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O Camiño de Fisterra-Muxía é o único que ten a
característica de ser unha prolongación dos demais
camiños xacobeos. As orixes desta prolongación
sitúanse a finais da Idade Media, e o seu trazado
corresponde co antigo Camiño Real, que, desde
Santiago, levaba ata os portos da Costa da Morte. Esta
vía foi unha das principais infraestruturas do territorio
dominado polo arcebispado de Compostela, quen a
finais do século XIV se fixo con rendas e xurisdicións
na Costa da Morte, entre as que destacan os portos
de Corcubión e Fisterra. O seu trazado actual atravesa
o territorio municipal de Ames de leste a oeste, e
permite coñecer un importante patrimonio, así como
un dos episodios máis salientables na historia das
terras de Compostela.

O camiño entra no Concello de
Ames pola carballeira do Alto
do Vento e, desde alí, descende
cara á veiga do Rego dos Pasos.
A primeira poboación que atopamos é Ventosa. Neste tramo
do camiño existiu un mesón con

parada para dilixencias.
A curta distancia encontramos
O Lombao, unha aldea situada
nun cruzamento de estradas.
Neste lugar destaca unha casa
antiga que conserva unha
inscrición no lintel da porta e
unha imaxe da Virxe do Carmenun oco da fachada.
Unha cómoda recta achéganos
a Augapesada, aldea de orixe
medieval e cun importante valor
estratéxico, debido á confluencia
das rutas que unían Compostela
coa Costa da Morte e as terras
de Xallas con Bergantiños. Esta
circunstancia propiciou a súa
elección como lugar de reunión
dos cabaleiros que, en 1471, acudiron en axuda do seu aliado

Lope Sánchez de Moscoso. A súa
fortaleza, coñecida como Torres
de Altamira, estaba sendo cercada
polas tropas do arcebispo Alonso
de Fonseca II, o seu grande rival
polo dominio destas terras.
Este núcleo foi a capital muncipal durante grande parte do
século XIX e principios do XX.
Á beira da estrada sitúase un
muíño e a antiga ponte que salva o Rego dos Pasos. A construción actual levantouse entre o
século XVII e principios do XVIII,
seguramente utilizando elementos dunha infraestrutura máis
antiga. A súa rara posición débese á desaparición do trazado
histórico do camiño tras a
concentración parcelaria.

A partir de aquí a ruta empínase
ata uns 280 metros nun curto
tramo de 3 km, coñecido como
Costa do Mar de Ovellas. Durante o ascenso podemos rememorar a cantiga popular “A Costa do Mar d’Ovellas/ Á subila e
á baixala/ Xa me chían as ourellas”; ou os versos de Rosalía
de Castro “E a vella vai, sobe,
sobe/ A costa d’ou mar d’ovellas/ C’un ollo posto n’ou chan/
E outro ondás casas fomegan”.
Ambas as composicións fan pensar que a forte pendente contaba
cunha popularidade notoria.
Circulaban, tamén, moitas lendas relacionadas con asaltos e
saqueos, polo que algúns viaxeiros non se atrevían a ir sós

e xuntábanse nas tabernas de
Carballo ou do Alto do Vento.
Tras o estalido da Guerra Civil
foi unha zona de refuxio para
fuxidos e maquis.
Ao chegarmos á cima poderemos gozar dunha refrescante
fonte e dun fermoso panorama
do val do Tambre. Agora o
camiño inicia un suave descenso
que nos leva ata a aldea de
Carballo. Esta poboación foi unha das máis desenvolvidas da
zona debido á súa situación na
ruta dos portos da Costa da Morte e á existencia dun camiño,
hoxe en desuso, que comunicaba esta ruta principal coas Torres
de Altamira. Durante a instauración dos concellos constitucio-

nais, a súa posición estratéxica
aproveitouse para instalar a sede
da casa consistorial, máis tarde
trasladada a Augapesada. No
medio da aldea, apoiada nun
valo á beira do camiño, atopamos unha cruz cunha placa que
conserva a memoria de Liborio

dos Santos, un peregrino veciño
de Fisterra que faleceu neste
punto.
Uns metros máis abaixo entramos en Trasmonte, aldea que
se formou e medrou nas proximidades da igrexa parroquial.
Toda esta parroquia, así como
as de Agrón e Lens, formaron
parte da xurisdición de Altamira
e foron gobernadas polo alcalde
das Torres.
A actual igrexa é un exemplo
interesante da arquitectura do
último Barroco, levantada na
primeira metade do século XVIII.
A torre-campanario e a fachada
occidental datan da última parte
desta centuria. O nicho sobre a
porta, que alberga a imaxe da

Asunción, está ricamente ornamentado e imita o estilo de Fernando de Casas y Novoa en
Compostela. Lindando co adro
da igrexa atópanse os restos da
casa reitoral. Aínda é posible
apreciar o escudo de armas
sobre o que destaca un helmo
cabaleiresco.
O cruceiro é o terceiro elemento destacado neste conxunto parroquial. Está a carón da vella
escola e foi labrado antes do
1616, xa que aparece mencionado nun documento dese ano
pertencente ao Mosteiro de San
Lourenzo de Santiago.
No descenso cara ao val do Tambre atravesamos Burgueiros,
unha aldea de apenas media du-

cia de casas labregas. A súa forte
vinculación co Camiño Xacobeo
documéntase xa no Catastro de
Ensenada (1753), onde se cita a
existencia dunha taberna.

O camiño continúa por unha
zona de bosque, onde destacan
varios exemplares de castiñeiros
e carballos, testemuñas do que
antano foi o bosque autóctono
galego. Este corredor verde lévanos ata a vila histórica da
Ponte Maceira. Contra o que
pode parecer, trátase dunha

única poboación con dous
núcleos, un a cada lado da ponte
que salva o río Tambre. O núcleo
da beira sur pertence ao concello de Ames e o do norte, ao de
Negreira. O conxunto conserva
interesantes elementos da arquitectura popular e civil enmarcados nunha paraxe natural de
grande beleza.
O primeiro que atopamos é o
muíño. Este posuía tres moas
alimentadas a través dunha pequena presa. Enriba estaba a vivenda do muiñeiro, actualmente
reconvertida nunha cafetaríarestaurante cunha magnífica terraza e panorámica sobre o río.
A ponte está considerada como
unha das máis fermosas de Ga-

licia. A construción actual levantouse no século XIV por orde da
mitra compostelá, posiblemente
aproveitando restos dunha anterior de época romana. Está formada por un tramo principal de
cinco arcos, no que destaca o
central por ser de maior dimensión e oxival.
Este podería ser o paso que, segundo o lendario xacobeo, empregaron os discípulos de Santiago cando regresaban de
Dugium (Fisterra) perseguidos
por solicitaren autorización para
enterrar os restos do Apóstolo.
Grazas á intervención divina,
derrubouse a ponte antes de ser
alcanzados e conseguiuse, así,
evitar a súa detención.

Foi, tamén, neste contorno onde
comezou a que actualmente se
coñece co nome de Batalla de
Altamira, un dos episodios máis
cruentos da disputa entre os
condes de Altamira e o arcebispo
Alonso de Fonseca II polas terras
e o dominio do Val da Maía.

O 13 de xuño de 1471 tivo lugar
un encarnizado combate entre
as tropas do arcebispo e as dos
grandes señores de Galicia, aliados dos Moscoso, que rematou
coa derrota e coas pretensións
xurisdicionais da Mitra compostelá.
Lenda e historia, realidade e
ficción, principio e fin lévannos
da man neste punto onde a ruta
remata o seu percorrido por
territorio amiense e inicia o tramo pertencente á comarca da
Barcala.
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