
Como todas as etapas que parten 
dunha cidade ao longo de calquera 
dos Camiños de Santiago, ten dúas 
partes claramente diferenciadas: 
a urbana e a rural. Neste caso, a 
primeira prolóngase ao longo de 
bastantes quilómetros, posto que 
A Coruña se estende en rúas e 
edificios de pisos que pertencen 
a outro concello -Culleredo- pero 
que conforman unha unidade 
a ollos do peregrino; son, pois, 
dúas horas longas cruzando vías 
e atendendo aos semáforos. Pero 
unha vez deixado atrás un polígono 
industrial o peregrino xa se mete por 
pequenas aldeas, zonas despoboadas 
igualmente pequenas, montes e, 
sempre, subindo e baixando, nunha 
clásica etapa na que non hai un 
metro chan, se ben nin ascensos 
nin descensos presentan grandes 
dificultades: son curtos de lonxitude e 
de pendente suave.

A ponte do Burgo, que de todos xeitos non 
pisa quen percorre o Camiño Inglés, aínda 
que chega ata o cruceiro que se levanta 
no seu comezo. Trátase dunha obra que 
foi dinamitada polos ingleses na Guerra da 
Independencia en xaneiro de 1809, na súa 
fuxida das tropas francesas. A destrución tiña 
precisamente ese obxectivo (e conseguiuno): 
retrasalas no seu avance sobre A Coruña. 
A ponte, en fin, é de orixe medieval, con 
varias restauracións ao longo da súa historia. 
A última, en 1992, para deixarlle o mesmo 
aspecto que tiña antes de que fose destruída. 
Ten 11 arcos de medio punto, parte deles (no 
centro e na outra beira), os orixinais.

AXENDA
Protección Civil: 112
Urxencias Sanitarias: 061
Garda Civil: 065
Información do tempo:
www.meteogalicia.gal
Atención Cidadá na Coruña: 010.
Turismo de Coruña: 661 687 878 (Whatsapp) 
De luns a domingo de 10 a 14 e de 16 a 19
Oficina de Turismo (A Coruña)
Praza de María Pita, 6. Tel.: 981 923 093 
De luns a domingo de 10 a 14 e de 16 a 19
Casa do Concello de A Coruña
Praza María Pita, 1. 15001 A Coruña
www.coruna.gal. Tel.: 981 184 200
Casa do Concello de Culleredo
Rúa do Concello, 12. 15189 Tarrío
www.culleredo.es. Tel.: 981 677 777
Casa do Concello de Cambre
Atrio, 1. 15660
www.cambre.es. Tel.: 981 613 128
Casa do Concello de Carral
Campo da Feira, s/n. 15175
www.carral.es. Tel.: 981 670 002

Da
Coruña 
a Sergude

na cidade a oferta de aloxamento é enorme, 
con hoteis, hostais e pensións de todas as 
categorías.

Sergude. Edificio de deseño moderno no 
que predominan as liñas rectas. Dispón de 
auga quente, calefacción central, cociña sen 
utensilios, comedor, lavadora e secadora de 
pago, microondas, salón de estar e tendal.

Na Coruña non hai albergue público, pero 
está aprobada a construción dun. Ademais, 

O ALBERGUE. Todos os aloxamentos, na web www.caminoingles.gal

Non podes perder
ETAPA 1

A CORUÑA-SANTIAGO

Web:
www.caminoingles.gal
Grupo de Facebook:
Camino Inglés Oficial
Fan Page de Facebook:
Camino Inglés
Instagram:
@caminoinglesoficial

DISTANCIA
19,834 Km

DIFICULTADE
BAIXA

TEMPO
5:30 h



A Coruña era a meta dos milleiros de 
peregrinos que na Idade Media partían sobre 
todo da costa sur de Inglaterra buscando a 
galega. Non sempre os ventos lles permitían 
atracar no porto desexado, e desviábanos 
a outros próximos, pero a inmensa maioría 
daqueles homes e mulleres abandonaban o 
barco pisando chan herculino.

O punto de partida da Coruña é o porto
do Parrote, hoxe metido terra cara a dentro 
posto que se lle gañaron metros ao mar. 
Ese era tamén o lugar de ancoraxe das 
naves romanas. Pero de todos xeitos vaise 
impoñendo o costume de comezar na 
achegada igrexa románica de Santiago, un 
auténtico tesouro en pedra. A partir de aí 
imponse cruzar a cidade, se ben non todas 
as rúas están sinalizadas. É certo que non 
hai que dar xiros que desorienten, senón 
que dunha maneira abstracta pode dicirse 
que o peregrino sempre vai tirar de fronte 
buscando a saída histórica da urbe, que non 
é outra que o denominado alto de Eirís, 
hoxe todo el urbanizado. Ao comezo da 
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Dársena da Mariña na Coruña

subida un marco indica que as pernas levan catro 
quilómetros.

Desde Eirís o peregrino vai descender buscando 
o mar. O que lle queda á esquerda é a ría do 
Burgo, e o recheo por esta beira é máis que 
evidente. Non vai atopar monumentos nin lugares 
dignos de mención ata cinco quilómetros e medio 
máis alá, cando se atopa coa igrexa románica de 
Santiago, unha auténtica obra de arte que viu 
como o seu teito ardía nos anos finais do século 
XX, sendo reconstruído nun prazo moi curto de 
tempo.

Subida, igrexa de Almeiras medio quilómetro 
longo despois da ponte do Burgo, descenso e a 
humilde e medieval ponte de Xira convértese na 
referencia, o punto clave que se puidese falar diría 
que aí empeza a zona rural, e para demostralo 
aos poucos centos de metros queda á dereita o 
pazo da Igrexa ou Casa de Atocha, do século XVII, 
e fronte a el unha fornela cun Santo Antón e a 
lenda “Si buscas milagros mira. Ano 1815”.

Un e outro son a antesala do conxunto de 
Sigrás, a 14 quilómetros do inicio da xornada. 

Nel manda a igrexa, tamén románica cunha 
fachada moi posterior, posta baixo a advocación 
de Santiago o Maior e veciña da reitoral. E esta 
á súa vez foi albergue de peregrinos noutros 
tempos, levantada sobre os cimentos do hospital 
medieval no que paraban todos aqueles que 
desembarcaban na Coruña e aínda tiñan unhas 
horas de luz, suavizando así a xornada do día 
seguinte. Completan ese conxunto un magnífico 
pozo e un cruceiro, e non se pode deixar todo isto 
atrás sen admirar a porta gótica do XV que desde 
a igrexa mira ao sur.

A seguinte parada debe ser a minúscula praza 
de San Marcos, a 2.500 metros de Sigrás. E debe 
selo porque está no medio dun ascenso, as pernas 
nótano e ofrece non só outro cruceiro senón un 
banco que debe de ser o máis solicitado polos 
peregrinos en todo o Camiño Inglés.

Unha área recreativa a algo máis de dous 
quilómetros é o último descanso, xa que ao 
peregrino só lle queda xirar, deixar atrás San 
Martiño de Tabeaio e entrar en Sergude. É aquí, 
ante o marco 53,166, onde abre as súas portas o 
albergue público, fin da etapa.


