
 

O CAMIÑO DE SANTIAGO 
● Os Camiños 

O camiño de Santiago comprende varias rutas e moi diferentes entre elas: 
 
CAMIÑO FRANCÉS: Considerado pola Unesco “Património da Humanidade”. Parte de 
Roncesvalles e atravesa varias comunidades autónomas do Norte de España ata chegar a 
Santiago. 
 
CAMIÑO PORTUGUÉS: Pode partir de Lisboa ou Oporto e atravesa parte de Portugal e o 
sur de Galicia. 
 
CAMIÑO DO NORTE: Parte da Comunidade asturiana. 
 
CAMIÑO PRIMITIVO: Entra por Fonsagrada. 
 
CAMIÑO INGLÉS: Entra por dúas vías: por Coruña e por Ferrol indistintamente. 
 
VIA DA PLATA: Ven do sur de España e entra por Ourense. 
 
CAMIÑO FISTERRA-MUXÍA: Este camiño é a inversa. O punto de partida é Santiago e 
remata en Fisterra ou Muxía indistintamente. 
 
 

● Como facer o camiño 
Hai varias formas de facer o camiño: 
A pé (o máis popular) 
En bici 
A cabalo 
 

● A CREDENCIAL 
Documento que acredita á persoa portadora a condición de peregrina, nos identifica e nos 
permite acceder aos albergues. 
No lugar no que collamos a Credencial xa nos certificarán o día e a forma en que faremos o 
camiño (a pé, en bici ou a cabalo). 
Ó longo do camiño, xeralmente nos albergues (senón tamén na Policía Municipal, Garda 
Civil, bares, nas igrexas, etc) poderemos selar dita credencial. 
Unha vez chegados a Santiago, temos que dirixirnos á Oficina de Acollida ó Peregrino para 
obtela Compostelá. 
 

● A COMPOSTELÁ 
Diploma en latín no que se acredita que fixemos a peregrinación a Santiago e realizado un 
mínimo de 100 km e por motivos relixiosos. 
No caso contrario, existe outra certificación que tamén nos entregarán na referida oficina. 





 

ATENCIÓN: Sempre e cando a nosa peregrinación sexa por motivos espirituais, relixiosos e 
búsqueda do interior. (Dende o 2014 este último requisito xa non é imprescindible) 
 

● DONDE OBTELA CREDENCIAL 
- COFRADÍA DO APÓSTOL SANTIAGO. (Na igrexa de Santiago de Vigo en García 

Barbón).Só a entregan en Ano Santo. 
- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS PAZOS.(Na rúa Velázquez Moreno, 29,2 porta 4). 

Teléfono: 986 434914. Só a entregan ás persoas peregrinas do camiño portugués. 
- CATEDRAL DE TUI 
- ALBERGUE DE PEREGRINOS DE PONTEVEDRA 

 
● CONSELLOS 

○ É recomendable días antes da partida, facer un pequeno entrenamento, e 
facer algunhas saídas de sendeirismo incrementando día a día o número de 
kilómetros realizados para evitar sobrecargas musculares e tendinitis. 

○ Na mochila non debemos levar moito peso, normalmente é recomendable 
levar unha décima parte do corpo con un máximo de 9 kilos. 

○ Algo que debemos levar son os reflectores. 
○ Ir bebendo moita auga polo camiño. 
○ Levar e ir tomando polo camiño froitos secos, pasas, chocolates, barras 

enerxéticas, etc. 
○ Entre o que debemos levar na mochila e non debe faltar: 

- Documentación (DNI,S.S.) 
- Botiquín de primeiros auxilios (gasas, esparadrapo, bote de Betadine 

pequeno,vendas a poder ser das elásticas e tiritas 
- Chaleco reflectante 
- Bolsa de aseo 
- Linterna 
- Vara de madeira 
- Impermeable 
- Xersei, forro polar e cazadora 
- Pantalón corto e largo 
- Camisetas (as imprescindibles) 
- Roupa interior e calcetíns para cada día 
- Saco de durmir e esterilla 
- Bolsa de aseo (con crema solar protectora ) 
- Toalla 
- Gorro e gafas de sol, para evitar insolacións 

 
- De calquera modo, se estás pensando en vivir unha gran experiencia, deberías facer 

algunha vez na vida o camiño de Santiago, calquera das rutas vale. É unha forma 
grata de facer amizades novas e é unha ruta ideal para gozar da arte e da natureza. 





 

- Non teñas medo a perderte, o camiño está ben sinalizado coas súas frechas 
amarelas e ademais, a xente dos lugares por onde transcorre está disposta a axudar 
as persoas peregrinas. 

- No caso de preparar o camiño, non dubides en acudir ao Servizo de Turismo da 
Casa da Xuventude onde te poderán informar mellor. Máis info: www.xacobeo.es 

- Outra opción á hora de preparar a viaxe  é unha sinxela aplicación chamada 
“Camino Guide” dispoñible en Iphone e Android que contén información precisa 
sobre rutas, teléfonos para contactar cos albergues e dispoñibilidade do aloxamento 
antes de rematar o traxecto e outros servizos. 

 
Despois de estes consellos non esquezas SER UNHA PERSOA RESPETUOSA CO 
MEDIO AMBIENTE e procura deixar todo limpo para os que veñan detrás. 
 
 
 
 
 

“ÁNIMO E BO CAMIÑO”  

http://www.xacobeo.es/



