
 

01 de febreiro de 2020 - Ruta 2 Poio - Cea 

Vía da Prata – Camiño do Su
09:00 SAíDA DE POIO EN AUTOBUS (concello) 

10:30 CHEGADA A SAN CRISTOVO DE CEA, VISITA Ó POBO, 

TORRE DO RELOXO E VISITA A UN FORNO DE LEÑA 

TRADICIONAL CON DEGUSTACIÓN (a cargo do concello)  

14:00 COMIDA EN CEA (a cargo de cada un) 

15:00 ANDAINA DE 4,8 km ENTRE CEA E O MOSTEIRO DE OSEIRA 

(visita ó Mosteiro de Oseira ás 16:30) 

[As visitas poden variar en función da climatoloxía] 

17:30 RECOLLIDA EN AUTOBUS E REGRESO 

19:00 CHEGADA A POIO (concello) 

 

En Ponte Sobreira cruzamos o río Barbantiño por unha fermosa e histórica ponte de pedra e entramos en Faramontaos, xa nos municipios de Cea, Biduedo e 
A Casanova, onde se atopan ambos itinerarios, sempre ao pé da N-525. 

En A Casanova recibimos unha decoración con fonte, refrán e cabaza. 

O núcleo de San Cristovo de Cea está situado a uns dous quilómetros de distancia, famoso polo seu saboroso pan de trigo e o seu valioso conxunto 
etnográfico. 

Desde Cea temos dúas posibilidades: escoller o 
itinerario máis curto, ata Dozón, pasando por Piñor, ou 
levar a variante ao magnífico mosteiro de Oseira, 
mosteiro cisterciense do século XII cunha gran 
tradición de acoller peregrinos, cuxa vida comunitaria 
comezou en 1137 

O Camiño comeza ao pé do santuario de A Saleta 
(construído en 1908) e continúa pola estrada de 
Oseira. Se decidimos a primeira opción, por Piñor, 
tomaremos a estrada á esquerda, unha vez que 
atopemos o lugar onde se atopan as dúas variantes 
desta bifurcación. Pasaremos por Arenteiro, O Reino e 
Carballeda, localidades típicamente ourensanas con 
abundantes casas e casetas de pedra. Desde 
Carballeda conectaremos en varias ocasións coa N-
525. A ruta ofrécenos acolledores paisaxes boscosas, 
fermosas corredoiras entre cabalos, intercalados por 
vales e vexetación espontánea de desfiladeiros e 
zarzas. Así ao núcleo de O Castro de Dozón, pequena 
cidade e capital do municipio. 

 

Camiño do Sueste 

sa e histórica ponte de pedra e entramos en Faramontaos, xa nos municipios de Cea, Biduedo e 

de Cea está situado a uns dous quilómetros de distancia, famoso polo seu saboroso pan de trigo e o seu valioso conxunto 


