
A segunda etapa do Camiño Inglés 
non se fai longa. Son practicamente 
13,2 km. Parte do núcleo urbano de 
Neda, o peregrino cruza a estrada 
e intérnase nun pequeno dédalo 
de pistas moi estreitas e con moi 
pouco tránsito. Os primeiros metros, 
en ascenso, e logo estabilízase a 
pendente. A ría de Ferrol queda á 
dereita, e o camiñante goza dunha 
ampla panorámica que se estende 
ata a entrada dese accidente natural 
que noutros tempos foi eloxiado ata 
polos ingleses, que estaban en guerra 
cos españois. Descenso a Fene, que 
se cruza rapidamente, e nova subida, 
para repetir o ciclo: baixada a un 
pequeno val e subida ata divisar a 
desembocadura do río Eume, de gran 
anchura. Písase entón o municipio 
de Cabanas, e nun novo descenso 
chégase á altura da auga.

O torreón de Andrade, en Pontedeume. No 
seu día formou parte do palacio da familia 
que lle dá nome, edificio que ocupaba o 
espazo onde hoxe se atopa o mercado 
municipal. Na fachada da fortificación resalta 
un grande escudo, orixinalmente situado non 
aí, senón na fachada do referido palacio. É 
posible visitar o interior. Na súa parte baixa 
está a oficina de turismo, e nas superiores 
un centro de interpretación da mencionada 
familia e unha exposición permanente. 
Grandes vistas desde arriba de todo.

AXENDA
Protección Civil: 112
Urxencias Sanitarias: 061
Garda Civil: 065
Información do tempo:
www.meteogalicia.gal
Oficina de Turismo de Pontedeume 
Torreón de Andrade. Tel.: 981 430 270
Casa do Concello de Neda
Avda. de Algeciras, 34. 15510
www.neda.es. Tel.: 981 380 039
Casa do Concello de Fene
Praza do Alcalde Ramón José Souto 
González, s/n. 15500
fene.gal. Tel.: 981 492 707
Casa do Concello de Cabanas
Rúa do Concello, s/n. 15621
www.cabanas.gal. Tel.: 981 495 959
Casa do Concello de Pontedeume
Rúa Real, 13. 15600
www.pontedeume.gal. Tel.: 981 433 05

De Neda a
Pontedeume

Raxoi, no porto. O espazo distribúese en dous 
dormitorios, cun total de 20 prazas. Carece 
de calefacción e ten lavadora e secadora. 
Informan na oficina de turismo, no torreón 
de Andrade. Pontedeume conta tamén cun 
albergue privado, un establecemento de 
turismo rural (a 3 quilómetros), dous hoteis, 
pensións e apartamentos.

Desde o ano 2010 en Pontedeume abre as 
súas portas un albergue público de xestión 
municipal, nas antigas lonxas do arcebispo 

O ALBERGUE. Todos os aloxamentos, na web www.caminoingles.gal

Non podes perder
ETAPA 2
FERROL-SANTIAGO

Web:
www.caminoingles.gal
Grupo de Facebook:
Camino Inglés Oficial
Fan Page de Facebook:
Camino Inglés
Instagram:
@caminoinglesoficial

DISTANCIA
13,204 Km

DIFICULTADE
BAIXA

TEMPO
4:00 h



 A igrexa de San Nicolás, no casco urbano 
de Neda, merece unha visita, tanto o templo 
en si coma o seu cruceiro. No ano 1397 xa 
estaba construído o primeiro, algo que se 
fixo seguindo as directrices dun gótico que 
comezaba a achegarse ao seu final. Deses 
tempos consérvase a súa capela maior e 
a pía bautismal, aínda que curiosamente 
nun muro lateral se distingue unha ventá 
románica. A fachada actual pertence ao 
mundo do barroco.

 Os lavadoiros tradicionais, utilizados en 
todas as aldeas antes da electrificación dos 
fogares e a chegada das lavadoras, aparecen 
constantemente no tramo que vai desde 
Neda ata a localidade de Fene, que o Camiño 
Inglés cruza transversalmente cando se 
levan percorridos 2,8 km. O peregrino atopa 
tres desas instalacións, as dúas primeiras 
moi similares. A última data de mediados 
do século XX, e todas se atopan en perfecto 
estado.
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Pontedeume

 Á saída do polígono industrial de Vilar do Colo, 
no que loxicamente case non se entra, espera 
un tramo de monte cruzado por un sendeiro
ascendente que en xustiza merece o cualificativo 
de precioso.

 A chegada ás beiras do río Eume lévase a cabo 
descendendo a ladeira do monte no que se edificou 
o núcleo urbano de Cabanas, a 86,3 km da praza do 
Obradoiro, coa súa igrexa. Abaixo agarda a ponte 
que salva a corrente -século XIV- e que é herdeira 
dunha medieval de 1380, e que á súa vez parece 
ser herdeira doutra romana. No medio abría as súas 
portas un pequeno hospital de peregrinos que 
desapareceu algo antes de 1820.

 A ponte remata na localidade de Pontedeume, 
edificada ao pé monte Breamo, en cuxa cúspide se 
levanta a granítica igrexa de San Miguel. O Camiño 
Inglés non pasa diante dela, pero si moi preto. Á 
esquerda, no alto da montaña, distínguese a silueta 
do castelo de Nogueirosa, un posto de vixilancia 
sobre toda esa parte das Rías Altas galegas.

 Ao chegar a Pontedeume, 1,7 km despois de 
Cabanas, o peregrino decátase de que pon os 
pés nunha localidade cargada de historia, con 
numerosos edificios que dan testemuño disto. A 
rúa Real, granítica e chea de soportais, convértese 
no eixo que vertebra ese núcleo. Á súa esquerda 
queda o convento dos Agostiños, do século XVI, 
de fachada barroca e cun claustro renacentista, 
e fundado por un Andrade, Fernando; na 
actualidade é un activo centro cultural. Á dereita, 
o torreón de Andrade e a Cátedra de Latinidade, 
que agora alberga a biblioteca municipal, na que 
hai que entrar amodo para non pasar de longo 
fronte ao lintel da porta no que se informa de que 
o edificio foi reconstruído en 1621 porque sufriu un 
incendio anos atrás. Tamén reclama unha mirada 
a Casa do Concello.

 Ademais, Pontedeume conta cun paseo que 
remonta durante un quilómetro os últimos 
metros do río Eume, que un pouco máis alá 
percorre o parque natural Fragas do Eume, coa 
colexiata de Caaveiro.


