
Nos pouco máis de 9 Km. de percorrido 
que realizaremos, este trazado circular 
vainos amosar  algunhas das mellores 
panorámicas sobre as rías e a zona 
costeira de Cabanas. Necesitaremos 
calzado cómodo e con boa suxeición. 
Tamén podemos ir en bicicleta 
(menos o último tramo de subida 
ao Pico Castro) pero mellor se se 
dispón de pneumáticos resistentes.

1.
A nosa ruta parte desde o parque infantil 
de Cabanas, na AC-141, á beira do antigo 
concello e  fronte ao actual. Segundo 
imos camiñado, podemos observar 
distintas edificacións características 
da arquitectura popular galega, como 
é o caso da igrexa parroquial de San 
Andrés de Cabanas, do século XVIII, 
que deixaremos á nosa dereita. A uns 80 
metros aproximadamente, desviámonos á 
dereita pola rúa de Abaixo, atopándonos 
con outra edificación na que paga a 
pena pararse: a Casa Palacio. Chegados 
ao final da rúa de Abaixo, volvemos 
retomar a AC-141 (a estrada das Pontes) 
e seguimos polo Camiño Carballo Abaixo 
e posteriormente polo Camiño Cemiterio.  

2.
Desviámonos á dereita, tomando o 
Camiño Dasvellas e, sen saírmonos deste, 
debemos cruzar primeiramente a Estrada 
do Oito, a AC-564; posteriormente, 
debemos pasar por riba da ponte 
que cruza a autovía do Atlántico para 
continuar polo mesmo camiño. A uns 
280 metros aproximadamente da ponte, 
cruzamos a autovía do Atlántico, esta 
vez por abaixo, para seguir polo Camiño 
Dasvellas, volvendo cruzar a autovía 
uns metros máis adiante. Ao longo 
deste  trazado podemos observar unhas 
fermosas vistas do río Eume. Conta 
a lenda que co Eume naceron dous 
ríos máis na mesma serra, o Sor e o 
Landro. Deus prometeu que ao primeiro 
que chegase ao mar daríalle un home 
todos os anos como ofrenda. Os tres 
pactaron que percorrerían xuntos o 
camiño e chegarían ao mesmo tempo. 
Nun lugar, cansados da súa viaxe, 
decidiron descansar. Un deles espertou 
primeiro e, traizoándoos, emprendeu 
a viaxe cara ao Océano. O outro, ao 
abrir os seus ollos e comprobar que 
faltaba un, abandonou o lugar tamén 
deixando só ao Eume. Cando o Eume 
espertou, encoraxado e embravecido, 
emprendeu a viaxe saltando todo o que 
se lle interpuxo no camiño, formando 

vales e saltos, chegando antes que os 
dous traidores. Así, estes quedaron 
relegados a simples afluentes. Ata a 
construción dos encoros, o Eume todos 
os anos levaba a vida dalgún home 
debido á bravura das súas augas.

3.
Atopándonos cun cruzamento, a nosa 
ruta segue pola esquerda, deixando 
á dereita primeiramente o Camiño 
Dasvellas  e, uns metros máis adiante, 
o Camiño Irís, para continuar polo 
Camiño Aldea Caneta e o Camiño 
do Foxo. Seguiremos o camiño 
tomando os carreiros da esquerda 
ata acadar a AC-564. Durante este 
traxecto, o camiño transcorre entre 
un ecosistema de elevado valor 
ecolóxico, paisaxístico e económico 
que merece unha gran atención: 
con frecuencia moi fragmentado en 
pequenas parcelas combinadas con 
outras de matogueira, praderías, 
cultivos agrícolas e repoboacións 
forestais crean unha paisaxe 
agroforestal característica, conformando 
un mosaico de notable valor.

4.
Deixamos o Camiño do Foxo e cruzamos 
a AC-564 (Cabanas - As Pontes). 
Continuamos pola esquerda cara ao 
núcleo da Casilla, deixando á nosa 
dereita a Aldea Formariz, en dirección  a 
Aldea Pedra do Couto. Chegados a este 
punto podemos aproveitar para tomar 
un respiro e contemplar as fermosas 
vistas que nos ofrece a paisaxe; uns 
metros máis adiante atoparémonos 
cunha fonte onde podemos refrescarnos. 

5.
Ao chegar ao cruzamento, continuamos 
pola dereita e iniciamos unha pequena 
subida, seguindo o Camiño Aldea 
Pedra do Couto e o Camiño Fonfría 
ata chegar á altura do Marco do Salto 
(para velo temos que saír do camiño e 
adentrármonos uns metros no bosque). 
Trátase dun monumento megalítico, 
lindeiro entre as parroquias do Salto, 
Laraxe e Irís. Segundo a tradición, posúe 
propiedades para curar a maxia e o mal 
de ollo. Para que isto ocorra, hai que ir 
e volver no máis estrito silencio antes da 
medianoite; levar un obxecto da persoa 
pola que se fai o ritual; dar tres batecús 
no marco e nove voltas ao seu redor, 
dicindo: Bruxas e magos, envexosas e 
envexosos, encantadoras e encantadores, 
tanto gozades de min como eu gozo 

desta moeda que vou tirar, poñendo 
daquela a moeda enriba do marco ou 
tirándoa ao seu lado. Ao chegar ao 
sinal do Marco do Salto, desviámonos 
á dereita por un carreiro de terra.

6.
Neste punto tomamos o carreiro da 
dereita cara o cume do Pico Castro, 
que se ergue desde a beira do Eume e 
permite que nos asomemos ao mar. A 
vista desde aquí é espectacular. Unha 
vez chegados ao cume, pódense albiscar, 
se a vexetación e o tempo o permiten, 
Pontedeume, Ares, A Coruña, as Sisargas 
e gran parte do concello de Cabanas. 
Acadado o Pico Castro, volveremos sobre 
os nosos pasos para continuar coa ruta.

7.
Seguimos de fronte e continuamos 
avanzando sen abandonar o carreiro. 
A nosa ruta transcorre entre carballos 
(Quercus robur), bidueiros (Betula 
alba), abeleiras (Corylus avellana), 
piñeiros (Pinus pinaster, Pinus 
sylvestris ou Pinus radiata), castiñeiros 
(Castanea sativa) e unha ampla 
variedade de fentos (como o común, 
Pteridium aquilinum) e eucaliptos.

8.
Tomamos o camiño da nosa 
dereita e comezamos a descender 
pola Aldea Pedra do Couto. Non 
podemos deixar de contemplar as 
impresionantes vistas e a paz que se 
respira durante o camiño, soamente 
alterado polos ruídos da natureza.

9.
Chegados á bifurcación, seguimos pola 
esquerda e empezamos a descender 
ata o núcleo urbano Pedra do Couto, 
sen abandonar o camiño. Chegados 
ao merendeiro, seguiremos pola 
esquerda bordeándoo e continuando 
o camiño ata chegar ao final do 
Camiño Aldea Pedra do Couto

10.
Ao rematar o Camiño Aldea Pedra 
do Couto seguiremos de fronte polo 
Camiño Fonte, deixando á nosa 
esquerda o Camiño Carballo Arriba e 
á nosa dereita a senda Penedos.

11.
Ao chegar ao final do Camiño da Fonte 
continuamos pola nosa dereita na  
AC-141 ata chegar ao noso destino.

Camiñando: Miradoiro, Parque Infantil do Concello a Pico Castro



MIDE

D
es

ví
o 

ca
ra

Ca
m

iñ
o

da
 F

on
te

D
es

ví
o 

ca
ra

AC
-5

64

Fi
na

l

0 m

200 m

300 m

100 m

21 3 4 5 8 9 10 116 7

D
es

ví
o 

do
Ce

m
ite

rio

In
ic

io

D
es

ví
o 

ca
ra

A
 C

an
et

a Cr
uc

e 
da

AC
-5

64

D
es

ví
o 

ca
ra

M
ar

co
 d

o 
Sa

lto

D
es

ví
o 

ca
ra

Pi
co

 C
as

tr
o

D
es

ví
o 

ca
ra

A
ld

ea
 P

ed
ra

do
 C

ou
to

D
es

ví
o 

ca
ra

Pe
dr

a 
do

 C
ou

to

Ca
m

iñ
o

A
ld

ea
 P

ed
ra

do
 C

ou
to

1 Km.

www.cabanasturismo.es

Igrexa de
San Andrés de Cabanas

Marco do Salto

Pazo de Riobóo
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Tipo de percorrido

Condicións de todo o ano.
Tempos estimados

segundo o criterio MIDE, sen paradas.
Calculado sobre datos do 2017

Severidade do medio natural

Orientación no itinerario

Dificultade no desprazamento
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