Camiñando. Praia e Piñeiral da Madalena - Praia de Chamoso
Os 4,12 Km. de lonxitude deste
percorrido de carácter circular
fano accesible para todo tipo
de camiñantes. En 55 minutos
o percorrido levaranos desde a
praia da Madalena ata a praia
de Chamoso, devolvéndonos
finalmente ao lugar de partida.
Como sempre, aconsellamos
un calzado cómodo e con boa
suxeición, ademais da necesaria
precaución ao percorrer zonas
con gran desnivel, xa que hai
tramos que bordean cantís.

1.
Saímos desde a praia da Madalena,
lugar emblemático do concello, á
beira da rotonda. Iremos avanzando
polo paseo marítimo deixando á
esquerda o antigo campo de fútbol
e o piñeiral da Madalena, lugar
moi apreciado e empregado polos
amantes do deporte ao longo de
todo o ano, no que podemos atopar
unha gran cantidade de pombos
(Columba palumbus) e esquíos
vermellos (Sciurus vulgaris).
Unha vez que cheguemos ao
final do piñeiral, seguiremos
polo camiño chamado Cantiño,
deixando á dereita a rotonda e
o Clube marítimo A Penela.

2.
Chegados a este punto, debemos
subir unhas escaleiras de madeira
con 47 chanzos. A medida que
ascendemos, podemos pararnos
para ir contemplando as fermosas
vistas que nos ofrece a paisaxe:
a praia da Madalena, a ponte do
ferrocarril e o piñeiral da Madalena.
Chegados ó cumio, adentrarémonos
nun impoñente bosque no que
podemos observar especies vexetais
autóctonas: carballos (Quercus

robur), castiñeiros (Castanea
sativa), loureiros (Laurus nobilis),
ameneiros (Alnus glutinosa) e
acivros (Ilex aquifolium), entre
outros. A partires de aquí e ata
que saiamos do bosque, debemos
extremar a nosa precaución, xa
que a ruta neste primeiro tramo
vai paralelo á costa, polo bordo de
cantís. Debemos continuar sempre
polo carreiro de terra, evitando
calquera desviación á dereita.

3
Neste punto, á nosa esquerda
atopamos un miradoiro desde o
que podemos asomarnos e albiscar
as primeiras rochas da praia de
Chamoso, a praia da Madalena,
Pontedeume e a ría de Ares.

4.
Atopámonos agora cunhas
escaleiras que conducen á praia de
Chamoso. Trátase dunha pequena
praia, cunha lonxitude aproximada
de 50 metros de longo por 10
metros de ancho, cun grao de
ocupación baixo. É unha praia de
area dourada e augas tranquilas
cunha ondada moderada, polo
que é ideal para o baño. Nós
seguimos o carreiro iniciando unha
pequena subida; ao chegar ao alto,
continuaremos pola nosa dereita.

5.
No cruzamento continuamos polo
camiño da dereita, deixando á nosa
esquerda o paso subterráneo do
tren. Seguidamente tomaremos o
vieiro da dereita, que nos conduce
de novo ao bosque, o cal debemos
cruzar novamente ata chegar á
praia da Madalena, referente do
concello. Trátase dunha praia típica
de ría: as augas que parcialmente
a bañan son as do río Eume, na

súa desembocadura á ría de Ares.
A súa extensión é de 1.100 metros
por 50 metros de ancho. Praia de
gran calidade, tanto polas súas
características de area branca e
augas tranquilas, como pola gran
variedade de instalacións e servizos
dispoñibles, incluído o acceso a
minusválidos. A praia dispón de
varios chiringuitos situados aos pés
do areal, que ofrecen opcións baixo
teito e en terraza, cunha ampla
e variada gastronomía, centrada
na cociña tradicional galega. De
marcado carácter familiar, á marxe
da promoción de actividades
relacionadas coa náutica, a praia
cumpre unha destacada función
social, fundamentalmente na época
estival, que fai de Cabanas un
dos lugares con máis ambiente de
todo o litoral atlántico galego.

6.
Seguimos pola praia da Madalena
por diante dos chiringuitos
ata o final da mesma.

7.
Neste punto, temos dúas opcións:
continuar pola esquerda ata
o punto de partida ou seguir
de fronte bordeando a ría polo
paseo marítimo, tras atravesar
a ponte do ferrocarril. Segundo
imos camiñando, atopámonos
cunhas fermosas vistas: o
municipio de Cabanas, o porto de
Pontedeume e a antiga ponte que
une Cabanas con Pontedeume.

8.
Seguimos pola esquerda, por
baixo do paso subterráneo do
tren, ata atoparnos cunha rotonda
que deixaremos á nosa dereita
para chegar ao lugar de partida.
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MIDE

Horario

0h 55’

Desnivel de subida

35 m.

Desnivel de baixada

35 m.

Distancia horizontal

4,2 Km.

Tipo de percorrido

Circular

Severidade do medio natural
Orientación no itinerario
Dificultade no desprazamento
Cantidade de esforzo necesario

2
1
2
1

Condicións de todo o ano.
Tempos estimados
segundo o criterio MIDE, sen paradas.
Calculado sobre datos do 2017
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