
Via de la Plata ou Caminho Mozárabe 

O percurso equestre tem 236,6 km de extensão e coincide com a atual Via de la Plata ou 

Caminho Mozárabe, exceto em pequenas alternativas. O percurso passa pelas províncias de 

Ourense, Pontevedra e A Coruña, desde o município de A Mezquita ao de Santiago de 

Compostela. 

Desde 5 de outubro de 2017, foi aprovado pela Real Federação Hípica Espanhola (RFHE), 

número de registro IE-016. 

O itinerário é indicado com painéis informativos em cada uma das etapas, postos de direção 

e fiscalização, placas informativas e postes metálicos, assim como sinalização horizontal 

homologada pela RFHE. 

1ª ETAPA 
A CANDA (A MEZQUITA) // A GUDIÑA 
17 KM 

O início deste trecho está localizado em A Portela da Canda (1281 m de altitude) e passa 
pelos municípios de A Mezquita (núcleos de A Canda, A Vilavella e O Pereiro) e A Gudiña (O 
Canizo e A Gudiña). Na saída de O Canizo existe uma alternativa equestre devidamente 
sinalizada, que não coincide com o percurso pedestre assinalado. Exceto por este trecho, o 
resto do percurso segue as indicações do Caminho de Santiago a pé. Precauções devem ser 
tomadas em seções em pedra com declives acentuados. 

2ª ETAPA 
A GUDIÑA // LAZA 
37,2 KM 

É o trecho mais longo da Vía de la Plata. Apresenta duas alternativas no que diz respeito ao 
caminho a pé. O primeiro é na saída de A Gudiña, onde se seguem as marcas específicas da 
alternativa equestre; se chega à Venda da Capela e aí se junta novamente ao percurso do 
Caminho a pé. A segunda alternativa se encontra no final da etapa, bem próximo a Laza. Ao 
longo deste treco, o desnível existente deve ser levado em consideração. 

3º ETAPA 
LAZA // XUNQUEIRA DE AMBÍA 
35 KM 

Na saída de Laza existe uma alternativa equestre de 1,7 km, devidamente sinalizada. Exceto 
por este trecho, o resto do percurso coincide com as indicações do Caminho a pé. Devem ser 
tomadas precauções no trecho Tamicelas - A Alberguería e no trecho de O Veredo - Vilar de 
Barrio, devido aos desníveis existentes. 

4ª ETAPA 
XUNQUEIRA DE AMBÍA // OURENSE 
16,2 KM 

Este trecho segue a rota do Caminho a pé. Apresenta um percurso descendente que leva a 
Ourense passando pelas vilas de Salgueiros, Pereiras e Reboredo. Na entrada de Ourense 
existe um percurso equestre alternativo que permite chegar ao rio Minho, evitando as 
estradas principais da cidade. Tenha extrema cautela na zona de descida do rio Minho. 

5ª ETAPA 
OURENSE // SAN CRISTOVO DE CEA 
31,6 KM 



Este trecho percorre inteiramente a rota do Caminho a pé. Na saída de Ourense existe um 
trecho ascendente (Caminho Real de Cudeiro) que apresenta pavimento em granito, pelo 
qual é necessária extrema cautela. 

6ª ETAPA 
SAN CRISTOVO DE CEA //CASTRO (DOZÓN) 
19 KM 

Neste trecho, o Caminho sai da província de Ourense para entrar na de Pontevedra. 
Apresenta duas alternativas equestres no que diz respeito ao percurso a pé; o primeiro está 
localizado na zona do mosteiro de Oseira e o segundo, na chegada a O Castro (Dozón). 

7ª ETAPA 
O CASTRO (DOZÓN) // SILLEDA 
35 KM 

Na saída de O Castro (Dozón) se segue a alternativa equestre, de forma a evitar viajar pela N-
525, e alguns quilômetros depois retorna ao percurso a pé do Caminho; na altura do parque 
industrial de Lalín existe outra alternativa equestre que leva a Bendoiro pelas estradas locais 
e, neste ponto, retoma o percurso a pé até chegar a Silleda. Tenha muito cuidado na área do 
parque industrial. 

8ª ETAPA 
SILLEDA// A PONTE ULLA (VEDRA) 
19,3 KM 

Neste trecho, o Caminho sai da província de Pontevedra para entrar na de A Coruña. Todo o 
percurso é realizado ao longo do Caminho a pé. A partir de Silleda, se apresenta um perfil 
descendente até chegar a A Ponte Ulla. Na área de descida em direção ao rio, extrema cautela 
deve ser exercida. 

9ª ETAPA 
PONTE ULLA (VEDRA) // SANTIAGO DE COMPOSTELA 
21 KM 

Este é o último trecho da Vía de la Plata ou Camino Mozárabe. Na saída de A Ponte Ulla 
existe uma alternativa equestre para evitar a N-525. Mais adiante, se retoma o percurso a pé. 

Precauções extremas devem ser tomadas com o tráfego rodoviário. Para acessar a cidade de 
Santiago a cavalo, é necessário obter uma licença prévia (tel. 981 54 23 21 ). 

10ª ETAPA 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

É obrigatório solicitar autorização prévia para o acesso à cidade com o animal 
(www.santiagodecompostela.org Departamento de Trânsito tel. 981 54 23 21).   

Se pode entrar somente antes das 9:00 horas da manhã, e se poderá permanecer na parte 
histórica por um tempo máximo de 10 minutos. 

Os responsáveis pelo animal devem utilizar um serviço de limpeza para acompanhá-los. 

 

http://www.santiagodecompostela.org/

