
O Concello de Fene, a través das concellerías 
de Turismo e Cultura, desenvolve o 

proxecto Viñetas do Camiño, unha iniciativa 
xurdida ao abeiro do programa O Teu Xacobeo 
da Xunta de Galicia que propón unha ollada 
patrimonial ao Camiño Inglés en Ferrolterra a 
través da ilustración e as artes plásticas. 

Viñetas do Camiño ten a súa semente no 
Museo do Humor, un espazo singular e único en 
Galicia, que fixo do debuxo e o humor gráfico un 
sinal de identidade de Fene.

 

Viñetas do Camiño é un proxecto promovido 
polo Concello de Fene ao abeiro do programa 

O Teu Xacobeo da Xunta de Galicia

CONCELLO DE FENE

Praza do Alcalde Ramón José Souto González s/n
15500 Fene (A Coruña)

981 340 366 / 981 342 400

vinetasdocamino@fene.gal

Para o envío de debuxos realizados durante a andaina:
vinetasdocamino@gmail.com



O cadernO de viaxe de viñetas dO camiñO inclúe tamén... 

Obradoiros: para o público en xeral e para escolares. 
Aprendemos da man de debuxantes e ilustradores 
diferentes técnicas artísticas.

Pintamos o Camiño: Aspaneps colabora coa construción 
dun mosaico colectivo sobre a ruta, que quedará exposto 
diante do Concello de Fene.

Encontro de Ilustradores: un faladoiro con cinco 
artistas, o día 11 de xuño no Museo do Humor.

Humor Peregrino: un ciclo de contacontos e música a 
carón do Camiño.

Exposición: coas obras dos ilustradores que participen 
na Andaina Debuxada e unha escolma do resto dos 
debuxos xurdidos do proxecto organizarase unha 
exposición virtual -www.vinetasdocamino.gal- e física en 
diferentes puntos do Camiño.

primeira etapa: FerrOl - Fene

SÁBADO 12 DE XUÑO

A saída será ás 9.00h do peirao de Curuxeiras, cun 
percorrido de 23,05 Km. Rematará as 18:45h.
Un artista acompañaranos en cada Parada Ilustrada.

Itinerario:
• Xardíns de Herrera de 9:05h a 9:35h 

Ilustradora: Elga Fernández Lamas

• Sta. María Caranza de 10:35h a 11:05h 
Ilustradora: Blanca Escrigas

• San Martiño de Xuvia de 12:20h a 12:50h 
Ilustradora: Carmen Martín

• As Aceñas de 13:45h a 14:15h 
Ilustrador: Leandro Lamas

• Xantar no Paseo Marítimo de Xuvia de 14:30h a 15:30h
• Albergue de Neda de 15:35h a 16:05h 

Ilustrador: Calros Silvar 

• Igrexa San Nicolás de 16:41h a 17:15h 
Ilustrador: Cristian F. Caruncho

• Museo do Humor (Fonte do Campo) de 18:15h a 18:45h 
Ilustrador: Xaquín Marín

segunda etapa: Fene - pOntedeume

DOMINGO 13 DE XUÑO

A saída será ás 9.00h da Fonte do Campo cun percorrido 
de 11,6 Km. Rematará as 14:45h.
Un artista acompañaranos en cada Parada Ilustrada.

Itinerario:
• Casa do Concello de 9:05h a 9:35h 

Ilustradora: Laura Bouza

• Camiño de Mundín de 9:50h a 10:20h 
Ilustradora: Beatriz Seijo

• Fonte de Santa Lucía de 11:20h a 11:50h 
Ilustradora: Dulce Anca

• Praia da Madalena de 12:50h a 13:20h 
Ilustrador: Juan Manuel Rubio Lozano

• Pontedeume (Alameda) de 13:25h a 14:05h 
Ilustrador: Hugo Feal

• Pontedeume (Confraría) de 14:10h a 14:40h 
Ilustrador: Juan Manuel Rubio Lozano

mOitas FOrmas de participar

Ven camiñar con nós todo o traxecto ou participa 
puntualmente, facendo un treito, achegándote a algunha das 

paradas, elixindo o teu propio lugar para debuxar...

transpOrte e equipO

Inscríbete antes do 8 de xuño para empregar o autobús 
gratuíto de volta ao remate de cada etapa. Consulta as paradas!
Infórmate sobre o equipo que debes levar na nosa web. Podes 

acceder a través do código QR.

cadernO de debuxO

A cada participante se lle entregará un caderno para que, 
durante a andaina (ou a posteriori), faga os seus propios 

debuxos e nolos envíe para a exposición virtual de 
Viñetas do Camiño.

Os debuxos enviaranse preferentemente escaneados ou,  
no seu defecto, fotografados a vinetasdocamino@gmail.com.

Data límite o 30 de xuño.


