




Raíces é a primeira poboación
que atopamos ao entrarmos no
territorio municipal amiense.
Hai constancia da existencia nes
te lugar de varios casais dende
o século XVI, seguramente xa
procedentes de tempos medie
vais. Correspondían a propieta
rios descoñecidos, agás un per
tencente ao cabido de Santiago.
Hoxe é unha aldea na que con
viven vivendas novas con algúns
restos do seu pasado. A pouca
distancia do camiño encontra
mos o conxunto formado polo
cruceiro e a área recreativa do
Reguiño.
O camiño continúa a través dun
ha zona de monte ao longo de,
aproximadamente, 1,5 km. ata

chegarmos ao lugar da Agrela.
Neste pequeno núcleo predomi
nan as construcións recentes, o
que indica un desenvolvemento
tardío. A primeira mención deste
lugar aparece nun foro de 1581
co nome de leira da Grela. A súa
orixe podería estar na casa gran
de que aínda hoxe asoma á es
trada no quilómetro 1 da CP0206.
O seu portón conserva os  azu
lexos cos que no século XIX se
identificaban os núcleos de
poboación, así como os pinácu
los e a cruz que distinguían as
casas fidalgas nos séculos XVII e
XVIII.

Tras salvar unha pequena costa
entramos no núcleo máis poboa
do do Concello, O Milladoiro.



Existen varias teorías acerca da
orixe do seu nome, divulgado
por un prestixioso grupo de
música tradicional. A máis acep
tada é a que fai referencia á súa
procedencia do termo latino hu
millatorium, termo que derivou
en humilladoiro e que servía
para denominar os diferentes
puntos  das rutas xacobeas situa
dos nos arredores da cidade de
Compostela. Os humilladoiros
eran  os lugares dende os que
peregrinos e as peregrinas divi
saban, por vez primeira, as torres

da catedral e onde se puñan de
xeonllos en sinal de humildade
e agradecemento.
Outras hipóteses relacionan este
topónimo coa  palabra latina
miliarium, dado que posible
mente se atopaban moi preto os
marcos romanos que sinalaban
a vía per loca marítima, que le
vaba dende Braga a Asturias.
A pesar da coincidencia exacta
do nome desta vila co termo
“milladoiro”, a súa orixe toponí
mica non parece ter relación
ningunha con esta palabra, pa
labra que serve para denominar
os  montículos formados por
pequenas pedras  amontoadas,
a través do tempo, polas persoas
que se dirixían a algún santuario

relixioso. Na tradición xacobea
estas pedras deben ser traídas den
de o lugar de orixe co obxectivo
de testemuñar a peregrinación.
Na zona alta da vila atopamos a
capela da Madalena. A primeira
noticia  que temos dela é de 1539
e adscríbea ao Hospital Vello de

Santiago. Co paso do tempo am
bos acabarán formando parte
da Universidade.
O edificio ten unha traza sinxela,
organizada en dous corpos. As
feituras diferentes dos muros la
terais revelan períodos constru
tivos distintos. O máis antigo
corresponde ao lado esquerdo.
A fachada, xunto co campana
rio, responde ao gusto barroco.
Do outro lado do cumio do te
llado está a cruz que sitúa a ca
pela maior.
O interior é de nave única e con
tén dúas imaxes de María Mada
lena que responden a modelos
iconográficos conformados no
século XIX. A advocación a esta
figura pode estar determinada



polo marcado carácter penitente
que tivo durante séculos a
peregrinación a Compostela. A
vida desta muller, a pecadora
arrepentida, foi proposta como
modelo a seguir no longo
camiño cara á salvación.
A parte exterior da capela, hoxe
moi alterada polo crecemento
urbanístico, está ocupada por
unha explanada e zonas axardi
nadas, onde se sitúan dous cru
ceiros restaurados recentemen
te. Nos arredores celebrábase
unha concorrida romaría. As
noticias máis antigas acerca des
ta celebración datan da primeira
metade do século XVIII e indí
cannos que se oficiaba unha mi
sa cantada á que se achegaba,

en procesión, unha grande
afluencia de xente procedente
de toda a contorna.
O camiño segue pola travesía
do Porto. Mentres percorremos
esta avenida longa podemos
evocar algúns dos persoeiros
que transitaron por esta ruta, así
como certos feitos destacados
da nosa historia  e dos que a
poboación do Milladoiro foi
testemuña privilexiada .
Son innumerables os peregrinos
de todo tipo e condición que
por aquí pasaron, non obstante
debeu ter significación especial
a presenza de personalidades
ben coñecidas como o arcebispo
Xelmírez,  a raíña Santa Isabel
ou o rei D. Manuel I. Os dous



últimos foron monarcas portu
gueses de grande relevancia no
devir histórico do país veciño.
Corría o ano 1102 cando os san
tiagueses viñeron ata aquí para
darlle unha calorosa benvida ao
seu prelado, Diego Xelmírez,

que regresaba dunha viaxe a Bra
ga na que se apoderara das reli
quias dalgúns santos.  Descalzos
e en procesión, o clero e o pobo
acompañaron o bispo ata a ca
tedral. Este curioso episodio é
coñecido como "pío latrocinio".
Entre os peregrinos medievais
ilustres que percorreron este
camiño atópase Isabel de
Aragón, convertida en raíña de
Portugal polo seu casamento co
rei D. Dinis no ano 1282.  A súa
profunda devoción relixiosa le
vouna a peregrinar en dúas
ocasións: a primeira en 1325, ao
quedar viúva; a segunda realiza
da como unha peregrina
anónima, en 1335, un ano antes
da súa morte.

D. Manuel I foi outro dos monar
cas lusos que peregrinou por
esta ruta no ano 1502, segundo
o seu biógrafo.
Outra peregrinación insigne  foi
a realizada en 1669 polo Gran
Duque de Toscana, Cosme III
de Medicis, acompañado dun
nutrido séquito de nobres, servos
e artistas.
Por último, podemos imaxinar
como se desenvolveron os feitos
naquela mañá do 23 de maio de
1809, cando as tropas napo-
leónicas foron expulsadas de
Santiago. A división comandada
polo xeneral Martín de La Carre
ra, que viña de Padrón, entrou
en combate coa guerrilla fran
cesa que lle saíu ao paso polo



camiño real. A vitoria sobre as
guarnicións que defendían a ci
dade de Santiago marca o inicio
da retirada das tropas francesas
de Galicia.
Con estas lembranzas chegamos
ao límite das terras de Ames coas
da capital galega, dende onde
aínda é posible divisar os cumios
catedralicios.
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