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Camelle (Camariñas)

Monte Farelo (Camariñas)

35 quilómetros

Punto de Inicio

Punto Final

1 día 

Duración da Experiencia

Distancia aprox.

información�da�experiencia mapa
camariñas

de�Camelle�a�Monte�Farelo
NA�PROCURA�DA�CARAMIÑA
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percorrido
MUSEO DO ALEMÁN DE CAMELLE

IGREXA DE SANTA MARÍA DE XAVIÑA

IGREXA DE SANTA MARIÑA DE TOSTO

PORTO DE SANTA MARIÑA

CEMITERIO DOS INGLESES

FOXO DOS LOBOS

MUSEO DE FARO VILÁN

CAPELA DA VIRXE DO MONTE
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A  (Corema caramiña ou camariña
album) é unha planta propia do 
litoral peninsular, actualmente en 

perigo de extinción. En Camariñas, 
que debe o seu nome a este 

arbusto, crece aos pés da duna de 
Monte Branco, paraxe protexida que 
forma parte da Rede Natura 2000.

O
noso paseo pola abrupta 

costa comeza en Camelle, 

onde viviu desde os anos 

sesenta o artista alemán Manfred Gnädinger, 

máis coñecido como Man. Estableceu a súa 

modesta vivenda no espigón, onde realizaba 

obras escultóricas coas crebas chegadas do 

mar, que exhibía na contorna. Morreu en 2002 

tras o naufraxio do Prestige, que tinguiu as 

súas obras e corazón de negro. A súa obra e 

modo de ver a vida musealizouse no Museo 

do Alemán de Camelle. A 500 metros a pé 

podes ver o Xardín de Man, único xardín 

mariño da península. Unha visita excepcional 

que merece a pena para coñecer máis de preto 

como vivía o Alemán, así como as obras 

pétreas que tiveron a sorte de superar os 

temporais destes últimos anos.

S
a ímos  de  Camel le  para 

continuarmos a nosa ruta cara 

a Santa Mariña. Antes de 

empezar a subir a estreita estrada que nos 

conduce a ela, faremos unha parada na 

singular Igrexa de Santa María de Xaviña, 

única por posuír dúas espadanas, ademais de 

ser a máis antiga do concello. A construción 

data do século XII, aínda que sufriu varias 

transformacións co paso do tempo, e destacan 

os canzorros e a ventá trilobulada da 

cabeceira, ambos elementos medievais.

Escultura�de�Man
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Primeiro

Día Museo do Alemán 
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Libretiñas�de�Man

Sabías que.... existe unha Ruta de 
Realidade Aumentada dos Naufraxios de 
Camariñas? Desde Camelle ata A Ponte 
do Porto podes descargar información e 
audiorrelatos sobre os naufraxios 
ocorridos nesta zona. Descarga a 
a p l i c a c i ó n   e  b u s c a L A Y A R
rutadelosnaufragios. Tamén podes 
descargar a información da web 
www.rutadelosnaufragios.com

MUSEO�DO�ALEMÁN�DE�CAMELLE
Consultar�horarios,�tarifas�e�visitas.

Rúa�do�Peirao,�9�Camelle�(Camariñas)
������981�710�224

info@museodemancamelle.com
www.mandecamelle.com

INFORMACIÓN�ÚTIL

de Camelle
Igrexa de Santa María 

de Xaviña





S
eguindo estrada arr iba durante uns  6 

quilómetros, chegamos por fin a un dos focos 

máis antigos de cristianización desta zona, Santa 

Mariña de Tosto capela. A  actual data do século XII I e sitúase no 

lugar onde antano estivo o mosteiro de Santa Mariña, fundado 

por eremitas beneditinos. A orde posuía moita riqueza, grazas ás 

achegas dos devotos e devotas, feito que lle levou a sufrir 

múltiples saqueos de piratas e normandos. Tras gozar coas 

extraordinarias vistas desde o alto de Santa Mariña, dirixímonos 

ao seu espectacular  artesanal, onde se suceden os Porto

casoupos contemporáneos dos mariñeiros da aldea. A 

panorámica deste abrigo natural abraia pola súa simplicidade e 

beleza.

 Continuando o noso percorrido por un camiño de terra 

apto para turismos, chegamos ao camposanto máis famoso da 

costa, o  Esta construción que forma Cemiterio dos Ingleses.

parte do Itinerario Europeo de Cemiterios Singulares, lembra o 

naufraxio do barco inglés HMS Serpent, un torpedeiro da Mariña 

Real Británica, acaecido o 10 de novembro de 1890. Só se 

salvaron tres persoas da tripulación e morreron as cento setenta 

e tres restantes, entre eles o comandante e os oficiais soterrados 

no cubículo interior do cemiterio. Moitos dos corpos non foron 

atopados nunca. Este lugar de respecto e historia presenta 

ademais unha impresionante visión da duna rampante de Monte 

Branco coas caramiñas aos pés e o Areal do Trece, a onde chegou 

un dos superviventes.
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Foxo dos Lobos Igrexa de Santa Mariña 
de Tosto

Porto de  
de Santa Mariña

Cemiterio�dos�Ingleses

Foxo�dos�lobos

A
 agreste costa de Camariñas na súa ruta polo litoral 

presenta unha gran diversidade de elementos, onde se 

inclúe o  Esta construción tradicional xa Foxo dos Lobos.

era utilizada polos pastores desde o século XVI para cazar os lobos. A de 

Camariñas é a única da provincia da Coruña, e destaca por empregar a 

liña de costa como barreira natural. Unha obra en pedra con dúas 

paredes formando unha uve, cun pozo de dous metros de profundidade 

no vórtice, onde caía o animal. Desde aquí divisaremos xa máis próximo 

o faro de Cabo Vilán, a nosa seguinte parada.





súa construción foi motivada polo naufraxio do 

Atorpedeiro británico. Este faro foi o primeiro 
electrificado de España e o máis grande de 
Europa no momento. A antiga vivenda acolle, 

desde 2008, o Museo do faro. Centro de interpretación dos 
naufraxios, faros e sinais marítimos. No lugar hai unha cafetaría e 
dúas salas, unha delas con exposicións temporais e outra dedicada 
á historia dos naufraxios e dos faros da Costa da Morte. Esta 
edificación cadrada está unida á torre onde se sitúa a lanterna a 
través dun túnel escavado no granito, pois debido á falta de espazo 
no gran rochedo tiveron que facerse separados. Ao final desta mole 
de granito sitúase o coñecido como Illote Vilán de Fóra.

Para finalizar a xornada de hoxe, podemos prepararnos 
para ver o solpor no Monte Farelo, onde se alza a Capela da Virxe do 
Monte. Debemos seguir as indicacións do campo de fútbol, e na 
parte de atrás, moi preto, habemos dar co sinal para iniciar a subida 
ao alto do monte. Desde arriba, albíscase a Virxe da Barca. Unha das 
lendas que rodea a capela conta que ambas as Virxes, a da Barca e a 
do Monte, eran irmás, polo que decidiron situarse cada unha delas a 
un lado da ría. A obra actual data do século XVII I, pois foi mandada 
reedificar nunha visita pastoral en 1757, pero a edificación está 
documentada xa desde principios do XVI I. Ao lugar subiron 
durante moito tempo os mariñeiros, as persoas obrigadas a emigrar 
e as súas familias para pedir a protección da Virxe nas súas travesías 
por mar. Se vos coincide estar en Camariñas pola Pascua, 
achegádevos ata o Monte Farelo o luns, e poderedes compartir un 
momento único coa veciñanza mariñeira da Caramiña.

6
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CENTRO�DE�INTERPRETACIÓN�DOS�NAUFRAXIOS,�FAROS�E�SINAIS�
MARÍTIMAS
Consultar�horarios,�tarifas�e�visitas.
������647�398�023�-�647�608�158
info@farovilan.com
www.farovilan.com

INFORMACIÓN�ÚTIL

do Monte

Sabías que... existen cantigas que fan alusión á protección de 
mariñeiros e emigrantes pola Virxe do Monte?

Miña Virxe do Monte,
que ós mariñeiros sempre vixías,

non permitas que morra,
lonxe da terra de Camariñas.

Miña Virxe do Monte,
que miras sempre pro mar
facede que os emigrados
volvan sans ó seu fogar.

Faro�Vilán



Imaxe da Portada

Imaxe da Contraportada

Capela da Virxe do Monte

Faro Vilán
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