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  Por fin, volveremos realizar un roteiro en 
bus, se nolo permite a situación da pandemia, 
que confiamos nesas datas estea mellor que en 
xullo. Levamos xa máis dun ano padecendo o 
Covid-19, e parece que non o damos vencido. A 
moitos golpeou cunha dura estancia no hospital 
e a morte. Iso fíxonos reformularnos moitas cou-
sas e cambiar outras.  
 Ademais, tivemos que adaptar a nosa 
paixón camiñante ás múltiples limitacións que 
sufrimos. Así puidemos visitar sitios próximos 
que non coñeciamos ou tiñamos esquecidos. 
Tamén serviu, para que moita xente non cami-
ñante, iniciásense no sendeirismo.  
 A todas/os  manifestámosvos a nosa ale-
gría por volver a  xuntarnos, e ás/os novas/os, 
dámoslles a benvida á familia do Coñece e Ca-
miña e de Ártabros. 
 
O  ROTEIRO  
 Para volver empezar, eliximos un tramo 
do xa famoso Camiño dos Faros. Trátase da eta-
pa 6 de Camariñas a Muxía, que discorre por 
toda a ría de Camariñas, cun terreo plano, con 
praias e bosques, sen zonas de cantil. Como a 
etapa completa son 32 km, e sería demasiado 
para a maioría. https://www.caminodosfaros.com/
etapa-6- camarinas- muxia/, decidimos facela 
desde Ponte do Porto ata Muxía, quedando así 
en 19,5 km, que poderemos percorrer con como-
didade, sen présas e gozando da gran beleza 
das súas paisaxes.  
 Na parte final, deixamos o Camiño dos 
Faros, para coñecer o Mosteiro de Moraime, que 
poderemos visitar por dentro. Trátase da igrexa 
dun mosteiro benedictino do XII. Ten uns valio-
sos murais pendentes de restaurar. https://
www.caminodosfaros.com/monasterio-de- morai-
me/ 
         Como sempre, sairemos ás 8 da mañá, do 
Pavillón de Deportes de Riazor, recollendo parti-
cipantes en Juan Flórez (hai que pedila), e Alfon-
so Molina. Ata Ponte do Porto hai 80 km. Ao che-
gar, pararemos para tomar café e ir ao baño.  

Hai unha cafetería con terraza xusto onde comezare-
mos a camiñar sobre as 10 horas.  Primeiro atopa-
rémonos coas Torres de Cereixo, cunha orixe militar, 
que nos pararemos para visitar por fóra. 
http://www.caminodosfaros.com/cereixo/  . Despois me-
terémonos en camiños e sendas dentro dun bosque 
autóctono, que nos levará ata a beira da ría, con 
praias como a de Área Grade e de Leis, ata chegar a 
Praia de Lago, onde faremos a parada para comer. 
Hai varias cafeterías, quet esperemos que estea 
aberta alguna. 
  Pola tarde, seguiremos cun tramo de asfalto 
que non se pode evitar, sempre por beirarrúas, en 
“fila india” con moita seguridade. Isto levaranos ata 
as aldeas de Merexo e Muiños, onde volveremos á 
costa. En baixada, por unha cómoda pasarela de 
madeira, veremos un valioso conxunto de muíños, 
ben restaurados nun espeso bosque. Así chegare-
mos ata a praia de Area Maior, onde nos desviare-
mos ata o Mosteiro de San Xulián de Moraime, que 
poderemos ver por dentro.  
 Terminaremos seguindo o Camiño Xacobeo 
que en 3 km levaranos ata Muxía, onde calculamos 
chegar sobre as 18 horas.  
 
NORMAS DE SEGURIDADE COVID-19  
*    Poderá participar calquera persoa que teña a va-
cina completa (non necesitará probalo). Que non te-
ña síntomas nin contacto recente con algún infecta-
do.  
*    A viaxe realizarase nun bus de 50 prazas, no que 
se poderán ocuparse todas, se fose necesario. Ha-
berá que botarse nas mans, xel hixiénico ao entrar, e 
ocupar o mesmo asento á ida e á volta.  
*    Será obrigatorio o uso da máscara durante todo o 
traxecto.  
*    O bus terá todas as medidas de seguridade le-
gais, como renovación do aire, etc.  
*    No roteiro será obrigatoria a máscara, salvo que 
podamos manter máis dun metro e medio de distan-
cia con outros participantes.  
      Guía organizador. David Jove– Telef.67697858 
 
PRÓXIMAS RUTAS: 
   29 Setembro, mèrcores. Ruta  Veteranos Activos.  
Roteiro da Auga - PR-G 250 — Zas 
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