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San Paio (Carballo)

Verdes (Coristanco)

120 quilómetros

Punto de Inicio

Ponto Final

2 días 

Duración da Experiencia

Distancia aprox.

1

información�da�experiencia mapa
carballo�����coristanco�����malpica�de�bergantiños

ao�mar�das�Sisargas
DO�CORAZÓN�URBANO�DE�BERGANTIÑOS

1

percorrido
CAPELA DE SAN PAIO DE ENTRECRUCES

DOLMEN A PEDRA MOURA

CARBALLO DE SANTO ANTÓN

MUSEO DE BERGANTIÑOS

EDIFICIO FÓRUM. Derrubando muros

PONTE LUBIÁNS

IGREXA DE SAN MAMEDE DE SEAVIA

TORRE DE NOGUEIRA

IGREXA DE SANTA BAIA DE CASTRO

REFUXIO DE VERDES

 Carballo

 Carballo - Coristanco

 Coristanco
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Edificio Fórum de Carballo

 Carballo

 Carballo

 Carballo

 Coristanco

 Coristanco

 Coristanco

 Carballo Mural�de�Case�Mʼclaim

Mural�Bordalo�II

DIA�1

CarballoCoristanco

Malpica



Vinde, vinde romeiriños
o San Payo d´a Devesa

que se encontra muy soliño
xunto o saldo d´a férveda

pois disque é de muito empeño
para aqueles que teñen reuma

e sinten muito dolor
cando a xiada apreta.

N
a nosa viaxe polas terras altas de Bergantiños, achegámonos ao 

seu corazón, a vila de Carballo. Na zona sur do concello, nunha 

preciosa paraxe natural de ribeira, visitamos unha das capelas 

máis antigas do municipio, a  do século XVI, Capela de San Paio de Entrecruces

cunha impresionante bóveda de cruzaría característica do gótico. O 15 de xaneiro 

celébrase a romaría de San Paio da Devesa, tamén coñecida como San Paio de 

Xaneiro. Os romeiros e romeiras achéganse ata a Fonte Santa para coller auga e 

lavarse, eliminando así todos os seus males. Este espazo privilexiado está a menos 

dun quilómetro da famosa Férveda de Entrecruces, un salto de auga do río Outón 

cun desnivel duns 40 metros sobre a falla da Depresión Meridiana, a máis 

importante fondeira que atravesa Galicia desde Carballo ata Tui. Esta fractura 

propiciou a formación de vales, onde se produciu un gran número de asentamentos 

humanos, hoxe poboacións como Carballo, Pontevedra ou Tui.

Paremos agora nun dos lugares máxicos do pasado galego, a Pedra Moura 

de Aldemunde. Este dolmen de entre o 3500 e o 2700 antes da nosa Era, forma 

parte dos restos arqueolóxicos megalíticos da Costa da Morte
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Pedra�Moura�de�Aldemunde

Sabías que ..... a día de hoxe, agosto de 2017, achegándote á casa de Matilde, 

pegada á capela, podes pedir que cha abran e así admirar a súa bóveda? E que 

a romaría de San Paio da Devesa ten versos propios?

San Paio de Entrecruces
Bóbeda

Primeiro

Día Capela de San Paio
de Entrecruces

Dolmen Pedra Moura
de Aldemunde



Conta a lenda que as pedras que constitúen este monumento funerario 

foron traídas por unha muller desde o petón de Calvelo, na parroquia 

veciña de Sofán, mentres fiaba na roca e lle daba o peito a unha crianza.

 Seguindo cara ao centro da vila, debemos facer un alto na parroquia de 

Artes para visitar o , incluído no Catálogo de Árbores Carballo de Santo Antón

Senlleiras da Xunta de Galicia e situado nunha finca xunto a unha das pistas da aldea. 

A uns metros localízase o Pazo de Vilar de Francos, construción que se remonta ao 

século XVI ao redor dunha antiga torre defensiva, aínda que o conxunto actual é do 

XVII. A propiedade é privada e non visitable nin visible desde o exterior. O marqués 

da Atalaia, antigo propietario, abría o pazo e a capela á veciñanza durante as festas de 

Santo Antón, sendo un gran día de celebración para todas e todos, e que está rodeado 

de lendas e tradicións. Conta unha das lendas asociadas a esta árbore que o carballo 

naceu na capela, esnaquizándoa, polo que foi trasladado a onde se atopa hoxe cos 

seus case cincocentos anos. Tamén se di que a veciñanza tenlle moito respecto ao seu 

espeso e curioso zume.

 Entrando xa no núcleo urbano, dirixímonos ao  O Museo de Bergantiños.

edificio do século XIX funcionou como cárcere do concello e foi rehabilitado polo 

arquitecto de renome Manuel Gallego Jorreto. O centro acolle unha mostra dedicada 

á comarca, á Costa da Morte e ao concello, ademais da oficina municipal de turismo. 

Aquí podedes preguntar polo proxecto , unha Derrubando muros con pintura

iniciativa que mediante a creatividade reverte o fatal proceso de crecemento 

urbanístico dos anos 60 do século XX, producido tamén en tantas outras vilas e 

cidades. Desfrutaredes dun percorrido urbano pola arte máis contemporánea, obras 

de “street art” con murais do “Rexenera Fest”, festival de arte urbana que en 2017 

celebrou a súa I I I edición, e que enche con arte a vila de Carballo con máis de 50 

murais repartidos polas súas rúas.
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Sabías que ..... a vila de Carballo debe o seu nome a unha árbore como a de 

Santo Antón? Pois si, o topónimo -nome propio dun lugar- provén dun carballo 

que existiu xunto á igrexa parroquial.

Museo�de�Bergantiños

N
a seguinte parada, gozaremos 
dunha selección de obras que 
probablemente conduzan a vosa 

imaxinación ás rúas neoiorquinas. O Edificio Fórum 
presenta unha interesante colección de diferentes 
estilos realizados por artistas locais e internacionais 
como a galega Nada, o catalán Saturno, o portugués 
Bordalo I I, o alemán Case M'claim ou os recoñecidos 
Aryz e Dulk. Só queda rodear a construción e deleitar 
a vista con estas creacións que nos falan da nosa 
sociedade e do imaxinario das e dos artistas. 
Finalmente, podemos continuar percorrendo a vila 
de Carballo, na que atoparemos, case en cada 
esquina, unha obra de arte que nos abraiará.

Tras mergullármonos na experiencia máis 
contemporánea dos percorridos, continuamos cara 
ao Verxel de Bergantiños, Coristanco. Desde a 
estrada AC-552 pasamos polo cartel que nos indica 
a seguinte visita, a , unha das pontes Ponte Lubiáns
históricas máis estreitas de Galicia. Este elemento 
une os concellos de Carballo e Coristanco, salvando 
o río Rosende, afluente do Anllóns. Da súa datación 
hai diferentes posturas, existindo especialistas que 
a sitúan no medievo, no século XVII I ou en época 
romana. Esta opción parte dos estudos realizados do 
Itinerario de Antonino, obra que compendia as vías 
do Imperio Romano. A vía per loca marítima 
atravesaba Galicia de Norte a Sur, e investigacións 
recentes falan do seu paso por esta ponte, aínda que 
a obra actual sexa de data posterior.

Dirixímonos ao lugar onde se unen 
historia, natureza e tradición na 
Igrexa de San Mamede de Seavia. 

De orixe medieval, esta edificación formou parte 
dun antigo mosteiro beneditino, cuxos restos 
poderemos ver nos canzorros do beiril ou no 
rosetón. Acaroada á austera construción atópase a 
casa reitoral, de factura posterior. A poucos metros 
desfrutaremos do son da auga na súa monumental 
fonte ecléctica, rematada pola escultura da Virxe co 
neno, do ano 1900. Este singular conxunto 
complétase co recordo á Rexoubeira de Bergantiños, 
Asunción Antelo, escultora e poeta autodidacta 
finada en decembro de 2016 con 97 anos. Un mural 
fronte á igrexa recorda á artista de Segufe (Seavia), 
onde se conserva a súa vivenda - museo.

Museo de 
Bergantiños

Carballo de  
Santo Antón

Edificio Fórum Ponte Lubiáns Igrexa de San Mamede  
de Seavia
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C
ontinuamos a nosa viaxe ata o alto dun outeiro desde 

onde divisaremos o val e gozaremos da obra civil 

máis notable da Terra da Pataca, a , Torre de Nogueira

propiedade non visitable que podemos admirar desde o exterior. Esta 

fortaleza gótica conserva a robusta torre e unha vivenda acaroada da 

mesma época, e sitúase nun contorno rural rodeado de edificacións 

de carácter popular. Reparade nos arcos oxivais dos seus ocos e os 

dous escudos pertencentes ás familias Bermúdez, e Moscoso, 

Figueroa e Riobóo.

 Saíndo de Nogueira collemos cara a , Santa Baia de Castro

onde coñeceremos a obra barroca máis salientable do concello. Unha 

Igrexa do ano 1736, como reza a inscrición da súa fachada, cun 

espléndido campanario que nos transporta á arquitectura das terras 

de Compostela. Esta parroquia compendia o número máis grande de 

castros non escavados, incluíndo o de Lume de Suso, o da Ínsua e o 

que lle da nome á parroquia.

 E da zona dos castros continuamos ata o remanso do 

Refuxio de Verdes, última parada deste itinerario. Á beira do río 

Anllóns, a columna vertebral da comarca bergantiñá, atopámonos 

cun espectacular recuncho de descanso e lecer con varias sendas e 

coa presenza de fermosos muíños, ademais das ruínas dun batán, que 

servía para bater os tecidos fabricados nos teares. Un lugar que fará a 

ledicia de grandes e das e dos máis pequenos.

carballo�����coristanco�����malpica�de�bergantiños
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Refuxio�de�Verdes

Santa�Baia�de�Castro

Torre de Nogueira Igrexa de Santa Baia Refuxio de Verdes  
de Castro



Peto das Ánimas de Oza (Carballo)

Torres de Mens (Malpica de Bergantiños)

120 quilómetros

Punto de Inicio

Ponto Final

2 días 

Duración da Experiencia

Distancia aprox.
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Torres�de�Mens

1

percorrido
PETO DE ÁNIMAS DE OZA

MIRADOIRO DE STA. IRENE DO CASTRILLÓN

MONTE NEME

ECOMUSEO FORNO DO FORTE

MUÍÑOS DA RIBEIRA

DOLMEN PEDRA DA ARCA

CASA DO PESCADOR -MUSEO LUGRÍS

PORTO

BARRIO DA ATALAIA

MIRADOIRO DE SANTO  HADRIÁN

FARO DE PUNTA NARIGA

TORRES DE MENS

 Carballo

2

3

4

5

6

7
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10

 Carballo

 Malpica de Bergantiños

 Carballo - Malpica de Bergantiños

DIA�2

CarballoCoristanco

Malpica

11

12

 Malpica de Bergantiños

 Malpica de Bergantiños

 Malpica de Bergantiños

 Malpica de Bergantiños

 Malpica de Bergantiños

 Malpica de Bergantiños

 Malpica de Bergantiños

 Malpica de Bergantiños



N
a segunda xornada, partimos novamente do corazón de 

Bergantiños, achegándonos á costa. Empezaremos o noso paseo 

cunha breve parada no  Esta pequena Peto de ánimas de Oza.

capela de pedra ten dobre nicho, acollendo unha única imaxe, a de Santo Antón, na 

súa cara frontal. Estes elementos da arquitectura popular galega están presentes 

por todo o territorio, e constan dunha pequena cavidade onde se representan as 

ánimas no purgatorio, acompañadas ou non dunha efixie, e un peto. Aquí 

depositaban as e os camiñantes esmola para pagar misas e así salvar a estas almas, 

polo que adoitaban estar nos muros ou nas encrucilladas, como o de Oza.

Desde aquí paramos para aledar a vista no Miradoiro de Santa Irene do 

Castrillón, onde podes contemplar ao lonxe o singular espazo natural de Razo-

Baldaio, cuxa paisaxe mestura o mar aberto, unha lagoa e a marisma. Neste 

privilexiado lugar, e sobre un castro que xa nos evoca o topónimo Castrillón, 

érguese unha capela da que se conta que as súas pedras proceden do fondo da 

lagoa. Realmente alí estivo situada xunto a unha fonte, constatada a súa presenza 

en 1594 e tendo coñecemento da súa localización actual desde o XVII I.

E para continuar deleitando o noso espírito cunha paisaxe sensible e 

protexida, subimos ata o , con vistas espectaculares da comarca de Monte Neme

Bergantiños. Podemos achegarnos, entre outros puntos, desde Cances (Carballo), 

por unha pequena pista asfaltada que leva ata aos restos da canteira abandonada. 

Dedicado á divindade precristiá Nemet e cristianizado cunha capela agora en 

ruínas, neste máxico espazo están os restos da Eira das Meigas, un dos poucos 

círculos líticos existentes en Galicia. Conta a lenda que aquí realizaban as meigas os 

seus aquelarres en San Xoán, aínda que pouco podemos ver hoxe a causa da súa 

destrución nos anos 60. 
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Pedra�Moura�de�Aldemunde

Segundo

Día Peto de Ánimas
de Oza

Miradoiro de Santa Irene
de Castrillón

O
 que son visibles son os restos 

deixados polos traballos de 

extracción de volframio e estano 

nas minas que funcionaron principalmente 

durante a I I Guerra Mundial para abastecer os 

militares da Alemaña nazi. 

Miradoiro�de�Sta.�Irene

Peto�de�Ánimas�de�Oza

Monte Neme



E
ntrando en Malpica de Bergantiños, visitamos a terra 

de oleiros máis coñecida de Galicia, Buño. Aquí 

cómpre achegarse ao  Ecomuseo Forno do Forte,

onde podemos coñecer a tecnoloxía e o modo de vida tradicional 

nos anos 50 dos oleiros da vila. Ademais, tes a oportunidade de vivir 

unha experiencia única creando unha peza de barro coas túas mans 

nun torno.

Tras manchármonos as mans nun dos vellos oficios 

tradicionais, imos aproximarnos a outro, o da moenda. Dirixímonos á 

costa, a unha paraxe indescritible pola súa beleza, onde se alzan os 

Muíños da Ribeira. Por un camiño de terra apto para coche, 

chegamos a cinco muíños restaurados dunha moa, tamén coñecidos 

como Muíños de Ardeleiro, que aproveitan o caudal do Rego dos 

Muíños na súa fusión co Atlántico.

E
 agora imos coller forzas xunto a outra das pedras 

megalíticas destacadas da Costa da Morte, o Dolmen 

Pedra da Arca, datada no mesmo período que a Pedra 

da Moura de Carballo. 
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Pedra�Moura�de�Aldemunde

Casa do Pescador
Museo Lugrís

Porto de Malpica

Porto�de�Malpica

Barrio da Atalaia

A
 Pedra da Arca é un dos dolmens máis grandes de 

Galicia, onde aínda se poden ver os restos da 

mámoa, a terra que cubría o monumento, con restos 

dunha coiraza de pedras. Recomendable vivir a nosa experiencia 

Megalitismo na Costa da Morte. Por Bergantiños e a Terra de Soneira.

Xa no centro de Malpica, de camiño ao seu porto, facemos 

unha parada na  sede da confraría de pescadores Casa do Pescador,

de Malpica. Un edificio que alberga varios murais do singular artista 

galego Urbano Lugrís, realizados no seu interior no ano 51. E xa no 

porto malpicán, un dos máis importantes na pesca de baixura de 

Galicia, viviremos a súa actividade plena con construcións 

contemporáneas pero que aínda zumega ese aire de antano, cando 

traballaba como porto baleeiro, documentado desde o século XVI. 

E antes de seguirmos o noso camiño, paseamos polo Barrio 

da Atalaia e as rúas malpicás para gozarmos en diferentes puntos 

dunha espléndida panorámica sobre as illas, o porto (miradoiro de 

Camiño do Río, Atalaia e Bufadoiro), do Golfo Ártabro ou do Cabo de 

Santo Hadrián (miradoiro de Cerca, O Caldeirón e Canido). 

ECOMUSEO�FORNO�DO�FORTE
Consultar�horarios,�tarifas�e�visitas

Forno�Novo�S/N.�15.111�Buño�(Malpica)

������981�711�520
ecomuseo.fornodoforte@malpica.dicoruna.es

www.concellodemalpica.com/fornodoforte

INFORMACIÓN�ÚTIL

CASA�DO�PESCADOR�-�MUSEO�LUGRÍS

Consultar�horarios�e�visitas

Praza�Anselmo�Villar�Amigo�S/N�(Malpica)

�������981�720�011
www.concellomalpica.com/turismo

INFORMACIÓN�ÚTIL

Ecomuseo
Forno do Forte

Muiños da Ribeira Dolmen Pedra da Arca





E
se dispuxésemos de máis tempo, recomendamos achegarse ao 

miradoiro da Ermida de Santo Antonio. Agora dirixímonos á 

seguinte parada, o . Este lugar presenta gran Cabo de Santo Hadrián

variedade de elementos para o noso deleite: o miradoiro, a ermida e a fonte 

milagreira que cura as verrugas. A romaría do santo Hadrián, que se celebra o 16 de 

xuño ou o domingo seguinte cando o día coincide pola semana, é unha das grandes 

da Costa da Morte, unida ás da Virxe da Barca ou de San Fins do Castro. Conta a 

lenda que o santo liberou a veciñanza dunha praga de serpes, e que aínda hoxe 

pode verse na parte baixa dos cantís unha destas apisoada polo seu pé.

Para ir rematando o noso paseo polo mar das Sisargas, facemos un alto no 

Faro Punta Nariga. máis moderno da Costa, o de  Cunha altura de 50 metros, foi 

realizado en 1995 polo arquitecto galego César Portela, quen emulou a proa dun 

barco que penetra no mar. O mascarón coróase coa escultura en bronce “Atlante” de 

Manuel Coia. E despois de gozar do panorama desde o alto do faro e dos seus 

penedos e cantís, dirixímonos a . Lugar onde poderemos achegarnos ás  Mens  Torres

do século XV do mesmo nome, que aínda sendo de  propiedade privada e non 

visitables, podemos admiralas desde o exterior e impresionarnos pola súa gran 

rehabilitación, executada en 1988 por Manuel Gallego Jorreto. E se aínda quedan 

forzas e ganas, tedes a Igrexa de Santiago de Mens a menos de 500 metros de 

distancia.
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Pedra�Moura�de�Aldemunde

Miradoiro de Santo
Hadrián

Faro de Punta Nariga

Miradoiro�de�Sta.�Irene

Torres�de�Mens

Torres de Mens

Sabías que ..... a lonxa de Malpica ten poxa de peixe ás 17 horas de luns a 

venres? E que as Asociacións de redeiras de Malpica Mar da Illa e O Fieital teñen 

sede no peirao sur do porto malpicán? Coñeces o seu traballo de reparación de 

redes de cerco e artes menores? E que unha delas organiza visitas guiadas? 

Concerta a túa no teléfono  ou no correo 617 695 230

redeirasdofieital@yahoo.es.

Miradoiro�Santo�Hadrián

Sabías que ..... as illas Sisargas son tres illotes 

chamados a Grande, a Chica e a Malante, pero 

son coñecidos pola veciñanza como A Illa? E 

que o seu faro, construído en 1853, é un dos 

máis antigos da Costa da Morte?



Imaxe da Portada

Imaxe da Contraportada

Faro de Punta Nariga

Ponte Lubiáns
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