
Son moitos os peregrinos que se 
animan a salvar dunha sentada os 
23,5 km que separan Betanzos de 
Bruma, pero outros prefiren tomalo 
con máis calma e facer noite en 
Presedo. En ningunha parte do Camiño 
Inglés hai grandes pendentes como 
si sucede noutras rutas xacobeas. 
Así que dicir que esta é a súa etapa 
máis dura esixe, tamén, aclarar que 
tal cualificativo meréceo non tanto 
pola dificultade como polo feito de 
que a maior parte do percorrido é 
en ascenso, con abundantes zonas 
chans que, aínda que curtas, serven 
de descanso. O peregrino vai cruzar os 
concellos de Betanzos e de Abegondo, 
cunha paisaxe uniforme caracterizada 
pola abundancia de bosques, 
predominando o piñeiro, abundando o 
eucalipto e facendo acto de presenza 
a árbore máis emblemática de Galicia, 
o carballo.

En Presedo, e pegado ao Camiño Inglés, 
abre as súas portas o museo privado Xente 
no Camiño, cunha orixinal colección de 
pinturas de tema medieval que conforman un 
conxunto único no mundo. É tamén un mesón. 

E antes, na saída de Betanzos, a ponte das 
Cascas reclama unha foto. É posible baixar ata 
a beira do río, que é o lugar idóneo para captar 
esa imaxe. Case pegado a el, un lavadoiro 
de roupa que sorprende polas súas grandes 
dimensións.

AXENDA

Protección Civil: 112

Urxencias Sanitarias: 061

Garda Civil: 065

Información do tempo:
www.meteogalicia.gal

Oficina de Turismo de Betanzos
Cantón San Roque, 4. Tel.: 981 776 666

Casa do Concello de Betanzos
Praza Galicia, 1. 15300 
www.betanzos.es
Tel.: 981 770 011

Casa do Concello de Abegondo
San Marcos, 1. 15318 
wwwabegondo.es
Tel.: 981 647 996

De 
Betanzos 
a Presedo

Presedo. É un albergue municipal que se 
atopa a un par de centos de metros do 
Camiño Inglés, ao pé do santuario da Nosa 
Señora da Saleta. Ten 16 prazas no seu único 
dormitorio. Á vista está o teléfono ao que hai 
que chamar unha vez que se chega, para que 
o abran. Cociña e resgardo para bicicletas.

O ALBERGUE. Todos os aloxamentos, na web www.caminoingles.gal
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 O peregrino deixa atrás o casco histórico 
de Betanzos e descende cara ao río Mendo, 
que se cruza por unha ponte histórica: 
a das Cascas, que a punto estivo de 
ser destruída durante a Guerra da 
Independencia, e veciña das ruínas do 
convento das Donas, que permanece en pé 
á dereita, limitando a rotonda. Por certo, a 
ponte xa aparece citada nun documento de 
1200. A partir dese punto comeza a primeira 
subida, curta pero sen dúbida a máis dura, 
que pouco a pouco irá introducindo ao 
peregrino no mundo rural, caracterizado aquí 
polos bosques.

 Nese ascenso, que se nota nas pernas 
nos seus primeiros 800 metros, deixa á 
esquerda unha curiosa figura dun peregrino. 
Máis adiante van quedar á mesma man as 
coidadas casas da pequena aldea de Xan 
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Ponte das Cascas

Rozo, para cruzar a autovía e pouco despois 
entrar nun descenso cómodo, con moita sombra 
e moi grato, que remata nun pequeno val onde o 
verde manda por todas partes. A pista é ancha e 
cómoda, flanqueada tanto por eucaliptos como 
por especies autóctonas.

 O val, parte del incluída na Rede Natura 2000 (a 
58,181 km da praza do Obradoiro), percórrese por 
unha pista cómoda cun pequeno ascenso final, 
onde se abre para deixar ver primeiro un cruceiro 
sinxelo e, á esquerda, a igrexa de Santo Estevo 
de Cos.

 A igrexa de Cos é o primeiro dos dous templos 
que vai poder admirar o peregrino nesta etapa. 
Mostra unha planta rectangular cunha soa nave, 
cun corpo pegado ao muro do presbiterio que fai 
as funcións de sancristía. Muros e fachada son 
de cachotería, con perpiaños nos encintados. 

Consérvase en moi bo estado, revestidos e 
pintados os laterais e coa pedra á vista na 
sinxela fachada, con dous pináculos nos 
estremos e campanario definíndoa pola 
parte superior.

 Saída en zigzag, tramos de terra e de pista, 
cun treito de estrada. E cando se chega ao 
letreiro de Presedo e moi pouco máis adiante 
a sinalización convida a ir á esquerda, o 
peregrino debe continuar pola estrada se o 
que desexa é pasar a noite no albergue local, 
que está practicamente pegado ao santuario 
da Nosa Señora da Saleta, de respectables 
dimensións, xeneroso en granito e en perfecto 
estado de conservación. O templo viu desde 
tempos inmemoriais a chegada de persoas de 
moi diversos lugares a mediados de setembro, 
cargadas de empanadas, para celebrar unha 
romaría popular.



Nesta etapa, que comeza no concello 
de Abegondo, pasa polo de Carral e 
remata no de Mesía, o peregrino non 
vai atopar ningunha baixada digna 
de tal nome. Subidas tendidas pero 
que grazas á abundante sombra 
non se fan duras nin sequera en 
verán. A paisaxe é uniforme, con 
numerosas árbores, que se esparexe 
só no encoro de Beche e na zona 
das Travesas. A destacar que entre 
Presedo e As Travesas non abre as 
súas portas ningún establecemento 
público. En total a etapa suma 
11,496 km, que a pesar do dito non se 
fan fatigosos posto que a pendente é 
sempre moi moderada.

A capela de San Roque nas Travesas, cuxa 
contorna foi escenario dunha revolta popular. 
Hoxe esa contorna alberga un espazo de ocio 
e de descanso para o peregrino, con mesas e 
asentos. O templo é moi sinxelo e dunha soa 
nave.

O castro que se estende pouco máis alá 
do templo. Hai que cruzar a estrada coas 
debidas precaucións, e aínda que non está 
escavado, é posible ascender ao alto da súa 
muralla e ter unha vista completa desa aldea 
prehistórica.

AXENDA

Protección Civil: 112

Urxencias Sanitarias: 061

Garda Civil: 065

Información do tempo:
www.meteogalicia.gal

Casa do Concello de Abegondo
San Marcos, 1. 15318 
wwwabegondo.es
Tel.: 981 647 996

Casa do Concello de Carral
Praza Campo da Feira, s/n, 15175 
www.carral.es
Tel.: 981 670 002

Casa do Concello de Mesía
Xanceda, s/n. 15685 
concellodemesia.gal
Tel.: 981 687 001

De 
Presedo a 
Bruma

Bruma. Albergue construído sobre unha 
edificación tradicional. Distínguese claramente 
esta última do engadido moderno. Ofrece 
22 prazas en tres dormitorios. Ten cociña, 
microondas e neveira. Hai tamén un albergue 
privado e igualmente é posible aloxarse no 
próximo Mesón do Vento (existe un servizo de 
recollida).

O ALBERGUE. Todos os aloxamentos, na web www.caminoingles.gal
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Saíndo do albergue de Presedo, veciño 
do santuario da Nosa Señora da Saleta, de 
respectables dimensións, retómase o Camiño 
Inglés á altura do museo Xente no Camiño. O 
ascenso que comezou en Betanzos vai conti-
nuar ata o último par de quilómetros da etapa.

 A primeira parada vaina facer o peregrino 
ante a igrexa de Leiro, cando leva dous 
quilómetros e medio desde o punto de 
partida. Do mesmo xeito que o de Cos, na 
etapa anterior, este templo é moi típico do 
mundo rural galego. Foi construído no século 
XVIII seguindo as directrices da arte barroca, 
e está posto baixo a advocación de Santa 
Baia. Amosa plana baixa de cruz latina, con 
dúas capelas laterais de planta rectangular. 
No interior, un notable arco separa a nave 
da ábsida, mentres que no lado contrario 
foi construído un coro ao que se accede por 
escaleira de caracol. O conxunto resulta moi 
agradable á vista, quizá porque a súa gran 
sinxeleza -o único que destaca a simple vista 
é o seu dobre campanario- non está exenta 
de elegancia.
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Ermida de San Lourenzo

 O peregrino continúa subindo por unha pista 
ancha de bo firme e moito arboredo, con notoria 
presenza de eucalipto. Son tres quilómetros e 
medio de longo pero non dificultoso ascenso que 
remata en Beche (km 47,434). En efecto, sáese 
dun bosque e aparece un encoro de dimensións 
medias, con mesas e bancos non que non é 
estraño descansar antes de acometer o último 
e xa moi suave ascenso, unha vez cruzada a 
autoestrada por un túnel.

 A penúltima parada lévase a cabo nas Travesas
(km 43,402), pequeno lugar no que se xuntan 
o ramal que procede de Ferrol co que comeza 
na Coruña e que dista 43,402 km da praza do 
Obradoiro. Na parte dereita da estrada -que hai 
que seguir durante 1.600 metros-, e xusto despois 
dunha estación eléctrica, unhas murallas indican 
que aí ten o mundo dos castros un bo exemplar, 
aínda por escavar.

 O final da etapa é Bruma (a pouco máis de 
40 km de Santiago), unha aldea moi pequena que 
tan só ofrece ao peregrino un establecemento 
hostaleiro, e na que destacan tamén tanto o 

albergue público como a minúscula igrexa 
de San Lourenzo, obra de cachotería 
que data da Idade Moderna e que se converte 
en proba de que a relixiosidade do pobo galego 
chegou a todos os recantos. Aí abriu as súas 
portas na Idade Media un hospital de 
peregrinos moi coñecido por quen percorría o 
Camiño Inglés. Todo apunta a que nese edificio 
fixo noite en 1520 Carlos I, cando desde Santiago 
marchou á Coruña para solicitar cartos e 
embarcarse nese porto -como ao final sucedeu- 
para dirixirse a Alemaña e ser coroado emperador 
co nome de Carlos V.

 Non só pasou por alí Carlos I, senón o seu 
propio fillo, Felipe II, curiosamente tamén para 
se embarcar na Coruña, neste caso rumbo a 
Inglaterra para contraer matrimonio. Na lista 
figuran nobres como Cossimo III de Medici, cun 
amplo séquito, e aspirantes a rei de Castela, como 
Xoán de Gante, duque de Lancaster, viaxe de ida e 
volta posto que non conseguiu o seu propósito. E 
logo multitude de peregrinos, da maioría dos cales 
non chegou o seu nome ao século XXI.


