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Cores (Ponteceso)

Traba (laxe)

75 quilómetros

Punto de Inicio

Punto Final

2 días 

Duración da Experiencia

Distancia aprox.

información�da�experiencia mapa
ponteceso�����laxe������cabana�de�bergantiños

A�Ría�de�Corme�e�Laxe
FUSIÓN�DO�ANLLÓNS�CO�ATLÁNTICO
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percorrido
IGREXA DE SAN MARTIÑO DE CORES

MIRADOIRO DA NOSA SEÑORA DO FARO

FARO DO RONCUDO

PORTO DE CORME

PEDRA DA SERPE

PEIRAO DA PRAIA DE BALARÉS

MIRADOIRO DE MONTE BRANCO

CASA DE PONDAL

CAPELA DE SAN FINS DO CASTRO

A CIBDÁ DE BORNEIRO

CAPELA DO BRIÑO
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Peirao�da�Praia�de�Balarés



O itinerario da ría de Corme e Laxe 
percorre tres concellos da comarca de 

Bergantiños: Cabana, Ponteceso e 
Laxe. Monumentos de diversas 

épocas e panoramas sorprendentes 
que mesturan natureza, xeoloxía, arte 

e historia.

I
niciamos a nosa ruta na parroquia de Cores, un topónimo que nos evoca 

a ledicia e gana de vivir experiencias únicas na paradisíaca Costa da 

Morte. No lugar debemos parar na senlleira  Igrexa de San Martiño,

unha construción de orixe románica, estilo que podemos apreciar na porta lateral 

norte coroada por un arco de medio punto con arquivoltas con axadrezado e 

columnas con capiteis ornamentados. Na zona da cabeceira, sitúanse dous sartegos 

do século VI-VII que están enmarcados polas columnas que soportaban a porta 

orixinal da igrexa románica. Tanto no interior coma no exterior do templo 

consérvanse diversos restos atopados nas fincas lindeiras. Destacan dúas aras 

romanas e sobre todo a deusa prerromana da fertilidade da Capela de Santa Mariña 

do Remuíño, situada na parede exterior da cabeceira.

Collendo a estrada que nos leva a Corme, paramos a gozar dunhas 

espectaculares vistas desde o  no que ademais Miradoiro da Nosa Señora do Faro,

se sitúan a capela do século XVII I e unha torre dedicada ao Sagrado Corazón de 

Xesús. Esta construción de mediados do século XX realizada polo mestre albanel 

Ramón Méndez, foi financiada polo veciño pontecesán Ricardo Pose Orens. Desde o 

alto dos seus 39 metros desfrútase da mellor panorámica da ría de Corme e Laxe. O 

8 de setembro celébrase a romaría na que a veciñanza acode para curar as verrugas 

na fonte santa, situada na ladeira sur do monte.
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Igrexa�de�San�Martiño�de�Cores

Primeiro

Día Capela de San Martiño
de Cores

Miradoiro de Nosa Señora
do Faro
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Miradoiro Nosa Señora do Faro
Capela

 Baixamos do cumio e volvemos á estrada 

para dirixírmonos ao  a case 3 Faro do Roncudo,

quilómetros do porto.



O edificio do faro é de 1920 e aínda que non presenta unha arquitectura 

sobranceira, a contorna en que se inscribe mostra un conxunto de 

indescritible beleza. A Punta do Roncudo é coñecida por agochar o mellor percebe do 

mundo, cuxa festa se celebra na primeira quincena de xullo, celebrando en 2017 o 

seu vinte e cinco aniversario. Nesta zona as ondas baten salvaxes e con vehemencia 

contra as rochas, traendo a traxedia a moitos mariscadores e mariscadoras de 

percebe. As pedras están cheas de cruces recordando este feito, contándonos a 

dureza do traballo.

 Agora é o momento de visitarmos o precioso  motor de Porto de Corme,

desenvolvemento de Ponteceso desde antano co marisqueo e a pesca. Desde aquí 

temos as privilexiadas vistas da Illa da Estrela e da Praia da Ermida. Esta denomínase 

así pola construción relixiosa dedicada á Virxe da Estrela, hoxe en ruínas. Esta 

pequena porción de terra serviu de cemiterio acollendo aos mariñeiros descoñecidos 

que o mar traía.

 Deixando Corme Porto, aproximámonos a Corme Aldea, precisamente a 

Gondomil, lugar no que se localiza a lendaria  Un penedo cunha serpe Pedra da Serpe.

alada gravada en alto relevo que nos traslada a cultos pagáns prerromanos. Conta a 

lenda que Santo Hadrián, o patrón da parroquia, chegou para liberar a poboación 

dunha praga de serpes, eliminándoa cun forte golpe do pé contra o chan. Aínda que 

non se coñece a súa orixe con exactitude, prerromana, romana ou medieval, existindo 

diferentes opinións entre os historiadores e historiadoras, si vemos que un culto 

anterior ao cristianismo, como o da serpe, foi cristianizado coa colocación dunha cruz 

sobre o petróglifo.
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C
ontinuamos o noso percorrido ata a 
Praia de Balarés. Un enorme areal 
cunha área recreativa e un piñeiral, e 

os restos dun embarcadoiro que recorda o pasado 
destas terras durante a I I Guerra Mundial. Aquí 
embarcábase o volframio para exportar aos 
alemáns, que o utilizaban para endureceren as 
armas. Desde 2002, a escultura dun arácnido de 
aceiro do escultor Ramón Amigo nos recorda este 
suceso. Segundo palabras do propio autor, “O bicho”, 
como el o chama, non se sabe se sae ou penetra no 
mar.

Despois do areal onde se celebra o festival 
de música “V de Valarés” en agosto, dirixímonos ao 
miradoiro natural do concello en Monte Branco. 
Desde o lugar vemos o esteiro do Anllóns, onde se 
funden as augas doces do río coas salgadas do mar. 
Este espazo natural presenta unha enorme riqueza 
tanto ecolóxica coma paisaxística, sendo zona de 
avistamento de aves. Unha franxa de area divide en 
dous o estuario formando as coñecidas como Dunas 
da Barra de case dous quilómetros de lonxitude.

 

Faro do Roncudo Porto de Corme Pedra da Serpe Peirao da Praia Miradoiro do
Monte Branco

ponteceso�����laxe������cabana�de�bergantiños
A�Ría�de�Corme�e�Laxe
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Faro�do�Roncudo

Pedra�da�Serpe

de Balarés
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Casa 

E
 visitando o concello de Ponteceso, a parada na 

de Pondal é obrigada. Trátase dunha propiedade 

privada non visitable, visible desde a próxima Ponte 

do Anllóns. A vivenda foi construída polo pai do autor en 1820, quen 

fixera fortuna emigrando a Bos Aires. Eduardo María González-Pondal 

Abente (1835-1917), coñecido como o bardo de Bergantiños, é unha 

das máximas figuras das Letras Galegas. Nacido en Ponteceso, e moi 

arraigado á súa terra, dedicoulle á Costa da Morte e ao concello 

innumerables versos.

 

Casa de Pondal Capela de San Fins

ponteceso�����laxe������cabana�de�bergantiños
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Sabías que ..... uns dos seus versos está dedicado ao seu concello? 

Eu nacín en agreste soedade,
eu nacín cabo dun agreste outeiro,

por onde o Anllóns con nobre maxestade
camiña ao seu destino derradeiro.
Eu non nacín en vila nin cidade 

mais lonxe do seu ruído lisonxeiro;
eu nacín cabo de pinal espeso

eu nacín na pequena Ponteceso.

Casa�de�Pondal

T
ras coñecermos o bardo, seguimos ata o veciño 

concel lo  de Cabana de Bergant iños . Aquí 

achegarémonos á , onde Capela de San Fins do Castro

ten lugar unha das romarías máis multitudinarias da Costa da Morte, 

mesturando o relixioso e o profano. Celébrase o 1 de agosto, sendo 

impulsada polo crego Saturnino Cuíñas Lois, quen compuxo un himno 

para a festa nos anos 30. Inaugurou novos ritos como o Berro seco que 

hoxe identifica a festa, e o Santo da pólvora. 

O edificio ten unha insólita orientación cara ao leste cunha 

lenda que o xustifica: un mozo que viña rezar ao templo, foi 

sorprendido por unha treboada, tendo que subirse ao tellado para 

fuxir da desbordante subida da auga, e prometendo construír unha 

nova capela no caso de saír airoso da situación. O conxunto 

patrimonial complétase coa fonte milagreira onde as persoas de fe se 

lavan cun pano para eliminar as verrugas.

do Castro



Sabías que ..... o Berro Seco é un grito que se fai tres veces imitando o son que 

emiten os canteiros cando levantaban enormes pedras? E que o Santo da 

pólvora é unha falla que reproduce oficios artesanais e se queima antes dos 

bailes da misa?
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I
mos continuar o camiño, traspasando un dos lugares 

máxicos da Costa da Morte, , único A Cibdá de Borneiro

castro escavado de toda a zona. Este espazo 

arqueolóxico habitado entre o século VI antes da Nosa Era e o I 

despois, foi o primeiro en ser datado coa técnica do C-14 (Carbono 

14). Descuberto en 1924 polo científico Parga Pondal e o 

historiador Pérez Bustamante, viviu varias escavacións ao longo do 

tempo. Actualmente están escavadas as tres cuartas partes da croa, 

a parte alta do castro.

 Para finalizar o percorrido de hoxe, imos descansar na área 

onde se levanta a  que comparte espazo cun Capela do Briño

cruceiro, un muíño e a fonte santa, ademais dun parque infantil 

contemporáneo. A construción está dedicada á Virxe das Virtudes e 

á do Carme, e data do século XVI. Celebra a súa romaría o 18 de 

xullo xuntando xente de toda a comarca.

A Cibdá de Borneiro Capela do Briño

ponteceso�����laxe������cabana�de�bergantiños
A�Ría�de�Corme�e�Laxe
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A�Cibdá�de�Borneiro

Capela�do�Briño
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percorrido
IGREXA DE SAN MARTIÑO  DE CANDUAS

CASA DO ARCO

MUSEO DO MAR

IGREXA DE SANTA MARÍA DA ATALAIA

FARO DE LAXE

PRAIA DOS CRISTAIS

ERMIDA DE SANTA ROSA DE LIMA

PAZO DE LEIS

IGREXA DE SANTIAGO DE TRABA

PENEDOS DE PASARELA E TRABA
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Canduas

N
a contorna costeira de Cabana de Bergantiños sobresae o núcleo de , co seu trazado medieval. No centro da aldea 

érguese a , singular debido á súa orientación cara ao Norte. O templo formaba parte do antigo Igrexa de San Martiño

mosteiro de Canduas do que se ten constancia desde o século XIV. Desta construción só se conservan as doelas do antigo 

hórreo que se volveron utilizar para o revestimento da fachada da igrexa, conseguindo un aspecto único.

 Imos agora camiño a Laxe onde nos encontramos en primeiro lugar a mellor obra civil urbana. Trátase da , unha xoia Casa do Arco

arquitectónica do século XV de dona Urraca de Moscoso (Condesa de Altamira) e do seu marido Don Pedro de Osorio, tamén propietarios do 

Castelo de Vimianzo. Destacan os escudos nobiliarios, o balcón de ferro da fachada e os arcos oxivais de estilo gótico.

 A un paso desta senlleira obra está o , situado no antigo cuartel da Garda Civil. O centro, declarado Colección visitable, Museo do Mar

difunde o patrimonio histórico e antropolóxico das xentes do mar de Laxe e da Costa da Morte desde finais do século XIX. Ademais acolle o 

Arquivo fotográfico de Plácido Vidal e do seu fillo Jose María. Desde o 2011, o museo recibiu importantes doazóns de bens culturais da zona 

que pasaron a formar parte da exposición permanente.
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Pedra�Moura�de�Aldemunde

Segundo

Día Igrexa de san Martiño
de Canduas

Casa do Arco Museo do Mar
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Santa�María�da�Atalaia

Despois de mergullármonos na cultura mariñeira da zona, 

achegámonos á  Como o seu nome Igrexa de Santa María da Atalaia.

evoca, a igrexa érguese na parte alta da vila, servindo de torre de 

vixilancia. O adro está rodeado por un alto muro de pedra, onde se 

apostaban os canóns para defender Laxe de posibles flotas inimigas. A 

igrexa é representativa do gótico mariñeiro e data do século XV. Desta 

mesma época son as imaxes que aparecen na austera escaleira de 

pedra que leva ao campanario, así como a Virxe gótica que se sitúa 

sobre a porta do muro sur. Non podemos marchar sen ver o relevo da 

Resurrección sobre a porta da fachada norte.

MUSEO�do�MAR�de�LAXE
Rúa�Pracer,5�15.117�Laxe

������981�735�393�(Museo)

�������981�706�965�-�981�706�903�(Guía�Grupos)

museo@laxe.es

www.concellodelaxe.com/turismo

INFORMACIÓN�ÚTIL

Igrexa de Santa María
da Atalaia





S
ubindo cara ao seguinte punto atopamos o sinal de 

desvío para a Praia dos Cristais, que deixamos para a 

volta. Pasamos polo miradoiro da Ínsua, realizado coas 

achegas á vila de Laxe tras a catástrofe do Prestige en 2002. 

Continuamos cara ao  no final da estrada, onde atopamos Faro de Laxe

cunha construción de factura contemporánea, similar á do Faro do 

Roncudo de Corme, que alcanza os 11 metros de altura. No promontorio 

próximo podemos gozar de espectaculares vistas sobre a ría de Laxe e 

de Corme.

 Regresando cara á vila, seguimos as indicacións ata a Praia dos 

Cristais. Esta cala foise creando na época contemporánea coa chegada 

do vidro que o mar devolvía pulido, como se de cantos rodados se 

tratase. Hoxe a sorpresa e un espectáculo sen igual están garantidos 

neste recuncho situado na parte baixa do cemiterio. Recorda que para 

protexeres esta paisaxe non podes levar os cristais!

 Agora dirixímonos ao monte Cornaceiras, onde se alza a 

Ermida de Santa Rosa de Lima. Espazo de gran devoción para a 

veciñanza cada 30 de agosto, os mariñeiros subían a pedir a protección 

da santa. A construción da capela foi obra do veciño Manuel Ramos 

Mesía en 1941, aínda que o lugar era visitado xa desde 1676. A 

veciñanza acudía a pedir o favor da santa, cuxas reliquias xacían baixo a 

Cruz do Navegante. Esta foi erixida pola promesa dun veciño apelidado 

Couceiro, quen trouxo as citadas reliquias de Perú, nunha das súas 

viaxes como navegante. Desde aquí podes ver a vila, destacando en 

todo o seu esplendor o magnífico areal de Laxe.
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Pedra�Moura�de�Aldemunde

Faro de Laxe Praia dos Cristais
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Ermida de Santa Rosa
de Lima
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Faro�de�Laxe

Praia�dos�Cristais



Pazo de Leis

D
eixando atrás o centro da vila, collemos cara a Soesto, e á beira da estrada atopámonos co . Dise que o edificio 

está situado no mesmo lugar que ocupara, segundo documentos do ano 1200, a vivenda onde permaneceu nalgunha 

ocasión Afonso IX, rei de Galicia e León. A construción foi realizada en varias etapas, quedando principalmente as obras 

levadas a cabo nos séculos XIX e XX. A edificación e o coidado xardín están cercados por un alto muro, pero visible desde o exterior. A 

propiedade é privada e non visitable, pero vale a pena achegarse e gozar tamén da contorna na que se pode ver un lavadoiro no rego de 

Soesto e un enorme pombal, levantado sobre unha gran masa granítica, tamén propiedade do pazo.

 Imos achegándonos ao final do percorrido de hoxe, pero antes faremos dúas paradas nos espazos protexidos de Traba. De orixe 

románica, a  combina o estilo desta época na súa nave e ábsida, co barroco, destacando o retablo pétreo da súa Igrexa de Santiago de Traba

portada. Esta presenta as imaxes de San Pedro e San Francisco de Asís, Adán e Eva na zona baixa, a Virxe ascendendo ao ceo e Santiago a 

cabalo no centro. O templo álzase próximo ao espazo natural da lagoa e dunas de Traba cun rico ecosistema protexido. Conta a lenda que 

baixo a lagoa se localiza a cidade de Valverde, asolagada polo apóstolo Santiago, anoxado pola falta de éxito da súa misión no lugar.

 E para finalizar a nosa excursión, percorremos un dos espectáculos xeolóxicos máis sobranceiros de Galicia, os Penedos de Pasarela 

(Vimianzo) e Traba (Laxe), declarados Paisaxe Protexida no 2009 pola Xunta de Galicia. O macizo forma parte da serra de Pena Forcada que 

se estende desde Laxe ata a Punta do Boi. Desde Traba dirixímonos a Pasarela, onde está sinalizado o camiño para cruzar a área granítica. 

Seguindo as indicacións, por pistas de terra e asfalto, chegamos a un cruce onde colleremos á esquerda e atoparemos o sinal da Torre da Moa. 

Este é un dos promontorios máis altos que serve como miradoiro natural. Desde aquí vemos o espazo natural de Traba e unha perspectiva 

excepcional da paisaxe granítica cuxas rochas máis singulares reciben nomes como A Cachucha, O Cantor, A Aguia ou A Tartaruga debido á súa 

forma.
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Pedra�Moura�de�Aldemunde

Pazo de Leis Igrexa de Santiago
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Penedos�de�Pasarela�e�Traba

Penedos de Pasarela
e Trabade Traba

Sabías que ..... o bardo de Bergantiños lle dedicou uns versos a esta paraxe única?

Penedos de Pasarela,
cando vos vexo, penedos,

suspiro de amor por ela.

Queixumes dos pinos (1886)



Imaxe da Portada

Imaxe da Contraportada

Percebes do Roncudo

Santiago de Traba
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