
I  ENCONTRO INTERNACIONAL
NO CAMIÑO INGLÉS

600 ANOS EN LEMBRANZA DE MARGERY KEMPE

Oroso. 5 e 6 de outubro do 2017

Centro Cultural de Sigüeiro. ENTRADA LIBRE. Diploma de asistencia

5 DE OUTUBRO
Hora acto 
19.00 Inauguración
19.15 Panorama turístico da provincia da Coruña e o papel do Camiño Inglés. 
  Xosé regueira, deputado responsable de Turismo
20.15 Inauguración da exposición de José Manuel Yáñez 
 e degustación gastronómica de troitas, tortilla e viño de Betanzos.

6 DE OUTUBRO
10.30 Peregrinación y Lengua.  El Camino Inglés en la Edad Media. 
  Dra. PenéloPe JoHnson (Durham University. GB)
12.00 café  
12.15 Que fai Oroso polo Camiño Inglés? Manuel Mirás, alcalde de Oroso
12.30 Mesa redonda de alcaldes do Camiño Inglés. 
13.45 Visita ao CEICI e firma no libro de honra. 
14.00 Xantar  
16.00 Peregrinos e peregrinas na Idade Media. Dr. Miguel garcía-fernández, CSIC

17.00 Margery Kempe e outras peregrinas do Camiño Inglés. 
  Dr. Manuel f. rodríguez, Xacobeo
18.15 Percorrido polo Camiño Inglés no Carboeiro. 
18.30 Colocación da placa dedicada a Margery Kempe.



�TA os tempos modernos os peregrinos comían o que 
podían naquel día en concreto. Todos eles partían da súa 
casa cargados co que tiñan, e que ían administrando o 
mellor que sabían.

� O seu camiñar non podían cazar: os bosques eran privados 
(do señor, do rei, da Igrexa...), e se os sorprendían facéndoo 
eran castigados con dureza, tanta que o ousado podería ata 

perder a vida. 

E ademais estaban os lugares onde pasaban a noite. Nos hospitais 
(os modernos albergues) dábanlles de cear de balde, e nas 
pousadas había que aterse ao que había, que non era moito.

ISO si, o viño era algo fundamental. Bebíase mesturado con auga, 
posto que antes como agora ten propiedades desinfectantes. Había 
hospitais onde chegaban a dar un azumbre (algo máis de un litro) por 
persoa e día. 

PERO o que é evidente é que os peregrinos tiñan que comer os 
produtos típicos da terra pola que pasaban. 

XA que logo, entre outras cousas os moi poucos que 
percorrerían o Camiño Inglés na época contemporánea 
probarían nalgún momento a tortilla de patacas, sobre 

todo dende que hai pouco máis de cen anos a pataca deixou de ser 
alimento de porcos e pasar ás mesas dos labregos.

EN Santiago comían congros e polbo, sobre todo. Pero, ¿e antes? 
O peixe por excelencia nas súas mesas era a troita, que hoxe 
se homenaxea por todo o alto a principios de maio en Oroso, 

concello que celebrou a súa 21 edición este ano.

E   o omnipresente viño dos peregrinos do Camiño Inglés non era 
outro co de Betanzos, claro está, cada día mellor conceptuado.


