
 

25 de xaneiro de 2020 - Ruta 1 Poio - Tui  (ACCESIBLE) 

Camiño Portugués 
09:00 SAIDA DE POIO EN AUTOBUS (concello) 

09:45 CHEGADA A TUI 

10: 00 VISITAS: Catedral de Santa María, Capela de  

San Telmo, Convento das Clarisas, Igrexa de Santo Domingo.. 

TENTEMPÉ (froita e bebida a cargo do concello) 

14:00 XANTAR (a cargo de cada un)  

16:00 ANDAINA (5 km cauce do río Louro, As Gándaras de Budiño) 
 

18:15 RECOLLIDA EN AUTOBUS E REGRESO  

19:00 CHEGADA A POIO (concello) 

 

 

 

 

 

O acceso a Galicia realízase a través da Ponte Internacional que une as cidades de Valença (Portugal) e Tui (España) cruzando
pista descende ata a praia da fábrica, onde os peregrinos desembarcaron antes de construír a ponte. Entramos no centro histórico de Tui polas avenidas de 
Portugal e Galicia. Pronto chegamos ao Parador de Turismo. Un cairn infórmanos de que quedan 115 km ata Santiago. O encanto de Tui 
capitais do Antigo Reino de Galicia, declarado complexo artístico histórico en 1967- respírase en cada unha das ruínas, rueiros e pasaxes do seu nobre centro 
histórico, un debuxo urbano medieval presidido polo románico e o gótico da súa catedral de Santa María. Estivemos achegándonos ao templo polas rúas 
Bispo Maceira e a Baixada ou Arrabal de Freanxo. 

 

 O itinerario continúa polo cruzamento do Hospital, a 
praza do Concello, o convento das Pobre Clares, as rúas 
Marea e Antero Rubín. Antes de saír da cidade, o Camiño 
pasa por Canónigo Rubín e a rúa Calzada, en dirección ao 
parque de San Bartolomé. A ruta avanza pola capela da 
Virxe do Camiño, Paredes de Abaixo e a emblemática 
ponte de San Telmo, chamada Ponte das Febres. Unha vez 
pasado, pasamos por un exuberante bosque coñecido 
como A Ribeira. Chegamos á aldea de A Magdalena. 
Acompáñanos o río Louro, que divide os municipios de Tui 
e O Porriño. O seguinte núcleo é Orbenlle. Ao lonxe 
pódense ver as canteiras de granito que fixeron famoso 
este lugar (coñecido como "granito rosa", que se exporta 
a países como Xapón ou Estados Unidos). 

 

Esta ruta tomou relevancia, a partir do século XII, tras a independencia de Portugal. O seu trazado 
herda vías e camiños antigos, como a Vía XIX, construida no s. I d.C., que unía Braga con Astorga a 
través da Ponte de Lima, Tui, Pontevedra, Santiago e Lugo
importantes, pois vertebrou a Gallaecia. Unha variante deste
Miño pola Guarda e, sempre pegada ao mar, conflúe coa variante interior en 

INFO TURISMO TUI:  677 418 405 

GUÍAS DO CONCELLO DE POIO: 
653 944 431 e 666 648 875 

Emerxencias:  112 

 

  

O acceso a Galicia realízase a través da Ponte Internacional que une as cidades de Valença (Portugal) e Tui (España) cruzando o poderoso río Miño. Unha 
os peregrinos desembarcaron antes de construír a ponte. Entramos no centro histórico de Tui polas avenidas de 

infórmanos de que quedan 115 km ata Santiago. O encanto de Tui -unha das sete 
respírase en cada unha das ruínas, rueiros e pasaxes do seu nobre centro 

María. Estivemos achegándonos ao templo polas rúas 

a independencia de Portugal. O seu trazado 
herda vías e camiños antigos, como a Vía XIX, construida no s. I d.C., que unía Braga con Astorga a 
través da Ponte de Lima, Tui, Pontevedra, Santiago e Lugo, unha das calzadas romanas máis 
importantes, pois vertebrou a Gallaecia. Unha variante deste Camiño pola costa cruza o río 

e, sempre pegada ao mar, conflúe coa variante interior en Redondela. 


