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información�da�experiencia

Arquivo da Pesca de Caión (A Laracha)

Capela de Santa Margarida (A Laracha)

40 quilómetros

1

percorrido

Punto de Inicio

Punto Final

1 día 

Duración da Experiencia

Distancia aprox.

mapa

Nosa�Señora�do�Socorro

ARQUIVO DA PESCA DE CAIÓN

IGREXA DA NOSA SEÑORA DO SOCORRO

SANTUARIO DOS MILAGRES DE CAIÓN

IGREXA DE SAN XIÁN DE LENDO

PASEO FLUVIAL DO RÍO ANLLÓNS

MOSTEIRO DE SAN PEDRO DE SOANDRES

MIRADOIRO DE SANTA MARTA

CENTRO DE INTERPRETACION DOS MUIÑOS

DE AUGA DA COSTA DA MORTE

CAPELA DA NOSA SEÑORA DE CUMIÁNS

CAPELA DE SAN ROQUE DA PENA

FONTE DA SANTA

CAPELA DE SANTA MARGARIDA

a�larachado�Golfo�Ártabro�ao�Val�do�Río�Anllóns
POLO�ORIENTE�DA�COSTA�DA�MORTE
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Primeiro

Día

N
e s t a  e x p e r i e n c i a 

percorreremos o sector 

oriental da Comarca de 

Bergantiños a través do . Concello da Laracha

Encadrado no coñecido como , o Golfo Ártabro

noso paseo comeza en , porta de entrada Caión

á . Aquí pasearemos pola antiga Costa da Morte

vila baleeira, única saída ao mar do municipio. 

Un acolledor pobo mariñeiro asentado sobre 

unha pequena península granítica.

En Caión, o primeiro dos nosos obxectivos atopámolo no paseo marítimo. 
Trátase da exposición permanente do  Nel afóndase na Arquivo da Pesca.
historia e a cultura mariñeira desta vila, desde os antigos baleeiros 

pasando polo cerco e as artes menores, co polbo e o percebe como as principais capturas.

A carón deste museo da pesca, na praza de Eduardo Vila Fano, visitamos a 
renacentista  O templo pertenceu ao Convento de Igrexa da Nosa Señora do Socorro.
Santo Agostiño, fundado no século XVI. Acaroadas ao muro occidental vense parte das 
dependencias de dito convento que, na actualidade, se empregan como Centro Social e 
Oficina de Turismo. No interior, non deixedes de contemplar a Virxe dos Milagres, pois ten 
moito que ver coa nosa seguinte parada. Pero antes de abandonar Caión, paseade polas 
súas rúas e achegádevos ao porto, cunha fermosa estampa de barcos e lanchas 
fondeadas baixo o monte da Atalaia.

Deixando o casco urbano dirixímonos ao , Santuario dos Milagres de Caión
situado nun enclave privilexiado no lugar do Outeiro, desde onde gozamos dunhas 
fermosas vistas da vila baleeira e do Atlántico. Ata este emprazamento, o domingo 
anterior ao 8 de setembro, trasládase en procesión a imaxe da Virxe dos Milagres desde a 
Igrexa da Nosa Señora do Socorro, onde está o resto do ano. Aquí permanece unha 
semana, cando se repite a procesión, neste caso de regreso. Sete días nos que os camiños 
entre Caión e O Outeiro énchense de persoas devotas que mesmo rodean de xeonllos o 
templo. Fieis que tamén se purifican coa auga da Fonte Santa, na que curan os males. Por 
iso, se vos coincide vir en datas próximas á romaría, é común ver polo manancial un gran 
manto branco cos panos que usou a xente para mollar e purificar as súas peles.

De Caión dirixímonos ao interior da Laracha e o val do río Anllóns. No noso 
paseo, e antes de abandonar a costa, vemos ao lonxe o espazo natural de Razo e Baldaio, 
pertencentes ao Concello de Carballo. Unha paisaxe na que se mesturan as augas 
salgadas do mar coas das marismas e as da lagoa.

 A medida que avanzamos dirección 
Lendo, extensos prados de cultivos ábrense a 
ambas as marxes da estrada. Ademais, non 
deixedes de fixarvos nos peculiares hórreos 
característicos desta Comarca de Bergantiños 
nos que destaca o seu ancho, cunha xanela no 
penal.
 No século XII I, a parroquia de Lendo 
á que nos encamiñamos tivo unha grande 
importancia, e puido ser unha comenda 
templaria de monxes-soldado. Así, imos ir ver 
a pegada que estes cabaleiros templarios 
deixaron nesta Comarca de Bergantiños na 
Igrexa de San Xián de Lendo, no lugar do 
Grixario, onde establecerían a súa sede. Un 
templo románico con portada barroca no que, 
identificades entre os canzorros un que 
parece representar a cabeza dun elefante, 
algo moi pouco habitual en época medieval. 
Tamén son dignos de observar os motivos 
decorativos das xambas da porta norte.

Caión�(A�Laracha)

a�larachado�Golfo�Ártabro�ao�Val�do�Río�Anllóns
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Información sobre horarios e visitas en  e no www.arquivodapesca.org
teléfono 981 604 605

Arquivo da Pesca 
de Caión

Igrexa da Nosa Señora 
do Socorro

Santuario dos Milagres 
de Caion

Igrexa de San Xián 
de Lendo





C
hegando á capital do concello, pasamos a carón da 
Igrexa de Santa María de Torás. Un templo barroco 
con modificacións do século XIX que funcionou 

como parroquial ata a construción do actual en 1968. Desde aquí 
seguimos pola avenida de Caión, onde varios exemplares 
centenarios de plátanos de sombra nos acompañan no paseo.

A nosa seguinte visita é ao , Paseo Fluvial do Río Anllóns
entre Gabenlle e O Formigueiro. Durante aproximadamente dous 
quilómetros e medio podedes camiñar por unha pasarela de 
madeira e gozar do río, da vexetación de ribeira e da arquitectura 
etnográfica, exemplificada nos seus muíños hidráulicos. Ademais, a 
carón do aparcamento no que estacionamos o vehículo, hai unha 
área recreativa na que descansar ou mesmo xantar.

Continuando polo val do río Anllóns dirixímonos ao 
Mosteiro de San Pedro de Soandres, un importante cenobio 
beneditino fundado no século X do que se conservan a igrexa e a 
reitoral. A principios do século XVI, converteuse nun priorado 
dependente do mosteiro compostelán de San Martiño Pinario. Pero 
a vida monástica finalizou en 1835, cando perdeu as propiedades e 
a súa función limitouse á de igrexa parroquial. No exterior 
destacan os restos góticos da cabeceira, e no interior dúas mesas 
de altar pétreas, atopadas nas capelas absidais durante unhas 
obras de restauración, que constitúen un dos poucos exemplos 
góticos de aras medievais de pedra que se conservaron en Galicia. 
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Miradoiro de Santa Marta

A
demais, tamén hai unha escultura en pedra de 
Santa Marta. Avogosa para as dores dos oídos, 
cada 29 de xullo a veciñanza hónraa na "Romaría 
de Santa Marta" ofrecéndolle candeas, esmolas e 

aceite. A imaxe procede dunha antiga capela situada no coto do 
mesmo nome e cuxos restos imos ver de seguido.

A unha altitude de 437 metros sitúase a nosa seguinte 
parada, o coto ou , ao que podemos Miradoiro de Santa Marta
acceder en coche. No punto máis elevado, fixádevos nas ruínas da 
ermida de Santa Marta, cuxa imaxe é a que está no Mosteiro de 
Soandres desde 1850. E aínda que non hai evidencias 
arqueolóxicas máis antigas, as lendas e a tradición oral asocian 
este monte cun xacemento castrexo. Unha delas di que aquí había 
un castro que tiña no interior unha viga de cobre, outra de ouro e 
unha terceira de veleno que se podían descubrir a través da couce 
dunha ovella! Na compaña destas historias, gozade tamén das 
excelentes vistas do concello e da Comarca de Bergantiños.

Mosteiro�de�San�Pedro�de�Soandres

a�larachado�Golfo�Ártabro�ao�Val�do�Río�Anllóns
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Sabías que ..... os azulexos nos que está rotulado o nome do 

templo foron obrigatorios a partir dunha real orde de 1858? 

Tiñan que ser brancos con letras en azul, todos uniformes. 

Atoparemos máis no noso camiño?

Paseo Fluvial do
Río Anllóns

Mosteiro de San Pedro 
de Soandres

Miradoiro de Santa 
Marta



O
 percorrido polo val do río Anllóns e a súas mostras de 
arquitectura achéganos agora ata a reitoral de Golmar. 
Nela visitamos o Centro de Interpretación dos 

Muíños de Auga da Costa da Morte. Un espazo aberto e funcional onde 
achegarse á historia dos muíños hidráulicos de río, tan abundantes no 
Concello da Laracha coma no resto da Costa da Morte.

Retomamos a ruta cara á parroquia de Montemaior para 
coñecermos fermosos enclaves con pequenas ermidas envoltas pola 
tradición. A primeira delas é a , Capela da Nosa Señora de Cumiáns
situada nun sombrío souto. Antigamente, os nenos e as nenas que 
padecían algunha enfermidade eran traídos a unha romaría que se 
celebraba nesta ermida para "sacarlles a sombra", é dicir, o "mal" que 
tiñan dentro. Así, debían pasar por debaixo do altar mentres Tres Marías 
-mulleres da zona- recitaban unha oración. Despois eran lavados nunha 
fonte próxima e aos tres días debían mellorar.

 Moi próxima, nunha carballeira de gran valor ambiental, está a 
Capela de San Roque da Pena. Con planta rectangular, esta pequena 
ermida rural destaca pola súa espadana e polo pequeno pórtico que se 
abre na cabeceira. Igual que a anterior, a súa existencia xa está 
documentada no ano 1607.

 O cume desta experiencia atopámolo na Capela de Santa 
Margarida, de estilo neoclásico. Antes de chegar á carballeira na que se 
sitúa, fixádevos na , á que se lle atribúen propiedades Fonte da Santa
curativas, acollida nunha construción cunha bóveda de medio punto, 
coma se doutra pequena capela se tratara.
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 Cada 20 de xullo celébrase aquí a tradicional e 
multitudinaria "Romaría de Santa Margarida", unha das máis 
importantes da bisbarra. Xunto á ermida sitúase o antigo hospital de 
peregrinación que na actualidade funciona como albergue para os 
mozos e mozas que fan labores de voluntariado. Ambas as 
construcións aparecen documentadas no século XVII I, cando xa era 
un destacado centro de peregrinación.

 E nesta carballeira de Santa Margarida poñemos o punto 
final deste itinerario.

Paseo�Fluvial�do�Río�Anllóns

Centro�de�Interpretación�dos�Muíños�de�Auga

Información sobre horarios e visitas www.laracha.gal/turismo, 

www.facebook.com/visitasmuseo, turismo@alaracha.gal 981 605 001 e 

Capela de San Roque
da Pena

Fonte da Santa Capela de Santa 
Margarida

Centro de Interpretación
dos Muíños de Auga

Capela da Nosa Señora 
de Cumiáns
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Imaxe da Portada

Imaxe da Contraportada
Paseo Fluvial do Río Anllóns

Santuario dos Milagres de Caión
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