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Especial
Camiño de Santiago
¿Que sabes do
“Camiño”?
www.xacobeo.es/
www.esgalicia.com/camino_santiago
http://caminodesantiago.consumer.es
www.caminosantiago.com
www.elcaminoasantiago.com
www.es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago
www.programacion2010.xacobeo.es
www.elhuevodechocolate.com/camino

PRÓXIMAMENTE, A PELÍCULA

Entra en www.oapostolo.es para saber
máis e xogar a ser peregrino

LECTURAS NO CAMIÑO
-Dispoñibles na Biblioteca1º CICLO

2º e 3º CICLO

EXPOSICIÓN SOBRE O
“CAMIÑO DE SANTIAGO”

CÓMIC

Con DVD

AS DIFERENTES RUTAS DO CAMIÑO

ACTIVIDADE

Teño pensado ir dende A Valenzá a
Santiago de Compostela.¿ Poderíasme
axudar? Fai un mapa coas Vilas polas
que irei pasando no meu percorrido e
entregao na biblioteca. Non esquezas
poñer o teu nome e curso.
O mapa que tes enriba pódete servir:
www.camino.xacobeo.es
¡GRACIAS!

BREVE HISTORIA DO CAMIÑO

Fai a túa credencial

A historia do Camiño de Santiago remóntase ao século IX. Son moitas lendas as que hai sobre
este famoso camiño, pero o certo é que ano tras ano, cada vez máis peregrinos, polos motivos que sexan,
van en busca dun estreitamento de lazos co Apóstolo Santiago, morto baixo as ordes de Hedores Agre I.
Hai moitos porqués e moitas maneiras de facer o Camiño de Santiago. Son moitas as
motivacións que levan a peregrinar: promesas, peticións, condenas, aventuras, rogos, esperanzas... e
moitas as maneiras de facer o Camiño de Santiago; en bici, a cabalo e andando, sendo este o xeito máis
habitual..Unha das cousas máis especiais do Camiño de Santiago é a Certificación oficial que se entrega
no fin do traxecto, "A Compostela". Para obtela é necesario ter percorrido a pé ou a cabalo polo menos
100 km ou 200 km en bicicleta. Na Credencial do peregrino, que se pode obter ao inicio do Camiño,
pedíndoa nas parroquias ou albergues ou nas Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago, iranse
poñendo selos ou firmas por cada parroquia, refuxio ou albergue do pobo que se atravese.

As 7 rutas históricas polas cales pode realizarse o Camiño de Santiago son:
*CAMIÑO FRANCÉS: A máis famosa, aquela pola cal, a maior parte dos peregrinos fan o camiño. O
itinerario que segue entra a España por Roncesvalles e Sompot, situado nos Pireneos e pasa por Aragón,
Navarra, La Rioja, Castela e a Mancha e Galicia.
*CAMIÑO INGLÉS: Corresponde aos peregrinos do Norte de Europa e de Inglaterra, que facían unha
peregrinación dividida en 2 etapas, unha por mar e unha vez desembarcados no Porto de Ferrol ou no da
Coruña, seguían ata a Catedral a pé.
*CAMIÑO PORTUGUÉS: O itinerario que segues é Tui, ou Porriño, Mos, Redonda, Soutomaior,
Vilaboa, Pontevedra, Barro, Portas, Caldas de Reis, Valga, Pontecesures, Padrón, Rois, Teo e Arnes, ata
Santiago. Esta ruta pode unirse por Verin ao Camiño Sueste.
*CAMIÑO SUESTE-VÍA DA PRATA: Esta ruta unha vez que entra a Galicia atravesa moitos dos seus
pobos ata chegar a Santiago. A entrada a Galicia faino dende Amezquita ou dende A Gudiña.
*CAMIÑO DE FINISTERRA-MUXIA: Data da Idade media, cando os peregrinos seguían despois de
alcanzar Santiago, ata Finisterre, considerado o fin do mundo.
*CAMIÑO NORTE: Dende a costa pasando por Ribadeo entra en Galicia, ou dende o interior pasando
pola Fonsagra. Unha vez en Irún, vanse atravesando Euskadi, Cantabria e Asturias.
*RUTA MARÍTIMA DE MAR DE AROUSA E RÍO ULLA: Esta ruta segue o mesmo itinerario que o
camiño portugués. É importante porque conmemora a chegada do Apóstolo Santiago dende Palestina.
-recollido de www.efdeportes.com/efd132/hacemos-el-camino-de-santiago.htm-
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