
EN BICI POLO 
CAMIÑO DE SANTO 
ANDRÉ DE TEIXIDO

RUTA 3. En bici polo Camiño de Santo 
André. 
SAÍDA: Mosteiro Do Couto.
CH EGADA: E s t a c i o n d o F e v e e n 
Sedes(Opción 1) ou volta en bici ata o 
c o me z o d o Pa s e o m a r i t i m o d e 
Xuvia(Opción 2)
LONXITUDE: 22 Kms (opción 2). Se a 
volta a facemos en Feve dende Sedes o 
pe rcor r ido e n b ic i s e rá de 16,5 
Km(opcion 1)
DIFICULTADE: Alta
TEMPO:  2 horas y 30 minutos.

ALGÚNS PUNTOS DE INTERESE: Mosteiro 
do  Couto, Muíño das Aceñas, Castro se 
Sequeiro, Pazo Libunca, Estación Radio, 
Casa das lousas, Monte de Nenos, Aldea 
Nova, Castro de Eiravedra.

Esta ruta comeza no Mosteiro de San 
Martiño de  Xuvia e  recorre parte do 
trazado do antigo camiño de  peregrinación 
a Santo André de Teixido. 
Deixando atrás o Mosteiro do Couto, e a súa 
igrexa de estilo románico, continuamos 
cara o muíño das Aceñas, único muíño de 
mareas que  se conserva na actualidade na 
comarca de ferrolterra.
A nosa seguinte parada levaranos ao 
Castro de Sequeiro típico castro de interior, 
de  planta ovalada, do que apenas se 

conservan restos da súa liña defensiva. 
Continuamos o noso camiño e  chegamos 
ao Pazo Libunca, construído arredor de 
1922 polo arquitecto Juan S. Roig para a 
fami l ia Montenegro, de corado con 
impresionantes azulexos de cerámica de 
Ta lave ra do ta l le r do pre s t i x io so 
ceramista Juan Ruíz de Luna.

O camiño lévanos por diante das 
instalacións da antiga Estación de  Radio 
da Armada hoxe  en desuso, que ocupa uns 
120.000 metros cadrados repartidos 
entre os municipios de  Narón e Valdoviño. 
O nos seguinte punto de interese é  a 
ch amada “c as a das l o us as”, unh a 
construción que chama a atención do 
visitante  pola utilización de grandes 
lousas de pizarra como parte da súa 
arquitectura."

Pouco antes de chegar ao mirador do 
Monte Esperón atopamos a Fonte da 
M o u r a , b a s t a n t e v i s i t a d a n a 
antigüedade  e a que se  lle atribuían 
propiedades anticonceptivas. Xunto ao 
Esperón, no entorno do Monte de Nenos 
pódense ver varios túmulos, alineados aos 
dous lados do Camiño, cunha antigüedade 
aproximada de  6000 anos; este  conxunto 
é coñecido como Necrópole do Monte de 
Nenos.

Neste punto deixamos o Camiño de Santo 
André e  continuamos a nosa ruta cara 
Aldea Nova, un parque temát ico e 
educativo sobre o mundo rural en Galicia; 
mo i pre to atopamos o Cas t ro de 
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Eiravedra; un típico castro de cumio no que 
todavía se observan as súas liñas defensivas 
compostas por dúas liñas de muralla e un foxo, 
e no que se atopan varias reconstrucións a 
escala das típicas vivendas castrexas. 

Dende eiquí podemos continuar o camiño cara 
o apeadeiro de  Sedes no que poderemos coller 
o tren que nos leva de volta cara o centro 
urbano. Nesta viaxe  en tren poderemos levar 
un maximo de 5 bicicletas por motivos de 
espazo. 

Outra opcion será  voltar en bicicleta ata o 
comezo do pase o marít imo de Xu v ia , 
ampliando a lonxitude final da nosa ruta.

LENDA:

A) MOSTEIRO DO COUTO

B) MUIÑO DAS ACEÑAS

C) CRUVE DA ESTRADA DO FEAL

D) CASTRO DE SEQUEIRO

E) PAZO DE LIBUNCA

F) CASA DE LOUSA

G) FONTE DA MOURA

H) CRUCE DO CAMIÑO DE SANTO ANDRE

I) ZONA DE UBICACIÓN DE MAMOAS

J) CASTRO DE EIRAVEDRA

K) ESTACIÓN DE FEVE DE SEDES( OPCION 
DE REGRESO 1)

L) COMEZO DO PASEO DE XUVIA(OPCIÓN 
DE REGRESO EN BICI)
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