisión, Cris 
Iglesias inició su trayec-
toria profesional con la 
compañía Chévere, con 
la que estuvo cuatro años 
en el elenco de Eros-
ki Paraíso, un espectá-
culo que posteriormen-
te también se adaptaría 
a la gran pantalla. Ros-
tro habitual del audiovi-
sual gallego, la actriz co-
ruñesa inició el año con 
una nominación a los úl-
timos Premios Goya por 
el corto 16 de Decembro, 
de Álvaro Gago.

Recentemente finalizou a ro-
daxe da segunda tempada de 
Auga Seca e está de xira por 
España coa versión teatral 
de Fariña, no papel de Leti-
cia Charlín, o mesmo que in-
terpretou para a exitosa serie 
de televisión. Cris Iglesias ini-
ciou a súa traxectoria profe-
sional coa compañía Chéve-
re, coa que estivo catro anos 
no elenco de Eroski Paraí-
so, un espectáculo que pos-
teriormente tamén se adap-
taría á gran pantalla. Rostro 
habitual do audiovisual gale-
go, a actriz coruñesa iniciou o 
ano cun nomeamento aos úl-
timos Premios Goya pola cur-
ta 16 de Decembro, de Álva-
ro Gago.
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“Levo cinco anos traballando de for-
ma profesional e sempre tiven a sorte 
de facer cousas distintas en diferentes 
formatos”, explica a actriz Cris Iglesias, 
que non dubida en destacar Eroski Pa-
raíso como o seu traballo máis espe-
cial “porque era a primeira vez que for-
maba parte dunha compañía e sentino 
como un bautismo. Traballar con Ché-
vere significou catro anos de apren-
dizaxe, de entender a profesión des-
de o compromiso social e político; foi 
unha sorte de vida. Ademais, facer un-
ha personaxe tanto tempo e pasala á 
pantalla é un proceso moi agradable, 
reconfortable e bonito, e sentinme en 
familia”.
Formada en percusión no Conservato-
rio Profesional de Música da Coruña en 
diferentes estilos de danza, “coa que 
me sinto moi libre e moi apaixonada”, 
e titulada na Escola Superior de Arte 
Dramática de Galicia, Cris participou 
en películas como Ons, de Alfonso Za-
rauza, e en series como Desapareci-
dos, Serramoura, Pazo de Familia ou 
a súa primeira Urxencia cero, na que 
“me sentín máis libre e máis confia-
da que agora, porque traballar con in-
tuición e sen ser tan consecuente de 
moitas cousas é moi bonito. Moitas ve-
ces penso que me gustaría non esque-
cer aquela sensación de non ser cons-
ciente da magnitude que é un set de 
rodaxe e manter esa certa inocencia 
positiva”.
Recoñecida con varios premios e no-
meamentos, confesa que a dos Goya 
foi “moi bonita para todo o equipo e 
para min, porque é a historia de Lucía 
e Lucía son eu. Ver a imaxe de 16 de 
Decembro nos Goya foi un soño cum-
prido” e reflexiona sobre o especial 
que é o recoñecemento “porque che 
dá moitas forzas para seguir loitan-
do cada día”, especialmente nestes 
momentos tan duros pola pandemia. 
“Coa covid-19 quedou en evidencia o 
desamparado que está o sector cultu-
ral en xeral. O audiovisual foise adap-
tando tras o desconfinamento, pero o 
teatro está a levar un golpe tremendo. 
Non estamos valorados polos gober-
nos e seguimos á espera de axudas e 
apoio”, explica a actriz, que confesa 
as súas ganas de poñer en marcha un 
proxecto de creación propia no que, 
segundo as súas palabras, “achegar a 
miña propia visión, mesturar artes e 
ser dona da miña propia idea”.
Sobre as súas personaxes, Cris afir-
ma que as aborda “sen prexuízos, 
achegándoas a min, imprimíndolles 
a maior verdade que poida e encon-
trando un punto común entre elas e 
mais eu, porque creo que é a maneira 
de que sexan de verdade. Gústame 
facer mulleres reais e con carácter, 
construílas desde un lugar propio, 
darlles unha perspectiva de xénero, 
levalas ao terreo que me interesa e 
non caer en estereotipos nin en ca-
ricaturas”   

“Llevo cinco años trabajando de 
forma profesional y siempre he 
tenido la suerte de hacer cosas 
distintas en diferentes formatos”, 
explica la actriz Cris Iglesias, que 
no duda en destacar Eroski Paraí-
so como su trabajo más especial 
“porque era la primera vez que 
formaba parte de una compañía 
y lo sentí como un bautismo. Tra-
bajar con Chévere significó cuatro 
años de aprendizaje, de entender 
la profesión desde el compromiso 
social y político; fue una suerte de 
vida. Además hacer un personaje 
tanto tiempo y pasarlo a pantalla 
es un proceso muy agradable, re-
confortable y bonito, y me sentí 
en familia”.
Con amplia formación en música, 
danza y arte dramático, Cris par-
ticipó en películas como Ons, de 
Alfonso Zarauza, y en series co-
mo Desaparecidos, Serramoura, 
Pazo de Familia o su primera Ur-
xencia Cero, en la que “me sen-
tí más libre y más confiada que 
ahora, porque trabajar con intui-
ción es muy bonito y lo disfruté 
un montón. Muchas veces pienso 
que me gustaría no olvidar aque-
lla sensación de no ser consciente 
de la magnitud que es un set de 
rodaje y mantener esa cierta ino-
cencia positiva”.
Reconocida con varios premios y 
nominaciones, confiesa que la de 
los Goya fue “maravillosa, porque 
es la historia de Lucía y Lucía soy 
yo. Ver la imagen de 16 de De-
cembro en los Goya fue un sue-
ño cumplido” y reflexiona sobre lo 
especial que es el reconocimiento 
“porque te da muchas fuerza para 
seguir luchando cada día”, espe-
cialmente en estos momentos tan 
duros por la pandemia. “Con el co-
vid-19 quedó en evidencia lo des-
amparado que está el sector cul-
tural en general. El audiovisual se 
ha ido adaptando, pero el teatro 
se está llevando un golpe tremen-
do. No estamos valorados por los 
gobiernos y seguimos a la espe-
ra de ayudas y apoyo”, explica la 
actriz, que confiesa sus ganas de 
poner en marcha un proyecto de 
creación propia “en el que aportar 
mi propia visión, mezclar artes y 
ser dueña de mi propia idea”.
Sobre sus personajes, Cris afirma 
abordarlos “sin prejuicios, acer-
carlos a mí, imprimirles la mayor 
verdad que pueda darles y encon-
trar un punto común entre ellos y 
yo, porque creo que es la manera 
de que sean de verdad. Me gus-
ta  hacer mujeres reales y con ca-
rácter, construirlas desde un lugar 
propio, dándoles una perspectiva 
de género, llevarlas al terreno que 
me interesa y no caer en estereo-
tipos ni caricaturas”   

• El paisaje más bonito de 
Galicia es cualquiera de costa, 
como Sada, que es mi pueblo.

• Mi sitio preferido es la playa 
de Morazón, en Fontán (Sada), 
donde me crié. El lugar que me 
trae más recuerdos y más paz.

• El mejor lugar para evadirse 
es cualquiera de Galicia en el 
que estés en buena compañía. 
Pero vuelvo a elegir cualquier 
espacio con vistas al mar.

• Para una comida especial el 
restaurante Machina, en la 
playa de Canido, comiendo 
cualquier pescado.

• Para una escapada de fin de 
semana me gustaría irme por 
el interior, para cambiar, por 
ejemplo a Allariz, que es súper 
tranquilo y bonito.

• El próximo vuelo que coja será 
por trabajo, pero me encantaría 
ir a Latinoamérica, es un 
destino que tengo pendiente y 
que haré; seguro.

C U E S T I O
N A R I O

• A paisaxe máis bonita de 
Galicia é calquera de costa, 
como Sada, que é o meu pobo. 

• O meu sitio preferido é a praia 
de Morazón, en Fontán (Sada), 
onde me criei. O lugar que me 
trae máis recordos e máis paz. 

• O mellor lugar para evadirse 
é calquera de Galicia no que 
esteas en boa compañía. Pero 
volvo elixir calquera espazo con 
vistas ao mar. Para unha comida 
especial o restaurante Machina, 
na praia de Canido, comendo 
calquera peixe. 

• Para unha escapada de fin 
de semana gustaríame irme 
polo interior, para cambiar, por 
exemplo a Allariz, que é súper 
tranquilo e bonito.

• O próximo voo que colla será 
por traballo, pero encantaríame 
ir a Latinoamérica, é un destino 
que teño pendente e que farei; 
seguro. 
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Compostelana, Sabela Arán estudió Comunicación Audiovisual en la USC antes de trasladar-
se a Madrid para hacer un Máster de Interpretación en Cine y Tv. Su primera película, Vila-
mor, la convenció “aún más” de que quería dedicarse toda la vida a este oficio, al tiempo que 
aprendió su esencia, “todo lo que es, con lo bueno y lo malo”, en una mezcla de “pasión y 
responsabilidad”. Rostro habitual en series como Serramoura, Lobos e Cordeiros, A Esmorga, 
Niebla o Método Criminal, que actualmente se emite en TVG, entre sus proyectos más inme-
diatos se encuentra la grabación de una serie nueva en Madrid. 
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Compostelá, Sabela Arán estudou Comunicación Audiovisual na USC antes de trasladarse a Ma-
drid para facer un Mestrado de Interpretación en Cine e Televisión. A súa primeira película, Vi-
lamor, convenceuna “aínda máis” de que quería dedicarse toda a vida a este oficio, á vez que 
aprendeu a súa esencia, “todo o que é, co bo e o malo”, nunha mestura de “paixón e responsa-
bilidade”. Rostro habitual en series como Serramoura, Lobos e cordeiros, A esmorga, Niebla ou 
Método criminal, que actualmente se emite na TVG, entre os seus proxectos máis inmediatos 
atópase a gravación dunha serie nova en Madrid.

“Todos los trabajos son especiales 
por algo; al final una parte de tí se 
queda en cada proyecto”, confiesa 
Sabela, que siempre recordará “con 
mucho cariño” el papel de Socorri-
to en A esmorga, de Ignacio Vilar, 
y que está “disfrutando mucho” en 
la piel de Celia, en Método Criminal, 
“un trabajo con el que me reí como 
nunca”. Eso sí, mirando al futuro se-
ñala que pese a tener muchas ga-
nas de hacer mil cosas, solo quiere 
trabajar. “Esta no es una carrera fá-
cil. La inestabilidad laboral es nues-
tra eterna compañera y, aunque no 
puedo quejarme, me encantaría es-
tar cansada de trabajar”.
Sobre los personajes que han inter-

pretado, Sabela asegura haber te-
nido la suerte de “adorar y admirar 
a cada mujer a la que di cuerpo y 
voz. En general fueron mujeres que 
pasaban por potentes dificultades, 
pero que hicieron frente al mundo. 
Evolucionaron conmigo y yo con 
ellas. Mujeres que se movían por 
impulsos maravillosos y de princi-
pios sólidos; mujeres fuertes en ge-
neral”.
Con un Mestre Mateo en su haber 
y varias nominaciones, Sabela tiene 
claro que los premios “son acceso-
rios de esta profesión. Son algo po-
sitivo siempre que traigan consigo 
más oportunidades y una mayor vi-
sibilización de lo que haces. Reco-

nocer el buen trabajo de compa-
ñeros y compañeras es algo muy 
gratificante”.
Con respecto a la pandemia, asegu-
ra que “es terrible ver cómo un sec-
tor que tanto da a la sociedad pue-
da estar pasando por un momento 
así”. 
“Lo que está claro”, dice, “es que 
la gente no puede vivir sin músi-
ca, sin series, sin teatro… sin cultura 
con todo lo que el concepto abarca. 
Yo he vivido ya rodajes en esta si-
tuación, y destinando una parte del 
tiempo y de los medios a los proto-
colos de seguridad y a las medidas 
necesarias, las cosas se pueden ha-
cer”   

“Todos os traballos son especiais 
por algo; ao final, unha parte de ti 
queda en cada proxecto”, confesa 
Sabela, que sempre lembrará “con 
moito agarimo” o papel de Socorri-
to en A esmorga, de Ignacio Vilar, e 
que está “a gozar moito” na pel de 
Celia, en Método criminal, “un tra-
ballo co que rin como nunca”. Iso 
si, mirando ao futuro sinala que, a 
pesar de ter moitas ganas de facer 
mil cousas, só quere traballar. “Es-
ta non é unha carreira fácil. A ines-
tabilidade laboral é a nosa eterna 
compañeira e, aínda que non po-
do queixarme, encantaríame estar 
cansada de traballar”.

Sobre as personaxes que interpre-
tou, Sabela asegura ter a sorte de 
“adorar e de admirar a cada muller 
á que lle dei corpo e voz. En xe-
ral, foron mulleres que pasaban por 
potentes dificultades, pero que lle 
fixeron fronte ao mundo. Evolucio-
naron comigo e eu con elas. Mu-
lleres que se movían por impulsos 
marabillosos e de principios sóli-
dos, mulleres fortes en xeral”.
Cun Mestre Mateo no seu haber e 
varios nomeamentos, Sabela ten 
claro que os premios “son acceso-
rios desta profesión. Son algo po-
sitivo sempre que traian consigo 
máis oportunidades e unha maior 

visibilidade do que fas. Recoñe-
cer o bo traballo dos compañeiros 
e compañeiras é algo moi gratifi-
cante”.
Con respecto á pandemia, asegura 
que “é terrible ver como un sector 
que tanto lle dá á sociedade poida 
estar a pasar por un momento así”.
“O que está claro”, di, “é que a xen-
te non pode vivir sen música, sen 
series, sen teatro… sen cultura, con 
todo o que o conceptoA abarca. Eu 
vivín xa rodaxes nesta situación e, 
se se destina unha parte do tempo 
e dos medios aos protocolos de se-
guridade e ás medidas necesarias, 
as cousas pódense facer”   

• A paisaxe máis bonita de Galicia é a 
Ría de Muros e Noia. 

• O meu sitio preferido é Santiago. 
Apaixóname, sobre todo as súas 
terrazas na zona vella. 

• O mellor lugar para evadirse é o 
mar en Portosín.

• Para unha comida especial quedo 
co restaurante San Clemente, en 
Santiago, ou con Pepe do Coxo, 
no Freixo. Ambos cun marisco 
riquísimo. 

• Para unha escapada de fin de 
semana sérveme calquera sitio ao 
que poida levarme ao meu perriños. 

• O próximo voo que colla será a 
Madrid por traballo. As viaxes 
de lecer xa chegarán, agora 
interésanme os de curro e para iso, 
que sexa onde sexa!

• El paisaje más bonito de Galicia es 
la Ría de Muros y Noia.

• Mi sitio preferido es Santiago. Me 
apasiona, sobre todo sus terrazas 
en la zona vieja.

• El mejor lugar para evadirse es el 
mar en Portosín.

• Para una comida especial me 
quedo con el restaurante San 
Clemente, en Santiago, o con Pepe 
do Coxo, en O Freixo. Ambos con 
un marisco riquísimo.

• Para una escapada de fin de 
semana me sirve cualquier sitio al 
que pueda llevarme a mi perriños.

• El próximo vuelo que coja será 
a Madrid por trabajo. Los viajes 
de ocio ya llegarán, ahora me 
interesan los de curro y para eso, 
¡que sea donde sea!

C U E S T I O
N A R I O
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Licenciada en Periodismo y con 
estudios en Arte Dramático, María 
Mera se dio a conocer como actriz 
en la serie Matalobos, convirtién-
dose desde entonces en uno de 
los rostros más conocidos de
la TVG, donde compagina su apa-
rición en series de ficción con su 
labor como presentadora. Además 
de intervenir en películas como El 
Desconocido, de Dani de la Torre, 
o Julieta, de Pedro Almodóvar, Ma-
ría protagonizó Dalia, la modista, 
distribuida en más de diez países, 
y O sabor das Margaridas, que se 
convirtió en un éxito internacional 
en Netflix, con dos temporadas.

Licenciada en Xornalismo e con es-
tudos en Arte Dramática, María Mera 
deuse a coñecer como actriz na serie 
Matalobos e, desde entón, converteu-
se nun dos rostros máis coñecidos da 
TVG, onde compaxina a súa aparición 
en series de ficción co seu labor co-
mo presentadora. Ademais de intervir 
en películas como El desconocido, de 
Dani de la Torre, ou Julieta, de Pedro 
Almodóvar, María protagonizou Dalia, 
la modista, distribuída en máis de dez 
países, e O sabor das margaridas, que 
se converteu nun éxito internacional 
en Netflix, con dúas tempadas.
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“La primera vez que me puse ante 
las cámaras fue en Matalobos”, re-
memora María, que lo recuerda co-
mo “un día muy completo, con mu-
chas secuencias en las que me daban 
bofetadas, tenía sexo... eran muy du-
ras para ser mi primera vez rodando 
una serie a nivel profesional, pero al 
acabar todo el equipo me aplaudió 
y fue una pasada. Salí contentísima, 
con la sensación de haber cumplido 
mi sueño de grabar una serie y tra-
bajar como actriz. Fue una mezcla 
de sensaciones, un día que me que-
dará grabado para la vida”.
Por eso, no es de extrañar que sea 
precisamente Matalobos, la serie 
que la dio a conocer a los 22 años 
y que ella reconoce como “la base 
de mi carrera, con un personaje muy 
arriesgado y un recorrido interpre-
tativo muy largo” uno por los que 
sienta “más cariño, agradecimien-
to y emoción”, aunque afirma que 
“todos los papeles son especiales”. 
“Dalia, la modista, por ejemplo, fue 
mi primer papel tras ser mamá y lo 
rodé con mi hija Dalia, de 5 meses, 
pegada a mí. Fue un rodaje muy in-
tenso a nivel emocional, porque ha-
bía un cambio en mí y eso también 
se refleja en el trabajo, mientras que 
en O sabor das margaridas hice un 
papel que soñaba con hacer, rom-
piendo muchos clichés. Fue muy 
arriesgado y diferente a lo que ha-

bía hecho hasta el momento y como 
actriz, uno de los retos más difíciles 
que se me pusieron delante. Hay un 
antes y un después, por todo lo que 
aprendí”.
También reconoce haber tenido la 
suerte de “hacer papeles muy dife-
rentes entre sí, pero todos de mu-
jeres con mucha fuerza”, y entre los 
que destaca el de Rosa Vargas (O 
sabor das margaridas). “Incluso a 
mí me chocaba porque yo soy total-
mente distinta y no me reconocía en 
nada. Ella es una persona muy parca 
en palabras, muy fría, e interpretarla 
era a priori un shock porque yo soy 
dulce, sonriente… Pero sorprenden-
temente fue el personaje con el que 
me sentí más cómoda grabando”. 
Alegre y positiva, María confiesa 
que el covid-19 le está afectando la-
boralmente a todos los niveles, con 
“menos pruebas, menos castings, 
proyectos aplazados y mucha incer-
tidumbre”.
“Si ya de por sí era un sector lastima-
do, y con todo esto está peor. Antes 
todo era una incertidumbre y aho-
ra es una locura”, dice María, quien 
asegura que “lo que me apetece es 
trabajar, por supuesto. Enfrentarme 
a un papel en el que tenga que bus-
car emociones fuertes, y a retos in-
terpretativos que me obliguen a po-
ner toda la carne en el asador”   

“A primeira vez que me puxen ante as 
cámaras foi en Matalobos”, rememora 
María, que o lembra como “un día moi 
completo, con moitas secuencias nas 
que me daban labazadas, tiña sexo... 
Eran moi duras para ser a miña primei-
ra vez rodando unha serie a nivel pro-
fesional, pero ao acabar todo o equipo 
me aplaudiu e foi unha pasada. Saín 
contentísima, coa sensación de cum-
prir o meu soño de gravar unha serie 
e de traballar como actriz. Foi unha 
mestura de sensacións, de nervios, de 
estar moi concentrada, de querer fa-
cer todo perfecto, de estar moi atenta 
a todos os detalles. Foi un día que me 
quedará gravado para a vida”.
Por iso, non é de estrañar que sexa 
precisamente Matalobos —a serie que 
a deu a coñecer aos 22 anos e que ela 
recoñece como “a base da miña ca-
rreira, cunha personaxe moi arrisca-
da e un percorrido interpretativo moi 
longo”— pola que sinta “máis agari-
mo, agradecemento e emoción”, aín-
da que afirma que “todos os papeis 
son especiais por algo”.
“Dalia, la modista, por exemplo, foi o 
meu primeiro papel tras ser mamá e 
rodeino coa miña filla Dalia, de 5 me-
ses, pegada a min. Foi unha rodaxe 
moi intensa a nivel emocional, porque 
había un cambio en min e iso tamén 
se reflicte no traballo, mentres que en 
O sabor das margaridas fixen un pa-

pel que soñaba con facer, rompendo 
moitos clixés. Foi moi arriscado e dife-
rente ao que fixera ata o momento e, 
como actriz, resultou ser un dos retos 
máis difíciles que se me puxeron dian-
te. Hai un antes e un despois por todo 
o que aprendín”.
Tamén recoñece ter a sorte de “facer 
papeis moi diferentes entre si, pero to-
dos de mulleres con moita forza”, e en-
tre os que destaca o de Rosa Vargas, 
en O sabor das margaridas. “Mesmo a 
min me chocaba, porque eu son total-
mente distinta e non me recoñecía en 
nada. Ela é unha persoa moi parca en 
palabras, moi fría, e interpretala era a 
priori un choque porque eu son doce, 
riseira… Pero, sorprendentemente, foi 
a personaxe coa que me sentín máis 
cómoda gravando”.
Alegre e positiva, María confesa que a 
covid-19 está a afectarlle laboralmen-
te a todos os niveis, con “menos pro-
bas, menos seleccións, máis proxectos 
aprazados e moita incerteza”.
“Se xa de seu era un sector magoado, 
e con todo isto está peor. Antes todo 
era unha incerteza e agora é unha to-
lemia”, di María, quen asegura que “o 
que me apetece é traballar, por supos-
to. Enfrontarme a un papel no que te-
ña que buscar emocións fortes e no 
que me teña que enfrontar a retos in-
terpretativos que me obriguen a po-
ñer toda a carne no asador”    

• A paisaxe máis bonita de 
Galicia está en calquera 
praia galega. 

• O meu sitio preferido é 
agora mesmo a carballeira 
onde imos construír a 
nosa futura casa.

• O mellor lugar para 
evadirse é calquera xunto 
ao mar. 

• Para unha comida 
especial un sushi mirando 
o mar. 

• Para unha escapada de 
fin de semana vénme 
á cabeza o Parador de 
Santo Estebo, na Ribeira 
Sacra. 

• O próximo voo que colla 
será a… non sei, oxalá que 
sexa pronto. Sigo soñando 
coa Riviera Maya, con esas 
praias... 

• El paisaje más bonito de 
Galicia está en cualquier 
playa gallega.

• Mi sitio preferido es ahora 
mismo la carballeira 
donde vamos a construir 
nuestra futura casa.

• El mejor lugar para 
evadirse es cualquiera 
junto al mar.

• Para una comida especial 
un sushi mirando el mar.

• Para una escapada de 
fin de semana me viene 
a la cabeza el Parador 
de Santo Estebo, en la 
Ribeira Sacra.

• El próximo vuelo que coja 
será a… no sé, ojalá que 
sea pronto. Sigo soñando 
con la Riviera Maya, con 
esas playas...

C U E S T I O
N A R I O
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Elegante, sofisticado, favorito 
nas noites de festa en casa. 
Alternativa ao clásico, os de 
abelorios para brillar con luz 
propia.

Elegante, sofisticado, 
favorito en las noches de 
fiesta en casa. Alternativa al 
clásico, los de lentejuelas 
para brillar con luz propia.

TIEMPO DE ESMOQUIN
TEMPO DE ESMOQUIN

O veludo suave e 
sofisticado, úsao en 
vestidos con bordados e  
brocados e pantalóns 
“baggy”.

El terciopelo suave y 
sofisticado, úsalo en 
vestidos con bordados y 
brocados y pantalones 
“baggy”.

REY DE LA NOCHE
REI DA NOITE

JUEGO DE
TRANSPARENCIAS
XOGO DE
TRANSPARENCIAS

O encaixe é  ultrafemInino, 
delicado e cun punto 
“sexi”. Suma romanticismo 
con camisas de mangas  
abullonadas e  gorgueras  
victorianas, ou volantes.

El encaje es 
ultrafemenino, delicado y 
con un punto “sexy”. 
Suma romanticismo con 
camisas de mangas 
abullonadas y gorgueras 
victorianas, o volantes.

MOMENTO PARA
DESLUMBRAR
MOMENTO PARA
DESLUMBRAR

FOTO:
Mono dorado de Etro
Mono dourado de Etro

FOTO:
Alberta Ferretii

FOTO:
Vestido de Elie Saab World

FOTO:
Esmoquin lentejuelas de Saint Laurent
Esmoquin abelorios de Saint Laurent

Goza dunha velada íntima co 
teu círculo máis próximo con 
ilusión, sen renunciar a brillar; 
os tecidos  metalizados 
axudaranche a cegar, na 
pista de baile ou do salón da 
túa casa.

Disfruta de una velada íntima 
con tu círculo más cercano 
con ilusión, sin renunciar a 
brillar; los tejidos 
metalizados te ayudarán a 
deslumbrar, en la pista de 
baile o del salón de tu casa.

TOPS DE NAVIDAD/TOPS DE NADAL
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Gabardina en 
tejido acolchado 
de poliéster 
reciclado sin 
costuras

Gabardina en 
tecido acolchado 
de  poliéster
reciclado sen 
costuras

& Other Stories
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Vela aromática 100% vegana. Todos los beneficios 
generados por su compra se destinarán a la 
Federación Española de Bancos de Alimentos.

Vela aromática 100% vegana. Todos os beneficios 
xerados pola súa compra destinaranse á 
Federación Española de Bancos de Alimentos.

Mi Rebotica
www.mirebotica.es

LO+

Pulsera de oro con flecha de sílex
prehistórica certificada de la colección
de joyería artesanal

Pulseira de ouro con frecha de sílex 
prehistórica certificada da colección
de xoiería artesanal

Fernando Gallego
Xoieiro Artesán
www.joyeriafgallego.com

Bolsas tote y pendientes ‘Lola’ realizados
en arena y arcilla de la firma La Basita, 
diseñadas y realizados a mano

Bolsas tote e pendentes ‘Lola’ realizados
en area e arxila da firma La Basita, 
deseñadas e realizados a man

Bárbara Grandío
www.labasita.com

88



89

Los ‘petfluencers’
Os ‘ petfluencers’

MUNDO ANIMAL

Jiffpom (10,3 millones)
@jiffpom

Hasta el momento, es el perro con 
más seguidores de internet. Ade-
más, tiene canal de Youtube y artí-
culos de merchandising.

Ata o momento, é o can con máis 
seguidores de Internet. Ademais, 
ten canle de Youtube e artigos de 
merchandaxe.

Nala Cat (4,3 millones) 
@nala_cat

Es la gata con más seguidores en 
Instagram según el World Records 
Guinnes. Una mezcla de siamés y ta-
bbimix que promociona productos 

de comida que llevan su nombre.
É a gata con máis seguidores en 
Instagramm, segundo o World Re-
cords Guinnes. Unha mestura de 
siamés e tabbimix que publicita 

produtos de comida que levan o 
seu nome.

Its Doug The Pug (4 millones)
@itsdougthepug

Es el pug más famoso de Instagram, 
donde exhibe sus extravagantes 
pintas, pero también uno de los 
más seguidos en Facebook, donde 
tiene más de 6 millones de fans, y 
de tik tok, donde cuenta con 5 mi-
llones. Se hizo viral gracias a sus ví-
deos en los que recrea situaciones 
cotidianas humanas, intros de series 
y escenas de películas.

É o pug máis famoso de Instagram, 
onde exhibe as súas extravagantes 
pintas, pero tamén un dos máis se-
guidos en Facebook, onde ten máis 
de seis millóns de fans, e de tik tok, 
xa que conta con cinco millóns. Fí-
xose viral grazas aos seus vídeos 
nos que recrea situacións cotiás 
humanas, intros de series e esce-
nas de películas.

Juniper Fox (3 millones)
@juniperfoxx

Esta zorra roja domesticada cuenta 
cada día con más seguidores que 
disfrutan de sus pots junto a otros 
animales con los que convive.

Esta raposa vermella domesticada 
conta cada día con máis seguido-
res que gozan dos seus pots, xunto 
a outros animais cos que convive. 

Marutaro (2,5 millones)
@marutaro

Este perro japonés de raza shiba 
inu y obsesionado por los peluches 
cuenta con tres libros publicados y 
hasta un museo en Tokio. Se dio a 
conocer en 2011 cuando su propie-
tario comenzó a publicar imágenes 
suyas para animar a sus seguidores 
tras el tsunami de Japón.

Este can xaponés de raza shiba inu 
e obsesionado polos peluches con-
ta con tres libros publicados e ata 
cun museo en Tokio. Deuse a coñe-
cer en 2011 cando o seu propieta-
rio comezou a publicar imaxes súas 
para animar os seus seguidores 
tras o tsunami do Xapón.

Probablemente nadie a quien le gusten los animales, 
tenga mascota y se mueva habitualmente en redes 

sociales no conozca a Jiffpom, un perro pomerania que 
vive en Los Angeles y que cuenta con más de 10 millo-
nes de seguidores. Su éxito es tal que incluso tiene su 
propio emoji. Como él, muchos perros y gatos generan 
contenido en el ámbito digital que consigue cada día 
más likes. Por eso no es de extrañar que con tal audien-
cia, los animales se hayan convertido en auténticos pet-
fluencers y en un gran filón para las marcas.
Aunque los perros, con etiqueta propia de dogfluencers, 
son los más habituales, seguidos por los gatos, también 
se pueden encontrar conejos, pájaros e incluso zorros y 
erizos, que lo mismo protagonizan una sesión fotográfi-
ca con las más variopintas caracterizaciones, que anun-
cian productos o enternecen y divierten con sus vídeos.
Estas son algunas de las estrellas pet...

Probablemente todas aquelas persoas ás que lles gusten 
os animais, que teñan mascota e se que movan habitual-
mente en redes sociais coñecerán a Jiffpom, un can po-
merania que vive nos Ánxeles e que conta con máis de 10 
millóns de seguidores. O seu éxito é tal que mesmo ten 
o seu propio emoji. Coma el, moitos cans e gatos xeran 
contido no ámbito dixital que consegue cada día máis li-
kes. Por iso non é de estrañar que, con tal audiencia, os 
animais se convertesen en auténticos petfluencers e nun 
gran filón para as marcas.
Aínda que os cans, con etiqueta propia de dogfluencers, 
son os máis habituais, seguidos polos gatos, tamén se 
poden atopar coellos, paxaros e mesmo raposos e ouri-
zos, que o mesmo protagonizan unha sesión fotográfica 
coas máis variadas caracterizacións que anuncian produ-
tos ou conmoven e divirten cos seus vídeos.
Estas son algunhas das estrelas pet...

Xiana Alén
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Eficiente en 
combustible 
y conducción 
estimulante
Eficiente en combustible e condución estimulante

La actriz Silvia Fominaya prueba el Grandland X Híbrido Enchufable

El SUV Híbrido Enchufable es per-
fecto para quienes quieren con-

ducir de manera eficiente sin per-
der el espíritu deportivo. Por eso, 
a la conocida actriz y presentadora 
Silvia Fominaya, encargada de pro-
bar este nuevo modelo de la mar-
ca Opel, la experiencia le ha encan-
tado.
El vehículo, disponible en dos ver-
siones en la red de concesionarios 
Bétula Cars, destaca por su carga 

fácil y rápida, sus 4 modos de con-
ducción (4x4, sport, híbrido y eléc-
trico) y su etiqueta ambiental ce-
ro de la DGT. “Es recargable como 
un vehículo 100% eléctrico, y ofrece 
plena capacidad de adaptación a 
cualquier entorno. Además, cargar 
la batería del Grandland X Híbrido 
Enchufable es muy fácil, ya que se 
puede conectar en cualquier pun-
to público de corriente alterna, a la 
red doméstica con un cable de car-

ga o a un cargador de pared”, se-
ñala Alejandro Poza, jefe de ventas 
del concesionario en Compostela, 
que resalta también sus 300 CV y 
la comodidad a la hora de condu-
cirlo, ya que “el cambio al pasar de 
un motor a otro no se nota”.
Gran aficionada a los coches, a Sil-
via Fominaya le ha sorprendido es-
pecialmente su aceleración, “tiene 
un sprint impresionante, y respon-
de muy bien cuando haces manio-

MOTOR

¿Quieres probar un coche eléctrico?
Es muy fácil: elige fecha, pide tu cita y te 
lo llevan a casa sin ningún compromiso

Queres probar un coche eléctrico?
É moi fácil. Escolle data, pide a túa cita e 
lévancho á casa sen ningún compromiso
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A actriz Silvia Fominaya proba
o Grandland X híbrido enchufable

• EL CONCESIONARIO / O CONCESIONARIO
En Bétula Cars, del Grupo Pérez Rumbao, se pueden encontrar todos los vehículos 
de la gama Opel y el más amplio catálogo de coches de ocasión, así como todos 
los servicios de postventa. Además, disponen de un concesionario virtual para ac-
ceder a ellos desde cualquier lugar y sin salir de casa.
En Bétula Cars, do Grupo Pérez Rumbao, pódense atopar todos os vehículos da 
gama Opel e o máis amplo catálogo de coches de ocasión, así como todos os ser-
vizos de posvenda. Ademais, dispoñen dun concesionario virtual para acceder a 
eles desde calquera lugar e sen saír de casa.
• Dirección. Avda. do Cruceiro da Coruña 252 (Boisaca) - 15703 Santiago de Com-
postela (A Coruña). Tel. 981566003 / betulacarsscq@perezrumbao.com
• Horario. Lunes-Viernes 09:00-13:30 y de 15:30-20:30. Sábado 10:00-13:30

bras o en cualquier incidencia”, 
dice. “Tiene 300 caballos y creo 
que siempre es bueno tenerlos; 
nunca están de más para usar-
los cuando los necesitas, porque 
muchas veces te quitan de si-
tuaciones comprometidas”.
“También me ha asombrado su 
dirección asistida, que es increí-
ble, porque casi no tienes que 
tocar el volante y gira muchísi-
mo, y me ha encantado que va-
ríe de gasolina a eléctrico según 
convenga, porque ahorras mu-
cho combustible de una forma 
cómoda”   

O SUV híbrido enchufable é 
perfecto para quen que-

re conducir de maneira eficien-
te sen perder o espírito depor-
tivo. Por iso, á coñecida actriz 
e presentadora Silvia Fominaya, 
encargada de probar este novo 
modelo da marca Opel, a expe-
riencia encantoulle.
O vehículo, dispoñible en dúas 
versións na rede de concesio-
narios Bétula Cars, destaca pola 
súa carga fácil e rápida, os seus 
catro modos de condución (4x4, 
sport, híbrido e eléctrico) e a súa 
etiqueta ambiental cero da DXT. 
“É recargable coma un vehícu-
lo 100 % eléctrico e ofrece unha 
plena capacidade de adaptación 
a calquera contorna. Ademais, 
cargar a batería do Grandland 
X híbrido enchufable é moi fácil, 
xa que se pode conectar en cal-
quera punto público de corren-
te alterna, á rede doméstica cun 
cable de carga ou a un carga-
dor de parede”, sinala Alejandro 

Poza, xefe de vendas do conce-
sionario en Compostela, que re-
salta tamén os seus 300 CV e a 
comodidade á hora de condu-
cilo, xa que “o cambio ao pasar 
dun motor a outro non se nota”.
Grande afeccionada aos coches, 
a Silvia Fominaya sorprendeu-
na especialmente a súa acelera-
ción, “ten un sprint impresionan-
te e responde moi ben cando 
fas manobras ou en calquera in-
cidencia”, di. “Ten 300 cabalos 
e creo que sempre é bo telos; 
nunca están de máis para usalos 
cando os necesitas porque moi-
tas veces quítante de situacións 
comprometidas”.
“Tamén me asombrou a súa di-
rección asistida, que é incrible, 
porque case non tes que tocar 
o volante e xira moitísimo e en-
cantoume que varíe de gasoli-
na a eléctrico segundo conveña, 
porque aforras moito combusti-
ble dunha forma cómoda”   

Captura el 
código QR  para 
ver el making-of

/ Captura o 
código QR  para 
ver o making-of

Toni Martín

Bruno Rodríguez

Sabela Freire

Marta Arnoso

Leocadia Studio
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La deseada
vitamina D
A desexada vitamina D

O 60 % da poboación española 
ten déficit de vitamina D, unha 

cifra que se incrementa ata o 80 % 
na poboación anciá e que provoca 
múltiples problemas de saúde, como 
debilidade muscular, aumento de 
peso, fatiga, problemas dixestivos, 
mentais ou cardíacos e dor de ca-
beza, entre outros. E aínda que non 
está totalmente demostrado que in-
flúa directamente na curación de 
pacientes con coronavirus, si o está 
que axuda á súa melloría e a reducir 
a súa incidencia e gravidade.
A mellor maneira de conseguila é ex-
poñéndose ao sol. Os expertos expli-
can que se necesitan polo menos 30 

minutos de exposición solar dúas ve-
ces por semana para producir unha 
cantidade suficiente de vitamina D.
Outra fonte para conseguila é un-
ha dieta adecuada e un suplemento 
que axude a ter os niveis necesarios. 
Estes son algúns dos alimentos máis 
saudables con alto contido de vita-
mina D.
- Pescados como o arenque, as sar-
diñas, a xarda e o salmón
- Aceite de fígado de bacallau
- Atún en lata
- Xemas de ovo
- Fígado de tenreira
- Lácteos. Algúns produtos alimenti-
cios están enriquecidos con este nu-

triente. É o caso do leite de vaca, a 
bebida de soia, o zume de laranxa, os 
cereais, a avea, os iogures enteiros, a 
xelea real, a mostaza e os queixos.
- Caviar e angulas
“Ter uns bos niveis de vitamina D é 
bo sempre, pero agora máis ca nun-
ca. Hai que comer alimentos ade-
cuados e, sobre todo, tomar o sol, 
aínda que con precaución, todos os 
días. Un simple paseo pode axudar 
a que os niveis sexan os suficientes 
para estar sans, pero tamén pode-
mos poñernos preto da xanela, nun-
ha terraza ou fronte a calquera fon-
te de luz que haxa nas nosas casas”, 
explican os expertos    

SALUD / SAÚDE

El 60% de la población españo-
la tiene déficit de vitamina D, 

una cifra que se incrementa hasta 
el 80% en ancianos, y que provoca 
múltiples problemas de salud co-
mo debilidad muscular, aumento de 
peso, fatiga, problemas digestivos, 
mentales, cardíacos y dolor de ca-
beza, entre otros. Y aunque no está 
totalmente demostrado que influya 
directamente en la curación de pa-
cientes con coronavirus, sí lo está 
que ayuda a su mejoría y a reducir 
su incidencia y gravedad.
La mejor manera de conseguirla es 
exponiéndose al sol. Los expertos 
explican que se necesitan al menos 
30 minutos de exposición solar dos 
veces por semana para producir una 
cantidad suficiente de vitamina D.
Otra fuente para conseguirla es una 
dieta adecuada, y un suplemento 
que ayude a tener los niveles ne-
cesarios. Estos son algunos de los 
alimentos más saludables con alto 
contenido de vitamina D.
- Pescados como el arenque, las 
sardinas, la caballa y el salmón
- Aceite de hígado de bacalao
- Atún en lata
- Yemas de huevo
- Hígado de ternera
- Lácteos. Algunos productos ali-
menticios están enriquecidos con 
este nutriente. Es el caso de la leche 
de vaca, la bebida de soja, el zumo 
de naranja, los cereales, la avena, los 
yogures sin desnatar, la jalea real, la 
mostaza y los quesos.
- Caviar y angulas
“Tener unos buenos niveles de vita-
mina D es bueno siempre, pero aho-
ra mismo más que nunca. Hay que 
comer alimentos adecuados y sobre 
todo, tomar el sol, aunque con pre-
caución, todos los días; un simple 
paseo puede ayudar a que los nive-
les sean los suficientes para estar sa-
nos, pero también podemos poner-
nos cerca de la ventana, terraza o 
fuente de luz en nuestras casas”, ex-
plican los expertos    

Anaí Cao
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Rutina de belleza 
en el cambio

de estación

Rutina de beleza
no cambio

de estación

Máis horas de luz, radiación solar 
máis intensa e máis horas de ex-

posición. O cambio de estación ne-
cesita unha adecuada posta a punto 
da pel, o noso órgano máis extenso, 
para lucir unha face sa e bonita, e de 
aí a importancia de ter unha adecua-
da rutina de beleza.
Limpador. O primeiro paso é a lim-
peza facial, como mínimo, unha vez 
ao día. Os produtos utilizados deben 
ser suaves e non favorecer a sequi-
dade, nin conter substancias quími-
cas, xa que estes axentes tenden a 
aumentar a permeabilidade da capa 
protectora da pel, o que favorece a 
entrada de substancias externas que 
causan irritacións e xeran impurezas.
Exfoliante. Hai que exfoliar a pel 
para eliminar as células mortas que 

obstrúen os poros e favorecer a re-
novación celular, o que aumenta a 
uniformidade e a luminosidade da 
pel. Ademais, contribúe á efectivida-
de dos coidados posteriores. É reco-
mendable aplicar o exfoliante unha 
ou dúas veces á semana, aínda que 
dependendo da sensibilidade e da 
sequidade da pel o proceso pode 
ser quincenal.
Tónico. O tónico restablece o ph da 
pel tras a limpeza, o que evita que 
se debilite a súa barreira protectora, 
elimina posibles restos de impurezas 
e pecha os poros e, ademais, actúa 
como produto calmante e activador 
da circulación.
Hidratación profunda. A crema hi-
dratante debe aplicarse en calquera 
estación do ano, independentemen-

te do tipo de pel que se teña, porque 
contribúe á protección da barreira li-
pídica da pel. Con todo, o produto 
utilizado debe adaptarse tanto ás 
necesidades persoais como ás cli-
matolóxicas, co fin de obter uns re-
sultados óptimos. Nesta tempada, a 
derme tende a producir máis sebo, 
polo que se recomenda optar por 
cosméticos máis lixeiros.
Protector solar. Aínda que o ideal 
é usar protección solar todo o ano, 
nesta época é fundamental. Tanto o 
sol como a suor empeoran as lesións 
cutáneas, polo que é recomendable 
usar un fotoprotector adecuado pa-
ra evitar queimaduras solares, pois o 
dano na pel é irreversible e reflícte-
se posteriormente en manchas, en-
gurras prematuras e sequidade    

BELLEZA / BELEZA

Más horas de luz, radiación solar más intensa y más 
horas de exposición. El cambio de estación necesita 

una adecuada puesta a punto de la piel, nuestro órgano 
más extenso, para lucir una tez sana y bonita, y de ahí 
la importancia de tener una adecuada rutina de belleza.
Limpiador. El primer paso es la limpieza facial, como 
mínimo una vez al día. Los productos utilizados de-
ben ser suaves y no favorecer la sequedad, ni conte-
ner sustancias químicas, ya que estos agentes tienden 
a aumentar la permeabilidad de la capa protectora de 
la piel, favoreciendo la entrada de sustancias externas 
que causan irritaciones y generan impurezas.
Exfoliante. Para eliminar las células muertas que obs-
truyen los poros y favorecer la renovación celular, au-
mentando la uniformidad y luminosidad de la piel, 
además de contribuir a la efectividad de los cuidados 
posteriores. Recomendable aplicarlo una o dos veces 
a la semana, aunque dependiendo de la sensibilidad y 
sequedad de la piel el proceso puede ser quincenal.
Tónico. Restablece el ph de la piel tras la limpieza pa-

ra evitar que se debilite su barrera protectora, elimina 
posibles restos de impurezas y cierra los poros, actuan-
do además como producto calmante y activador de la 
circulación.
Hidratación profunda. La crema hidratante debe apli-
carse en cualquier estación del año, independiente-
mente del tipo de piel que se tenga, porque contribuye 
a la protección de la barrera lipídica de la piel. No obs-
tante, el producto utilizado debe adaptarse tanto a las 
necesidades personales como a las climatológicas, con 
el fin de obtener unos resultados óptimos. En esta tem-
porada, la dermis tiende a producir más sebo, por lo 
que se recomienda optar por cosméticos más ligeros.
Protector solar. Aunque lo ideal es usarlo todo el año, 
en esta época es fundamental. Tanto el sol como el su-
dor empeoran las lesiones cutáneas, por lo que es reco-
mendable usar un fotoprotector adecuado para evitar 
quemaduras solares, pues el daño en la piel es irrever-
sible y se refleja posteriormente en manchas, arrugas 
prematuras y sequedad    

Mar Solar
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PARA BAILAR EN UNA BO-

DA. “Para la entrada de los 
novios al salón me encanta 
Music, de John Miles, la ver-
sión instrumental a partir del 
minuto 1. La primera vez que 
la escuché fue en una boda 
como invitado, y me pareció 
y me parece espectacular. Pa-
ra abrir propiamente el bai-
le, creo que debería ser el te-
ma especial de cada pareja. 
El resto de la fiesta hay que 
pinchar música para todos, 
pero para abrir el baile, tiene 

que sonar SU canción”.

PARA CANTAR EN UN KA-
RAOKE. “Me vale cualquiera 
de los 80, pero nacional. Sufre 
mamón, de Hombres G, Cien 
gaviotas, de Duncan Dhu...”

SUSURRARLE AL OÍDO A TU 
PAREJA. “Buffff. Soy bastan-
te oso amoroso, pero cantar 
no es lo mío, así que prefie-
ro no hacer daño a mi pare-
ja” (jajaja).

CANTAR EN LA DUCHA. “No 

suelo hacerlo, pero alguna vez 
me ha salido 20 de abril, de 
Celtas Cortos. Últimamente 
me siento muy identificado”.

TRAS APAGAR EL DESPER-
TADOR. “Algo dance para 
espabilar. Desde que la en-
contré de casualidad me en-
canta una versión It’s my li-
fe, de Chawki ft. Dr Alban. 
Un clásico, pero esta versión 
aún me genera mejor rollo. 
Despiertas sí o sí”.

ESCUCHAR EN EL SOFÁ CON 
LOS OJOS CERRADOS. “Cual-
quiera de Queen o de Michael 
Jackson; me traen recuerdos 
de una buena época. Aunque 
si soy sincero, poco tiempo 
aguanto con los ojos cerra-
dos. Empieza a llevar el ritmo 
con los pies, después con los 
hombros, le sigue la cabeza... 
¡y así es imposible estar tran-
quilo!”.

LA ÚLTIMA DE LA FIESTA. 
“Ecuador, de Sash; es un po-
co contradictorio porque me 
gustaría como colofón de la 
fiesta pero... es imposible ce-
rrarla con ella y que la gente 
se vaya tan tranquilamente”.

LA CANCIÓN DE MI VIDA. 
“Sin duda es Show must go 
on, de Queen, y sobre todo 
con la que nos está cayendo. 
Hay que seguir remando”    

Fran Tasende
Fundador de la empresa de discotecas móviles 
y fotomatones Animus en Compostela, confiesa 
su querencia por la música comercial, “la que 
me levanta el ánimo y me hace bailar”, aunque 
admite que hay una canción para cada momento.

Estas son algunas de ellas:

Martina Izard

Bea Barros

94



95

Velaquí dalgunhas delas:

PARA BAILAR NUNHA VODA. Para a entrada 
dos noivos ao salón encántame Music, de John 
Miles, a versión instrumental a partir do minuto 
1. A primeira vez que a escoitei foi nunha voda 
como convidado e pareceume, e paréceme, es-
pectacular. Para abrir propiamente o baile, creo 
que debería ser o tema especial de cada parella. 
O resto da festa ten que soar música para to-
dos, pero para abrir o baile, ten que soar a can-
ción dos noivos.

PARA CANTAR NUN KARAOKE. Váleme cal-
quera dos 80, pero nacional. Sufre mamón, de 
Homes G; Cien gaviotas, de Duncan Dhu...

PARA RUMOREARLLE AO OÍDO Á TÚA PA-
RELLA. Buffff. Son bastante oso amoroso, pero 
cantar non é o meu, así que prefiro non lle facer 
dano á miña parella (jajaja).

PARA CANTAR NA DUCHA. Non adoito facelo, 
pero algunha vez saíume 20 de abril, de Celtas 
Cortos. Ultimamente síntome moi identificado.

DESPOIS DE APAGAR O ESPERTADOR. Algo 
dance para espertar. Desde que a atopei de Ca-
sualidade, encántame unha versión de It’s my li-
fe, de Chawki ft. Dr Alban. Un clásico, pero esta 
versión aínda me gusta máis. Con ela espertas 
si ou si.

PARA ESCOITAR NO SOFÁ COS OLLOS PE-
CHADOS. Calquera de Queen ou de Michael 
Jackson, tráenme recordos dunha boa época. 
Aínda que, se son sincero, pouco tempo aguan-
to cos ollos pechados. Empezo a levar o ritmo 
cos pés, despois cos ombreiros, séguelle a ca-
beza..., e así é imposible estar tranquilo!

A ÚLTIMA DA FESTA. Ecuador, de Sash. É un 
pouco contraditorio porque me gustaría como 
colofón da festa, pero é imposible pechala con 
ela e que a xente se vaia tan tranquilamente.

A CANCIÓN DA MIÑA VIDA. “Sen dúbida é 
Show must go on, de Queen, e sobre todo 
coa que nos está caendo. Hai que seguir re-
mando.    

Fran Tasende, fundador da empresa 
de discotecas móbiles e fotomatóns 
Animus en Compostela, confesa a súa 
querenza pola música comercial, “a 
que me levanta o ánimo e a que me fai 
bailar”, aínda que admite que hai unha 
canción para cada momento.
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Lectora incansable e con 
vocación literaria des-

de que ten uso de razón, a 
guionista e escritora Noe 
Martínez deuse a coñecer en 
2005 coa súa primeira nove-
la, Sinálame un imbécil e na-
mórome. Desde entón, o seu 
tempo repartiuse entre tra-
ballos para o audiovisual, as 
páxinas dos seus libros e os 
seus fillos, Nicolás e Loren-
zo, a quen dedicou Porque 
o digo eu, que son mamá, a 
súa sexta e divertida novela 
na que fala das tribulacións e 
praceres da maternidade en 
“un legado de disparate, to-
lemia e amor”.

Lectora incansable y con 
vocación literaria des-

de que tiene uso de razón, 
la guionista y escritora Noe 
Martínez se dio a conocer 
en 2005 con su primera no-
vela, Señálame un imbécil y 
me enamoro. Desde enton-
ces, su tiempo se ha repar-
tido entre trabajos para el 
audiovisual, las páginas de 
sus libros y sus hijos, Nicolás 
y Lorenzo, a quien ha dedi-
cado Porque lo digo yo, que 
soy mamá, su sexta y diver-
tida novela en la que habla 
de las tribulaciones y place-
res de la maternidad en “un 
legado de disparate, locura y 
amor”.
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1. CIEN AÑOS DE SOLEDAD, DE ‘GABO’
Sin duda, es mi libro. El realismo mágico de García Márquez es, 
en sí mismo, la capacidad que tenemos todos dentro para ha-
cer de lo gris, un arcoíris infinito. Adoro al obstinado Aurelia-
no y su querida Amaranta, que no se conforman con lo que les 
toca, sino que se salen del pentagrama. Vencer la soledad con 
amor, es, en sí mismo, el antídoto a todo lo malo. Amen, así, sin 
acento. Pero ámense un montón, porfavorcito…!
Sen dúbida, é o meu libro. O realismo máxico de García Már-
quez é, en si mesmo, a capacidade que temos todos dentro 
para facer do gris, un arco da vella infinito. Adoro ao obstina-
do Aureliano e a súa querida Amaranta, que non se conforman 
co que lles toca, senón que se saen do pentagrama. Vencer a 
soidade con amor, é, en si mesmo, o antídoto a todo o malo. 
Amen, así, sen acento. Pero ámense unha chea, porfavorcito…!

2. GARRAS DE ASTRACÁN, DE TERENCI MOIX
Recuerdo haber llegado a Terenci muy jovencita, quizá llevada 
por emoción de mami al acabar de leerlo: ¡Noe, te va a encan-
tar esta novela! ¡Es tan tú…! Y lo era. Vaya si lo era. Con Terenci 
me di cuenta de que no hay que tener miedo a las letras, ni a 
las emociones, ni a los sentimiento locos cando te pones al te-
clado. Basta con contar verdad, decir verdad, reír verdades. La 
comedia disparatada y vivaz de Terenci me cautivó de pies a 
cabeza. Y hasta hoy…
Recordo chegar a Terenci moi jovencita, quizá levada por emo-
ción de mami ao acabar de lelo: Noe, vai encantar esta novela! 
É tan ti… E o era. Vaia se o era. Con Terenci deime conta de que 
non hai que ter medo ás letras, nin ás emocións, nin aos senti-
mento tolos cando posche ao teclado. Basta con contar verda-
de, dicir verdade, rir verdades. A comedia disparatada e vivaz 
de Terenci cativoume de xeito total. E ata hoxe…

3. EL HEREJE, DE DELIBES
Delibes es el escritor. No hay otra forma de acercarse a él si no 
es con reverencia y placer. Cada línea de esta novela es un lujo 
literario e histórico. Maneja los tempos, los personajes, los es-
pacios y las acciones como un don creador como no hay otro. 
No sé si hay manera de reflejase en él como un espejo para es-
cribir, pero, de lo que no me cabe duda, es de que es el arroyi-
to del que siempre hay que beber aunque no se tenga sed. Es-
ta novela es un imprescindible de la literatura universal, y de mi 
vida, claroooooooooooooo.
Delibes é o escritor. Non hai outra forma de achegarse a el se 
non é con reverencia e pracer. Cada liña desta novela é un luxo 
literario e histórico. Manexa os tempos, os personaxes, os espa-
zos e as accións como un don creador como non hai outro. Non 
se se hai maneira de reflectise nel como un espello para escri-
bir, pero, do que non me cabe dúbida, é de que é o arroyito do 
que sempre hai que beber aínda que non se teña sede. Esta no-
vela é un imprescindible da literatura universal, e da miña vida, 
claroooooooooooooo.

Andrea Eibes
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A ENTREVISTA / THE INTERVIEW

Músico, actor y guionista, David Perdomo 
(A Coruña, 1980) es uno de los nombres 
imprescindibles del humor en Galicia, y 
aunque su fama inicial se la debe a su 
creación del ‘koruño’, ha demostrado con 
creces ser mucho más que ese personaje 
que también le abrió las puertas en 
Madrid. A sus cuarenta años, Perdomo, 
amante de los tatuajes y lo oscuro, y con 
un mundo interior “muy rico”, asegura 
sentirse en un momento vital muy feliz. 
Atrás quedan sus intervenciones en 
programas de la TVG como ‘Land Rober’ 
y sus directos de Internet junto a su gran 
amigo Xosé A. Touriñán durante en 
confinamiento, para disfrutar 
intensamente de una etapa llena de 
proyectos, convencido de que “cuando 
generas energía bonita, el mundo te 
acaricia”.

Músico, actor e guionista, David Perdomo (A Coruña, 1980) é un 
dos nomes imprescindibles do humor en Galicia e, aínda que a súa 
fama inicial lla debe fundamentalmente á súa creación do Koruño, 
demostrou sobradamente ser moito máis ca ese personaxe que 
tamén lle abriu as portas en Madrid. Aos seus corenta anos, 
Perdomo, amante das tatuaxes e do escuro, e cun mundo interior 
moi rico, asegura sentirse nun momento vital moi feliz. Atrás 
quedan as súas intervencións en programas da TVG como Land 
Rober, o seu persoalísimo Ecce Perdomo e os seus directos de 
Internet xunto ao seu grande amigo Xosé A. Touriñán durante o 
confinamento, para gozar intensamente dunha etapa chea de 
proxectos, convencido de que “cando xeras enerxía bonita, o 
mundo acaríñate”.

David
Perdomo

Paula Amati

Sabela Freire

Ana Iglesias

Captura el código QR
para ver el making-of
Captura o código QR
para ver o making-of
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Músico, actor y guionista, David Perdomo 
(A Coruña, 1980) es uno de los nombres 
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generas energía bonita, el mundo te 
acaricia”.
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tamén lle abriu as portas en Madrid. Aos seus corenta anos, 
Perdomo, amante das tatuaxes e do escuro, e cun mundo interior 
moi rico, asegura sentirse nun momento vital moi feliz. Atrás 
quedan as súas intervencións en programas da TVG como Land 
Rober, o seu persoalísimo Ecce Perdomo e os seus directos de 
Internet xunto ao seu grande amigo Xosé A. Touriñán durante o 
confinamento, para gozar intensamente dunha etapa chea de 
proxectos, convencido de que “cando xeras enerxía bonita, o 
mundo acaríñate”.
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Sabela Freire
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Coloca el código dentro del recuadro

Código QR

Localiza los distintos
códigos QR en las páginas
de MarteS

1

Pásale el escaner de códigos QR
de tu móvil2

¡y disfruta
de los momentos
más divertidos
de cómo se hicieron
los reportajes!

3

O Paraíso
é unha lenda.

Sober
Concello de Sober

Municipio de Interese Turístico
unha realidade que visitar

RIBEIRA SACRA | Candidata a Patrimonio da Humanidade
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Celebrado por primera vez en 1126, el Año 
Santo Jubilar Compostelano se ha vivido de 
múltiples formas desde entonces, pero sin du-
da, el que acaba de comenzar será uno de los 
más significativos en el contexto de la historia. 
Será el Año Santo de la pandemia y por lo tan-
to, el más diferente; el que nos obligue a rein-
ventarlo para adaptarlo a los nuevos tiempos 
sin perder brillo ni esencia, el que demande 
más esfuerzos y más imaginación, pero tam-
bién, el que celebraremos con más esperanza 
e ilusión, y solo de nosotros depende que 
vuelva a ser el Xacobeo exitoso y atractivo 
que siempre ha sido. Tenemos dos años por 
delante para conseguir que así sea.

Celebrado por primeira vez en 1126, o Ano San-
to Xubilar Compostelán viviuse de múltiples 
formas desde entón, pero sen dúbida, o que 
acaba de comezar será un dos máis significati-
vos no contexto da historia. Será o Ano Santo 
da pandemia e por tanto, o máis diferente; o 
que nos obrigue a  reinventalo para adaptalo 
aos novos tempos sen perder brillo nin esen-
cia, o que demande máis esforzos e máis ima-
xinación, pero tamén, o que celebraremos con 
máis esperanza e ilusión, e só de nós depende 
que volva ser o Xacobeo exitoso e atractivo 
que sempre foi. Temos dous anos por diante 
para conseguir que así sexa.

EditorialEn portada

Sabela Arán
María Mera
Cris Iglesias

| Ana Iglesias
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