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Punta do Castelo (Camariñas)

Frixe (Muxía)

65 quilómetros

Punto de Inicio

Punto Final

2 días 

Duración da Experiencia

Distancia aprox.

información�da�experiencia mapa
camariñas������vimianzo������muxía

da�Terra�de�Soneira�á�Terra�de�Nemancos
DE�ENCAIXES�E�MEDIEVO�NO�SOLPOR�DE�EUROPA

1

percorrido
CASTELO DO SOBERANO

MUSEO DO ENCAIXE

MUSEO ETNOGRÁFICO

PONTE DA PONTE DO PORTO

MUIÑO DE MAREA DE CEREIXO

CONXUNTO ARTÍSTICO DE CEREIXO

IGREXA DE SAN PEDRO DE LEIS de NEMANCOS 

CONXUNTO MONACAL DE SAN MARTIÑO 

IGREXA DE SAN XULIÁN DE MORAIME

CAPELA DE SAN ROQUE DE CHORENTE

Camariñas
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DIA�1

1

Carballo�de�Cereixo

Camariñas

Camariñas

Camariñas

Vimianzo

Muxía

Ozón - Muxía 8

Muxía

Vimianzo

Camariñas
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Vimianzo

Muxía

Muxía





Esta experiencia polas Terras de Soneira e de Nemancos está 
vertebrada polo antigo mosteiro de Moraime, onde se asentou a orde 
beneditina. A importancia do seu enclave deu lugar á proliferación de 
diversas obras románicas como as igrexas que visitaremos, ademais do 
nacemento da vila da Barca, onde se celebra a principal romaría desta 
área. Os monxes abastecíanse de congro nos portos, que era secado 
polos mariñeiros para a súa conservación e posterior comercialización. 
Xa no XIX a principal materia de exportación foi o encaixe, que tiña na 
Ponte do Porto (Camariñas) e Muxía os seus principais centros.

C
omezamos este interesante percorrido cunha parada na Punta do 

Castelo, onde aínda se conservan os restos da antiga batería de 

Camariñas. Xa temos constancia da existencia do  Castelo do Soberano

en 1740, uníndose así ao resto de fortificacións. Estas foron construíndose no litoral 

desde o XVII, para protexerse das batallas navais que tiñan lugar desde había un 

século. A construción orixinal perdeuse nos anos 40, cando se utilizaron os seus 

bloques no peirao de Camariñas, xunto ao uso dos canóns como amarre para os barcos.

Da Punta do Castelo dirixímonos á Punta da Ínsua, onde se sitúa o Museo do 

Encaixe. Creado en 1996, a súa visita é recomendable para coñecer máis de preto o 

traballo artesanal tan característico do litoral. 

O
centro naceu para a posta en 

valor desta arte, e para promover 

a súa difusión. Camariñas vive e 

respira a través deste labor que xa representa un 

modo de vida.

Saíndo do núcleo de Camariñas, imos cara 

á Ponte do Porto, facendo unha primeira parada no 

seu  aberto ao público desde Museo etnográfico,

1997. Os seu fondos mostran mobles e aparellos da 

cultura mariñeira e do encaixe, ademais de 

documentación relacionada con estes labores. 

Cruzando a , entramos no Ponte sobre o río Porto

Concello de Vimianzo. Esta obra de enxeñaría que 

lle dá nome ao lugar ten orixe románica, e foi a que 

vertebrou o nacemento do núcleo e o produtivo 

porto comercial do XIX.

E continuando a nosa ruta, chegamos ao 

núcleo de  onde deixamos o coche para Cereixo

baixar ata o río e visitar así o  do Muíño de Marea

lugar, tamén coñecido como Muíño das Arceas. 

Este tipo de construcións son escasas en Galicia, 

situándose na costa e caracterízanse por 

aproveitaren a forza do caudal de auga 

producido polas mareas. Esta obra monumental 

privada, funcionou como muíño – vivenda. 

Datado no século XVII, o muíño pertenceu aos 

Condes de Maceda e Taboada, antigos 

propietarios das Torres de Cereixo. A edificación 

inicial era de planta única, engadíndoselle 

posteriormente unha segunda que funcionaba 

como residencia.
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Primeiro

Día Castelo do Soberano

MUSEO�DO�ENCAIXE
Consultar�horarios,�tarifas�e�visitas.

Praza�de�Insuela,�57�(Camariñas)
������981�737�004�-�981�736�340

museodoencaixe@camariñas.net

INFORMACIÓN�ÚTIL

Museo do Encaixe 

camariñas������vimianzo������muxía
da�Terra�de�Soneira�á�Terra�de�Nemancos

DE�ENCAIXES�E�MEDIEVO�NO�SOLPOR�DE�EUROPA

Sabías que... . segundo o “Dicionario de 
etnografía e antropoloxía de Galiza” o encaixe 
puido ter chegado de Flandres no século XVI? E 
que xa un século despois os de Camariñas 
alcanzaran moita sona? Ou que as “palilladas”, 
reunións de mulleres para facer os encaixes, se 
realizaban á tardiña, xuntándose mozas e mozos 
dando lugar a bailes, e foron prohibidas no XVIII 
pola Igrexa?

Sabías que.... a “Mostra de Encaixe de Camariñas”, con desfiles de moda 
e exhibicións, se organiza en Semana Santa e foi recoñecida como 
Festa de Interese Turístico? E que as Asociacións de Encaixeiras están 
no Paseo Marítimo? Estas son a “Asociación profesional Rendas” e a 
“Asociación Puntillas” de Camariñas, e poñen en marcha exhibicións de 
palilleiras traballando coa almofada.

MUSEO�ETNOGRÁFICO
Consultar�horarios,�tarifas�e�visitas.

Rúa�Curros,�31.�A�Ponte�do�Porto�(Camariñas)
������981�730�998

INFORMACIÓN�ÚTIL

Ponte da Ponte 
do Porto

Muíño de Marea 
de Cereixo

Museo Etnográfico 





Conxunto Artístico de Cereixo

A
 escasos metros desta construción preindustrial achegámonos ao  formado polas Torres, a 

Igrexa de Santiago e o Carballo centenario da praza, tres elementos destacados en moi poucos metros, que nos falan da 

importancia deste núcleo no medievo. O Pazo das Torres ten a declaración de Ben de Interese Cultural, e pode observarse 

desde o exterior. Realizado no século XVI, a parte máis antiga pertence ás dúas torres, sendo posterior o corpo central. Ao seu carón localízase 

unha das mellores obras do románico da Costa da Morte, cuxos artistas puideron ser os mesmos que os de Moraime, segundo investigadores 

da zona. A construción data do século XII, aínda que a parte máis sobranceira é a porta sur que se corresponde cunha segunda etapa, un século 

despois. No seu tímpano represéntase por primeira vez a “Traslatio” do apóstolo, momento en que tralo seu martirio, o corpo é trasladado 

nunha barca de pedra polos seus discípulos, chegando a Galicia, segundo conta a lenda que recolle o Códice Calixtino.

 E trala grandiosidade de Cereixo, aproximámonos ao mosteiro de Ozón, facendo antes unha parada na Igrexa de San Pedro de Leis 

de Nemancos. Esta pequena igrexa, que forma parte das construcións románicas máis antigas da Costa da Morte, presenta unha factura 

similar á da nave e paramentos de granito, destacados en Nemancos pola súa cor rosa, da de Santiago que acabamos de deixar.

 Seguimos ata outra das obras destacadas da zona que ademais sufriu moitas transformacións ao longo dos séculos. O Conxunto 

monacal de San Martiño de Ozón datado entre o XII e XVII I conserva a igrexa e restos do mosteiro sobre o que foi construída a casa reitoral.. 

Este complexo arquitectónico sufriu abandono durante anos, e actualmente está xestionado por unha cooperativa sen ánimo de lucro que se 

encarga do seu mantemento e coidado. 
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Igrexa de San Pedro de Leis 
de Nemancos

Conxunto Monacal de 
San Martiño de Ozón

Conxunto Artístico 

Santiago�de�Cereixo

de Cereixo



O
 conxunto artístico complétase co magnífico hórreo de pedra de vinte e dous pares de pés, sendo un dos máis 

grandes de Galicia. Do templo románico só quedan dúas ábsidas semicirculares, da tripla que posuía, e un arco 

oxival que a une á reitoral. Fixádevos nos canzorros vexetais e figurados que seguiredes observando noutras 

igrexas da nosa ruta!. A historia de Ozón está intimamente ligada á de Moraime, lugar da nosa seguinte parada.

E por fin chegamos á xoia do románico da Costa da Morte, a . Cóntase que os mosteiros Igrexa de San Xulián de Moraime

de Ozón e Moraime estaban unidos por un pasadizo. O cenobio de Moraime gozou da protección do rei Afonso VII e recibiu 

durante séculos doazóns de reis e nobreza, que o converteron nun señorío próspero e rico, sendo os monxes de Ozón os irmáns 

pobres. A economía da vila e o comercio dependía da orde bieita. A súa riqueza e poder foron os causantes de varios ataques 

normandos, almorábides e piratas en diferentes séculos. Do primitivo mosteiro só se conserva a Igrexa do século XII, levantada 

sobre unha necrópole visigótica e restos de época romana. O templo foi declarado Ben de Interese Cultural en 1972. A influencia 

dos mestres da catedral pode adiviñarse na magnífica portada, que sitúa as figuras en forma radial recordándonos ao Pórtico da 

Gloria. 

A nave sur estaba acaroada ao mosteiro, accedéndose mediante unha porta de extraordinaria beleza coa 

representación da última cea, e que estivo tapiada ata o ano 75. No interior as obras de arte continúan, consérvanse pinturas 

góticas con imaxes referidas aos sete pecados capitais. A casa reitoral contigua alzouse sobre os restos do cenobio, e foi 

restaurada recentemente servindo como hotel.

 Despois de deixar a indescritible beleza de Moraime, seguimos os sinais do Camiño de Santiago ata a Capela de San 

Roque de Chorente. Esta obra está ligada co cenobio por ser un prior quen a mandou construír. Un precioso enclave con vistas, 

cunha sinxela capela cuxa romaría se celebra o fin de semana seguinte ao 16 de agosto.
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Igrexa de San Xulián 
de Moraime

Capela de San Roque 
de Chorente

Santiago�de�Cereixo Hórreo�de�Ozón

Conxunto Monacal de 
San Martiño de Ozón
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percorrido
PORTO DE MUXÍA

IGREXA DE SANTA MARÍA

SANTUARIO DA BARCA

SECADOIRO DE CONGROS DA PEDRIÑA

MIRADOIRO DO FACHO

IGREXA DE SANTA MARÍA DE MORQUINTIÁN

FARO DE CABO TOURIÑAN

IGREXA DE SAN CRISTOVO DE NEMIÑA

IGREXA DE SANTA LOCACIA DE FRIXE
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4

5

6

7

DIA�2

8

Muxía�desde�o�Monte�Facho

8

Muxía

Vimianzo

Camariñas
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Muxía

Muxía

Muxía

Muxía

Muxía

Muxía

Muxía
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Porto de Muxía,

I
niciamos o noso itinerario polo  onde se situaron as 

primeiras vivendas da vila, na zona da ribeira ao pé do Monte Corpiño. A 

construción da dársena e o porto fixo desaparecer a antiga praia do 

centro, que servía de abrigo natural para as embarcacións. Hoxe establécense aquí as 

frotas de litoral e de baixura. O movemento portuario de Muxía tiña na sardiña e o 

congro os seus principais produtos, ampliándose no século XIX coa venda de encaixe, 

ao situárense na vila os principais comerciantes deste tecido artístico. Xa no XX foron 

construídos os Muros do Nordés para protexer a vila deste vento, e que serviron, a 

inicios do século actual, de lenzo para a execución de murais contemporáneos. Estas 

obras de “street art” continuaron pola lonxa, hoxe inactiva, e teñen á muller vinculada 

co mundo marítimo como temática principal.

Recomendamos camiñar ata a seguinte parada, ou deixar o coche na beiravía 

da rúa Virxe da Barca. Na aba do Monte Corpiño, admiramos a  Igrexa de Santa María,

construción de estilo gótico mariñeiro erixida sobre rochas. O templo está datado 

entre os séculos XII I e XIV e son poucos os datos sobre a súa orixe. Si se coñece a 

doazón da igrexa, con todas as súas pertenzas, realizada polo Papa Inocencio I I I ao 

mosteiro cisterciense de Carracedo (O Bierzo) en 1203.

C
h a m a  a  a t e n c i ó n  o  s e u 

campanar io  exento  sobre 

rochedo, e desde a cabeceira da 

igrexa a visión dun dos afamados secadoiros de 

congro de Muxía, o dos Cascóns, do que 

falaremos máis adiante. Desde aquí podedes ir 

camiñando ata a Barca polo camiño empedrado 

ou ben polo paseo, onde tamén podedes 

continuar en coche.

 A romaría do  é unha Santuario da Barca

das máis importantes de Galicia, declarada de 

Interese turístico Nacional, a onde acoden 

persoas de todo o mundo para celebrar o sábado 

e o domingo da Barca en setembro. O espazo de 

singular beleza conta cun gran número de 

lendas, sendo a máis importante a que relaciona 

as pedras dos Cadrís e de Abalar cos restos da 

barca de pedra en que viaxaba a Virxe.Pode ser 

este un exemplo máis de sacralización dun lugar 

de ritos pagáns vinculados coas pedras, tan 

prolíficos en Galicia.
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Segundo

Día
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Sabías que.... Muxía acolle un ? Podes visitalo no Museo do Voluntariado
Edificio de Servizos Múltiples situado na Praza da Camposa a menos de 
cinco minutos desde o porto. Consultar horarios no 981 742 001.

Igrexa de Santa María Santuario da Barca Porto de Muxía 

Porto�de�Muxía



D
e feito, unha lenda, anterior á cristianización da zona, conta 

que se pasamos por debaixo da pedra dos Cadrís nove veces, 

cúranse as dores de espalda e de cadrís. O actual santuario 

de enormes dimensións data do século XVII I, existindo anteriormente unha 

pequena capela. Ademais das pedras e o templo, temos o extraordinario 

panorama desde o miradoiro no que se sitúa a escultura da Ferida, realizada 

tras o desastre do Prestige, e a menos de cincocentos metros o miradoiro do 

Corpiño con incribles vistas sobre a península que forma Muxía.

Continuamos o noso camiño para coñecer máis de preto o proceso 

de secado do congro deténdonos no , cerca da Praza do Secadoiro da Pedriña

Coído. Muxía ten sona internacional debido a que son os únicos que 

conservan o método de produción artesanal deste peixe na península. 

E
xistiron ata tres secadoiros, dos que 

actualmente quedan dous. O secadoiro 

componse dun almacén e unha estrutura de 

madeira formada por paus cruzados, denominadas cabrias, 

onde se pendura o congro despois dun laborioso proceso. 

Primeiro lávase, logo procédese ao lañado no que se abre o 

peixe á metade e se destripa, machúcase a cabeza, e 

finalmente realízanse uns buratos en puntos estratéxicos 

para expoñelo ao sol e ao vento durante uns quince ou vinte 

días a curar. Un sistema tradicional xa coñecido desde o 

século XVII.
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Sabías que.... a gran Rosalía de Castro participou na romaría da 
Barca en 1853, e que lle dedicou uns versos? Aquí vos deixamos 
os catro primeiros,

¡Canta xente…, canta xente
por campiñas e por veigas!

¡Canta polo mar abaixo
vén camiño da ribeira! 

Santuario da Barca Secadoiro de Congros 

Secadoiro�de�Congros

Cantares Gallegos, 1863

Sabías que.... a vila da Barca tamén recibiu as 
palabras doutro afamado escritor? O laureado 
Manuel Rivas dedicoulle estas verbas aos 
secadoiros de congro,

Nos secadoiros do congro
abanean pelellos de vento.

O sol lambe as feridas do solpor.
O sol crava os ollos con noxo

no coágulo da súa sombra granate

Costa da Morte Blues. Xerais, 1995

da Pedriña





D
eixando atrás a vila de Muxía, dirixímonos ao punto máis 

alto do municipio, o  situado a 312 Miradoiro do Facho

metros de altura. Subindo pola aldea de Lourido, coa 

magnífica praia na parte baixa, atopámonos cunhas extraordinarias vistas 

da vila de Muxía, da Punta da Barca e do Monte Farelo de Camariñas. O nome 

de Facho evoca os primeiros faros utilizados na costa, con pequenas 

luminarias que se facían no alto dos montes coa función de vixilancia e 

sinalización para os navegantes.

 Tras repousar a vista na panorámica sobre a vila, facemos unha 

nova parada polo románico da comarca. Achegámonos á Igrexa de Santa 

María de Morquintián, obra datada no século XII, que sufriu importantes 

transformacións no XVII I, visibles na cabeceira. Pero admirando a súa 

austera fachada, o que realmente chama a atención é a torre campanario, 

cuxo acceso está na parte traseira. E antes de marchar, botade un ollo aos 

magníficos canzorros do beiril, onde comparten espazo os motivo vexetais, 

animais e humanos representando diversas accións como tocar unha viola.

 Seguimos a nosa ruta cara ao solpor de Europa onde se alza o Faro 

de Cabo Touriñán,  punto máis occidental da España Peninsular. Dúas veces 

ao ano, entre o 21 de marzo e o 25 de abril, e do 13 agosto ao 22 de 

setembro, este é o punto do “finis solis” da Europa continental, por onde 

desaparece o último raio. Un lugar onde o vento bate con forza e o faro 

expectante guía os barcos na súa navegación. Espectaculares anoiteceres 

nunha contorna abrupta rodeada de penedos e cantís.

 E da excepcional paisaxe do punto máis occidental de Europa, 

continuamos o camiño cara á  Sobresae Igrexa de San Cristovo de Nemiña.

por ser a máis pequena da comarca, pero a pesar disto mantén as 

proporcións máis perfectas das igrexas do concello. Fixádevos nos capiteis 

vexetais sobre as columnas, para que despois podades comparalos coa obra 

románica da nosa ultima parada. Aínda que antes de seguir, podedes 

achegarvos a admirar as vistas da praia de Nemiña desde a estrada.

 E finalizamos a nosa ruta na , Igrexa de Santa Locacia de Frixe

situada no Camiño de Santiago. Tamén levantada no século XII como as de 

Leis, Morquintián e Nemiña, coa que comparte os mesmos motivos vexetais 

dos capiteis. Non deixedes de reparar na ventá da cabeceira, que levará a 

vosa imaxinación ata o medievo.

da�Terra�de�Soneira�á�Terra�de�Nemancos
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Faro�de�Cabo�Touriñán

Miradoiro do Facho Igrexa de Santa María Igrexa de San Cristovo 
de Nemiña

Igrexa de Santa Locacia 
de Frixe

Faro de Cabo Touriñán 
12de Morquintián 



Imaxe da Portada

Imaxe da Contraportada

San Cristovo de Nemiña

Santuario da Barca
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