
 

14 de marzo de 2020 - Ruta 6 Poio – Pontedeume 

   Camiño Inglés 
09:00 SAÍDA DE POIO EN AUTOBUS (concello) 

10:40 CHEGADA A PONTEDEUME 

INICIO DA ANDAINA 

12:00 TENTEMPÉ ( fruta e bebida a cargo do concello) 

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

15:00 CONTINUACIÓN DA ANDAINA (Parque Natural Fragas do Eume) 

[As visitas poden variar en función da climatoloxía] 

17:30 RECOLLIDA EN AUTOBUS E REGRESO 

19:00 CHEGADA A POIO (concello) 

 

Comezamos en Fene e conectamos co Camiño Real. Entramos en Cabanas. Un desvío lévanos a un antigo muíño e á igrexa de San Martiño de Porto. Cabanas 
está situado na ría do Eume. A praia de A Madalena ofrécenos a oportunidade de descansar -ou un baño de verán- antes de continuar polo paseo marítimo, 
cruzar a ponte e entrar en Pontedeume, un importante enclave no noso Camiño, unha cidade fundada en 1270 por Alfonso X. A ruta continúa por Barro, As 
Pedridas, Cermuzo, A Xesta, Buíña e percorre os lugares de Viadeiro e Bañobre. Atravesamos a ponte medieval do río Baxoi, cun
cidade de Miño por unha auténtica estrada que nos leva á praza do mercado. Miño é unha vila costeira acolledora que aumenta notablement
poboación durante os meses de verán. Xunto ao mar está o albergue de peregrinos. 

 

 

A igrexa de San Martiño do Porto (fachada barroca). 
A ponte sobre o río Eume, construída por Fernán 
Pérez de Andrade no século XIV. Mide 600 metros e 
ten 79 arcos. Tiña capela e hospital para peregrinos, 
agora desaparecido. En Pontedeume, o convento de 
Santo Agostiño, a capela de As Virtudes, a torre da 
homenaxe do castelo dos Andrade (século XVIII), a 
igrexa de Santiago (século XVIII), berce de 
Bartolomé Rajoy, que foi arcebispo de Santiago en 
1751 e 1752, e o concello anexo á torre Ulloa 
(século XVII). A igrexa de San Miguel de Breamo 
(século XII) e, antes de entrar en Miño, a ponte 
medieval sobre o río Baxoi.  

  

muíño e á igrexa de San Martiño de Porto. Cabanas 
antes de continuar polo paseo marítimo, 

clave no noso Camiño, unha cidade fundada en 1270 por Alfonso X. A ruta continúa por Barro, As 
Pedridas, Cermuzo, A Xesta, Buíña e percorre os lugares de Viadeiro e Bañobre. Atravesamos a ponte medieval do río Baxoi, cun único arco, e entramos na 

Miño por unha auténtica estrada que nos leva á praza do mercado. Miño é unha vila costeira acolledora que aumenta notablemente a súa 


