


Onde está Santiago de Compostela? 

Que  distancia hai de Tomiño a Santiago? 

Hay 98,46 km de distancia entre Tomiño e Santiago de Compostela e 
123 km por Carretera. 

En que medios de medios de locomoción podemos ir? 

 

 

 

Santiago de Compostela, 
cidade, atópase na provin-
cia de A Coruña,  capital 
da comunidade Autónoma 
de Galicia 



Imos facer parte do camino Francés dende o monte de Gozo ata a Cate-
dral.  4,6 km 

Que Camiño imos facer? 

Que facer? 

8:30 Chegada nenos/as ao colexio 

8:45 -9:00 saída centro (1 h. 30 min) 

10:30 ou 10:45  monte do Gozo 

10:45 - 11:00 merenda (baño no albergue de monte do gozo, son uns ba-
ños pequenos e teñen que facer cola, se non de camiño a catedral para 
urxencias hai cafeterías) 

11:00 - 12:00 Monte do gozo a praza do obradoiro 4,6 km (1h) 

12:00 - 13:00 visita catedral e foto na paraza do obradoiro 

13:00 - 15:30 alameda a comer e xogo libre 

15:30 - 16:00  desplazamento da Alameda   as dársenas de Juan XXIII 

16:00 Recollida en Dársenas Juán XXIII 







Catedral de Santiago 

Curiosidades: 

 A porta santa da catedral de Santiago abrese 
tan só nos anos Jubilares. Isto sucede, cando 
o 25 de xullo, día do Apóstol, cae en Domingo. 

 Santo dos Croques. Dicen que foi o mesmo 
mestre Mateo que se inmortalizaou a sí mesmo 
no parteluz do Pórtico da Gloria. Conta a tradi-
ción que había que darse tres cabezazos 
(lixeiros ehhh) contra a cabeza do santo para 
contaxiarse da súa sabiduría. Agora está prác-
tica está prohibida, debido ao deterioro da es-
tatua. 

 O botafumeiro pesa 53 kilos e é manezado 
por 8 Tiraboleiros. Conta que se instalou para 
perfumar a catedral con incienso, debido ao 
cheiro que botaban os peregrinos cando chega-
ban triunfantes (pero sucios) a Santiago. 

Peregrinos do mundo. Ten os oídos ven atentos, anota seis 
nacionalidades de peregrinos que te vas atopando no camiño: 

-      - 

-      - 

-      - 

Curiosidades: 

 Quen inventou as flechas amarelas? Co-
mezaron a pintase  no 1980 o cura de  O 
Cebreiro (Elías Valiña) comezou a pinta-
las 

 A vieira como símbolo do camino. Exis-
ten distintas teorías, pero a máis acep-
tada é que a concha foi utilizada como 
vaso natural, Os peregrinos que chega-
ban a Santiago  recollían as cunhas de 
vieira para Beber  nos manantiales e ríos 
no seu camino de regreso. 

  A cabaza a levaban os peregrinos na 
idade media para levar líquidos sobre 
todo auga e viño. “Con pan e viño faise o 
camino”. 



 Curiosidades: 

 Credencial do Peregrino.  Tratase dun-
ha especie de pasaporte que te acompa-
ñará no camino, darache acceso aos al-
bergues públicos, pero o máis importena 
é que te permitirá obter a Compostela. 

 O pelegrín foi a publicidade  máis propa-
grada do Xacobeo 1993. Foi dseñenada 
por Luis Caraballo e deuse a coñecer na 
Exposición Universas de Sevilla, no ano 
1992. Mostra a indumentaria dos pere-
grinos descrita no Códice Calixtino (sigo 
XII), no que inclúe o Brodón e a Cabaza. 

 Bordón do Peregrino ou Bastón. Está 
feito normalmente de madeira de caste-
año ou avellano, por ser madeiras de alta 
resistencia e debe superar a altura de 
hombreiros do peregrino. Moitos colga-
ban do mesmo a cabaza e a concha de 
vieira. 



 

Que foi o que menos che gustou desta viaxe? 

 

 

 

 

Que foi o que máis che gustou desta viaxe? 

 

 

 


