
ETAPA 7

Neste caso moitos peregrinos adoitan 
continuar ata Sigüeiro, o que implica 
outros 15,2 km, co que a xornada 
sumaría 25,1 km, pero unha vez máis 
deixámolo ao ritmo e tempo de quen 
percorre esta ruta. Se na etapa anterior 
o peregrino tivo que subir de xeito 
constante, aínda que certamente non 
fatigoso, tanto procedese de Ferrol 
coma da Coruña -unha e outra, cidades 
con porto e polo tanto a nivel do mar-, 
nesta as costas cara arriba resultan 
irrelevantes pola súa escasa pendente 
e tamén pola súa brevidade. É máis, o 
perfil amosa claramente un débil pero 
sostido descenso. Así que, primeiro, a 
etapa en absoluto é longa, xa que só 
suma 9.881 m, e segundo, a isto hai que 
engadir que tampouco é incómoda. 
Despois duns quilómetros iniciais tras 
deixar ás costas o enclave de Bruma nos 
que se camiña por unha zona escasa de 
árbores, aparecen os bosques.

A fachada da igrexa de San Paio de Buscás, 
que queda oculta ao peregrino dado que o 
templo lle amosa a súa cabeceira. Aí atopará 
unha porta románica con tres arquivoltas 
de arco de medio punto. Os capiteis nos que 
se apoia a arquivolta superior, que presume 
dunha profusa decoración, están á súa vez 
decorados con motivos vexetais. O templo, 
en fin, presenta unha soa nave de planta 
rectangular, con sólidos muros de cantaría e, 
arriba, unha cuberta a dúas augas. Ten unha 
espadana de dobre corpo, con dous arcos de 
medio punto.
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De Bruma 
a Poulo

unha antiga reitoral de gran tamaño. Ten 
42 prazas. Pon a disposición dos peregrinos 
auga quente, calefacción central, cociña, 
comedor, frigorífico, xardín-terraza, lavadoiro, 
microondas e sala de estar.

Esta etapa ofrece tamén a posibilidade de 
aloxarse nunha casa de turismo rural, en 
Buscás.

Poulo. É o albergue máis recente do Camiño 
Inglés, único entre Bruma e Sigüeiro, e ocupa 

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

Non podes perder

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

DISTANCIA
9,881 Km

DIFICULTADE
BAIXA

TEMPO
3:00 h



 A saída de Bruma, a 425 metros sobre 
o nivel do mar, lévase a cabo deixando á 
esquerda o sinxelo templo de San Lourenzo
e á man contraria o palco da música. 
Comeza así un longo tramo dun pouco 
máis de 4 km planos de paisaxes suaves, 
con prados grandes, arboredo no horizonte 
cubrindo as vellas montañas galegas. Un 
desvío de terra serve para ter un primeiro 
contacto cos bosques que caracterizan a 
etapa, e unha hora despois de partir chégase 
á igrexa de Ardemil, unha das dúas que 
atopará o peregrino nesta xornada. Para 
darse unha idea máis concreta, entre o 
albergue de Bruma e o templo hai 3.900 
metros.

Ardemil é un edificio típico do mundo 
rural galego: sinxelo e dunha soa nave. 
Non destila luxo, senón espiritualidade. 
Ademais, o feito de se atopar rodeado a 
certa distancia por un cemiterio cunha vella 
pía bautismal no medio, e polo cruceiro no 
exterior, confírelle un encanto especial. Unha 
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Indicador do Camiño chegando a Poulo

vella tradición di que no lugar houbo unha batalla 
contra os invasores mouros, e nela perderon 
a vida, queimados, un milleiro destes últimos: 
“Arderon mil”, dixeron logo os vencedores. E de 
“arderon mil”, Ardemil.

O Castro (km 36,697), Mámoas (topónimo que 
indica que aí houbo enterramentos neolíticos; km 
36,328) e O Porto (km 35,841) son os seguintes 
lugares polos que pasa o peregrino, inmerso 
en paisaxes caracterizadas por un verde que o 
domina todo.

 A seguinte parada é outra igrexa, a de San 
Paio de Buscás, románica con modificacións 
nos séculos XVII e XVIII. Dista da anterior 3.400 
metros, pero certamente unha e a outra son 
moi diferentes xa que esta presume de maior 
antigüidade. O que vai chamar a atención do 
peregrino é a fornela do cabeceiro, cun San Paio 
do século XVIII, policromado e de tons 
vermellos.

 Nos inmediatos arredores hai máis elementos 
interesantes: xusto antes do templo, un cruceiro 

realmente alto, e na parte de atrás deste, a menos 
de 200 metros, un castro. E se desde a igrexa se 
mira á esquerda, verase un outeiro, no que se 
levantou na Idade Media un pequeno castelo que 
tiña por misión controlar o paso de persoas e de 
bens entre Betanzos e Santiago. Aínda quedan 
restos, incluído o foxo.

 Moi recentemente construíuse unha senda 
para evitar que o peregrino deixe Buscás andando 
polo asfalto, co risco que isto supuña. Excelente 
idea que remata 1.200 metros máis alá da igrexa, 
cando o peregrino xira á esquerda en ángulo recto 
e descende deixando as casas de Vilariño a un 
lado. 

 Por camiños de terra sálvase un río, vaise 
pegado á corrente pero gañando altura e entre 
árbores chégase a un pequeno túnel que 
permite o paso seguro dunha estrada moi ancha 
e certamente perigosa. Ao saír, xiro á esquerda 
e logo á dereita por unha contorna chea de 
natureza. E así o peregrino alcanza o moderno 
albergue de Poulo.



ETAPA 8

Esta etapa resulta realmente moi 
doada de percorrer. Son 15,238 km 
en descenso cunha minúscula 
subida de 450 metros no medio que, 
ademais, é unha das que o peregrino 
vai gardar para sempre na memoria 
xa que se trata dun auténtico tramo 
medieval. Si é necesario facer constar 
que carece de todo tipo de servizos 
excepto en Calle e, por suposto, 
ao final, na localidade de Sigüeiro, 
onde hai igualmente dúas farmacias 
e varias oficinas bancarias. Nesta 
vila non existe albergue público, 
aínda que si hai unha ampla oferta 
de aloxamentos privados que van 
desde o albergue tradicional -é dicir, 
dormitorio grande compartido- ata 
un establecemento de certo nivel con 
cuarto de baño para cada habitación. 
Ao longo do percorrido o peregrino 
pasa ante as portas dunha casa de 
turismo rural na que, loxicamente, é 
posible aloxarse.

A ponte da Ulloa, xa entrando en Sigüeiro 
e que polo menos existe desde o século 
XVII, como testemuña un escrito do padre 
Sarmiento. Na actualidade forma parte do 
parque O Carboeiro, con mesas e bancos a 
disposición dos peregrinos. 

O lintel que recorda que o rei Felipe II pasou 
por alí rumbo á Coruña, onde embarcou para 
Inglaterra. Atópase en Calle, ao lado dun 
magnífico exemplar de cruceiro, se ben non 
se ve desde o Camiño.
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Web:
www.caminoingles.gal
Grupo de Facebook:
Camino Inglés Oficial
Fan Page de Facebook:
Camino Inglés
Instagram:
@caminoinglesoficial

DISTANCIA
15,238 Km

DIFICULTADE
BAIXA

TEMPO
3:00 h

Fonte da Santiña



 O Camiño Inglés deixa atrás o albergue 
de Poulo cando quedan exactamente 31,238 
km para chegar á praza do Obradoiro. E eses 
primeiros metros, no medio de árbores, 
animan o espírito. 

 A partir de aí vaise andar por una pista 
estreita e cobregueante que leva a Calle
(nalgúns mapas aparece como Rúa, e 
noutros como Poulo) despois de quilómetro 
e medio. E aí agardan tres elementos que 
chaman a atención: a inscrición que recorda 
o paso de Felipe II, un cruceiro moi esvelto e 
o templo da Nosa Señora da Mercede.

 Durante outros 2.500 metros o peregrino 
segue a pista, desemboca nunha estrada 
local que cruza e se desvía á esquerda por 
outro sendeiro curto, de escasos 700 metros, 
pero de gran beleza e tranquilidade. Trátase 
dun tramo descendente que conduce a outra 
estrada e a unha ponte, a da Pereira.

 Por algunha razón, a ponte moderna 
construíuse pegada a outra medieval da que 
se conserva, á esquerda, un arco. Como non 
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Bosque frondoso entrando en Sigüeiro

queda á vista, o peregrino segue sen advertila, 
cando descender á beira resulta sumamente 
doado, e desde alí contemplar a obra. 

 Pouco, por sorte, dura o tramo de asfalto, 
suavemente ascendente, porque o camiñante vai 
introducirse nun bosque denso cando lle quedan 
aínda 25,583 km ata a súa meta. Un monte que 
en principio é de piñeiros e de repoboación, e 
que pouco a pouco se transforma nun excelente 
bosque de ribeira. Ese é o primeiro dos tramos 
autenticamente medievais, intocables, do Camiño 
Inglés, que vai conducir a un grupo de casas 
chamado As Carrás.

 Desde As Carrás ese camiño medieval continúa 
en ascenso, un pouco máis ancho. É unha típica 
corredoira flanqueada por muros naturais por 
un e outro lado, unha congostra, 450 metros 
que rematan nun pequeno alto. E aí, xusto nese 
final, está debuxado o límite administrativo 
dos municipios de Ordes (que é o que pisou o 
peregrino no que vai de xornada) e o de Oroso. Un 
marco indica que faltan por percorrer 24,407 km.

 O que queda é chan, despois dun curto e nada 
pronunciado descenso. Esta ruta xacobea vai ir 
en paralelo á autoestrada, o que pode resultar 
incómodo nalgún momento pero desde logo 
respecta o trazado histórico.

 A Fonte da Santiña sorprende cando faltan 
5,5 km para finalizar a etapa. É unha construción 
cunha certa monumentalidade que cumpre unha 
dobre función: está a cuberto, de maneira que en 
caso de chuvia se agradece; e ademais ten unhas 
mesas e bancos idóneos para descansar antes de 
acometer o tramo final.

 Logo déixanse á esquerda dous castros sen 
escavar, con murallas que se ven con claridade 
(km 20,0 e km 18,7), aldeas prehistóricas ante as 
que pasaba o camiño medieval.

 Con Sigüeiro xa á vista, o peregrino xira á 
esquerda e entra nun bosque autóctono. Ese 
tramo tamén é medieval. O Camiño Inglés chega 
dese xeito á localidade, bordeando a piscina e o 
centro de saúde, preto dos cales un panel informa 
ao visitante da situación dos distintos servizos 
existentes.


