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S������� �� C���������, �����, 2019.A guía Camiño de Santiago a Muxía por
Brandomil (Alvarellos Editora) de Manuel
Vilar Álvarez, convídanos a percorrer unha
senda histórica apenas recoñecida ata hoxe.
Trátase do camiño máis dereito entre Compostela e Muxía, empregado dende hai séculos por peregrinos e camiñantes e que ten
coma un dos emblemas a ponte medieval de
Brandomil (ata Negreira coincide co Camiño
o�icial de Santiago a Fisterra-Muxía).
Unha ruta de 86 quilómetros e que aquí se
nos presenta con todos os seus atractivos:
plano con etapas, lugares e monumentos
para visitar, e ilustrada con setenta e cinco
reveladoras fotogra�ías. Unha guía práctica
que nos convida a percorrer con acougo
natureza e historia, porque, como a�irma o
autor, “andar os vellos camiños é reclamar o
futuro”.
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