
O martes, 30 de abril, por fin puidemos facer o 

tramo do Camiño de Santiago que vai desde Bo-

ente a Ribadiso, porque a climatoloxía o permi-

tiu. 

Este curso,  o alumnado de 5º E.Primaria estivo 

buscando información sobre este tramo do Ca-

miño e agora tocaba ver in situ o que fomos in-

vestigando.  

Comezamos vendo a igrexa de Boente, unha 

igrexa construída no s. XX, no mesmo lugar e 

cos restos da antiga igrexa parroquial do s. XII. 

Está dedicada ao Apóstolo Santiago, que é o pa-

trón da parroquia. 

A igrexa ten unha esfera de reloxo na fachada 

principal e outra na parede lateral, e moi preto 

dela un reloxo de sol con esfera sobre pedra de 

granito. 



Desde a igrexa de Boente puidemos ver ao fondo a “Fonte de Nuestra Señora de La Sa-

leta”. O cruceiro e a fonte son do s. XIX e están feitos en granito.  



Camiñando vimos canalizacións da auga que chamaron a nosa atención e puidemos gozar da 

vexetación autóctona de Galicia, eses carballos centenarios que proporcionan sombras aos pere-

grinos que percorren a nosa terra.  



Mais ao lado dos carballos conviven outras ár-

bores que foron traídas de fóra; os eucaliptos. 

Estas árbores son a única especie que ten dous 

tipos de follas; as xuvenís, máis amplas, sedo-

sas e claras, e as adultas, duras e estreitas.  



Fixemos unha parada en Río para repoñer forzas e foi aquí onde o sol fixo acto de presenza e xa 

nos acompañou o resto do Camiño. 

Na Castañeda houbo uns importantes fornos de cal, onde se cocían as pedras que os peregrinos 

traían desde Triacastela, como penitencia que se impoñían voluntariamente.  Estes fornos de cal 

colaboraron na construción da catedral de Santiago de Compostela. 



Chegamos á ponte medieval de Ribadiso, por onde discorre o tramo francés do Camiño de Santia-

go. Esta ponte pasa por riba do río Iso, un afluente do Ulla, de algo máis de 20 km de lonxitude, 

que nace en Boimorto para desembocar á altura do embalse de Portodemouros. 



Na marxe dereita da ponte atópase o albergue de Ribadiso, que desde o medievo foi un antigo 

hospital de peregrinos rexentado por monxas franciscanas e, posteriormente, propiedade do gre-

mio de prateiros composteláns. A partir do s. XVI véndese o edificio a un particular, coa condición 

de que manteña o hospital en bo estado e que atenda aos romeiros como é debido. 



Á hora de xantar puidemos degustar os bocadillos que nos preparou o persoal do comedor do 

noso colexio.  

Que paisaxe máis fermosa!! Cómpre que entre todas e todos a manteñamos así... 



 E xa para rematar, voltamos á aldea de Ribadiso para 

tomar uns xeados e collemos o autobús para regresar 

ao colexio.  

Quixemos con esta saída coñecer o valor patrimonial 

do Camiño de Santiago, un valor en alza e do que ago-

ra depende a economía de moitas familias do noso 

concello.  


