
 

15 de febreiro de 2020 - Ruta 4 Poio – Sta Baía de Bóveda

   Camiño Primitivo 
09:00 SAíDA DE POIO EN AUTOBUS (concello) 

11:00 CHEGADA A LUGO (Visita á Muralla, andaina 2 km) 

12:30 TENTEMPÉ ( fruta e bebida a cargo do concello) 

SANTA BAÍA DE BÓVEDA (Visita ó templo santuario, andaina 2 km) 

14:00 MELIDE (comida a cargo de cada un) 

15:30 CONTINUACIÓN DA ANDAINA 

Melide Andaina 2,5 km. 

[As visitas poden variar en función da climatoloxía] 

17:30 RECOLLIDA EN AUTOBUS E REGRESO 

19:30 CHEGADA A POIO (concello)  

 

Etapa curta, 18 km. A saída da muralla realízase pola Porta Miñá (ou Porta do Carme), a máis antiga e xenuína da Muralla, ou 
fachada neoclásica da catedral. Seguiremos polo camiño seguindo o camiño dunha estrada romana agochada, ata cruzar o río Miño 
orixe romana. Chegamos ao barrio de A Ponte. Cruzando a ponte, á dereita, camiñamos sempre paralelos ao río e ás instalacións
a capela e barrio de San Lázaro. 

Paga a pena desviarse da ruta para visitar o enigmático templo de Santalla de Vault, do período romano tardío (século IV), de
en 1931. Á cabeza do templo pasa a vía romana XIX, que comunicaba Bracara Augusta (Braga) con Lucus Augusti (Lugo) a través de Iria Flavia (Padrón). De 
regreso ao Camiño chegamos ao lugar de Bacurín, onde se atopa a igrexa románica de San Miguel e a aldea de O Francés (tamén c

Afastándonos da cidade, chegamos a San Vicente do Burgo, onde había un hospital de peregrinos. Esta etapa da etapa ofrece interesantes vistas da cidade, 
que queda atrás. O Camiño continúa por San Pedro de Mera e Guntín ata chegar a San Romao da Retorta (concello de Guntín)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bóveda 

Etapa curta, 18 km. A saída da muralla realízase pola Porta Miñá (ou Porta do Carme), a máis antiga e xenuína da Muralla, ou pola Porta de Santiago, fronte á 
iño dunha estrada romana agochada, ata cruzar o río Miño - tamén pola ponte de 

orixe romana. Chegamos ao barrio de A Ponte. Cruzando a ponte, á dereita, camiñamos sempre paralelos ao río e ás instalacións deportivas do Fluvial Club e 

Paga a pena desviarse da ruta para visitar o enigmático templo de Santalla de Vault, do período romano tardío (século IV), declarado Monumento Nacional 
Lucus Augusti (Lugo) a través de Iria Flavia (Padrón). De 

regreso ao Camiño chegamos ao lugar de Bacurín, onde se atopa a igrexa románica de San Miguel e a aldea de O Francés (tamén coñecida como "Hospital"). 

do Burgo, onde había un hospital de peregrinos. Esta etapa da etapa ofrece interesantes vistas da cidade, 
que queda atrás. O Camiño continúa por San Pedro de Mera e Guntín ata chegar a San Romao da Retorta (concello de Guntín). 


