
POR	TERRAS	DA	GALIZA	
	

Vila	Praia	Âncora	–	Vila	Nova	Cerveira	-	Valença	
	Redondela	–	Arcade	–	Marin	–	Bueu	–	Cangas		
	Combarro	–	Porto	Novo	–	A	Toxa	–	Cambados	

Illa	de	Arousa	–	Vila	Garcia	de	Arousa	–	Boiro	–	Noia	
Bertamirans	–	Santiago	de	Compostela	–	Muros		
Cascatas	Rio	Ezaro	–	Fisterra	–	Muxia	–	Camariñas		

Laxe	–	Malpica	de	Bergantinos	–	A	Laracha	–	Corunha	
Betanzos	–	Lugo	–	Porto	Marin	–	Agolada	–	Chantada	

Ourense	–	Carballiño	–	Ribadavia		
Monção	–	Arcos	de	Valdevez	–	Ponte	da	Barca	

	
Se	saímos	de	casa	com	chuva	para	trabalhar...também	saímos	de	casa	com	
chuva	para	passear!	
Este	é	o	nosso	lema	de	sempre,	não	seriam	as	previsões	meteorológicas	
desfavoráveis,	que	nos	impediriam	de	por	o	motor	da	autocaravana	em	
funcionamento,	para	irmos	viajar	pela	Galiza.	
A	primeira	paragem	 foi	num	 local	 já	habitual	para	o	 almoço,	 a	ASA	da	
Batalha.	
N	39°	39’	41’’	
W		8°	49’	28’’	

	



A	viagem	haveria	de	continuar	pelas	estradas	nacionais,	ao	encontro	do	
companheiro	António	Resende,	que	nos	aguardava	em	Vila	Praia	Âncora.	

	
Pelo	fim	da	tarde	e	já	com	chuva,	estacionámos	junto	á	autocaravana	do	
Resende.	É	sempre	bom	rever	companheiros	com	quem	temos	partilhado	
tantas	estradas	em	franca	camaradagem.	

	
O	parqueamento	foi	junto	ao	mar,	perto	do	porto	dos	pescadores.	Uma	
zona	onde	mesmo	em	pleno	verão,	se	costuma	encontrar	lugar	para	a	
pernoita.		
N	41°	49’	01’’	
W		8°	52’	10’’	



Em	Vila	Praia	Âncora	 existe	uma	área	de	 serviço	para	 autocaravanas	
junto	á	central	de	camionagem.	Os	acessos	são	fáceis,	e	as	manobras	na	
zona	de	serviços	não	levantam	dificuldades.	
N	41°	48’	41’’	
W		8°	51’35’’	

	
Esta	vila	piscatória	herdeira	de	muitas	tradições,	tem	muito	para	oferecer	
numa	visita,	a	sua	descoberta	ficaria	para	outras	andanças,	por	agora	um	
pequeno	passeio	e	um	jantar	ligeiro	na	autocaravana,	que	a	viagem	desde	
Carcavelos	tinha	sido	longa	e	merecíamos	algum	descanso.	

	



A	viagem	continuaria	no	dia	seguinte	com	passagem	por	Vila	Nova	de	
Cerveira.	Na	área	de	serviço	de	autocaravanas	desta	vila,	fizemos	uma	
pausa	para	uma	curta	visita	pela	vila.	
N	41°	56’	17’’	
W		8°	44’	47’’	

	
A	sua	localização	junto	ao	rio	Minho,		desde	sempre	que	marcou	o	aspeto	
defensivo	deste	 lugar,	 fosse	contra	as	 invasões	dos	povos	em	redor,	ou	
das	aparições	dos	barcos	normandos.	Se	nos	dias	de	hoje	ao	passearmos	
pelas	 suas	 ruas	 encontramos	um	ambiente	muito	 acolhedor,	 a	 história	
desta	 terra	 e	 das	 suas	 gentes,	 sempre	 esteve	 ligada	 a	 grandes	 ações	
bélicas.	 	 Sentemo-nos	 numa	 da	 agradáveis	 esplanadas	 do	 seu	 centro	
histórico	 e	 fiquemos	 a	 descobrir	 os	 seus	 pontos	 de	 interesse	 na	
informação	obtida	no	posto	de	turismo	situado	mesmo	á	entrada	da	vila.	

	



	
Ao	visitarem	a	 Igreja	Matriz,	 reparem	na	 imagem	de	 São	Cristóvão,	 só	
mesmo	um	gigante	poderia	atravessar	um	rio	com	o	Criador	ao	ombro,	
uma	lenda	a	descobrir...	

	



Ao	 regressarmos	 á	 autocaravana	passámos	 junto	 á	 estátua	do	 cervo,	 e	
veio	á	nossa	memória,	uma	outra	lenda,	a	do	Rei	dos	Cervos,	que	viria	a	
dar	 o	 nome	 a	 esta	 vila.	 Numa	 das	 vossas	 longas	 noites	 de	 inverno	 no	
conforto	 da	 vossa	 autocaravana,	 procurem	 na	 net	 a	 lenda	 relacionada	
com	esta	vila,	prometemos	que	vão	achar	interessante.		

	
Nós	continuámos	a	viagem,	agora	até	Valença.	Estacionamento	no	local	
habitual	junto	á	fortaleza.	
N	42°	01’	43’’	
W		8°	38’	39’’	
O	 local	 pode	 parecer	 um	 pouco	 isolado,	 mas	 até	 hoje	 nunca	 tivemos	
problemas...	

	



Paragem	aproveitada	para	o	almoço	e	breve	visita	pela	vila.		
Este	 local	 está	 muito	 próximo	 da	 entrada	 da	 cidade	 muralhada.	 A	
fortificação	da	cidade	remonta	ao	século	XII,	mas	os	baluartes,	e	fossos	
que	lhe	dão	um	aspecto	tão	curioso	como	interessante,	datam	da	Guerra	
da	Restauração.	

	
Poucos	minutos	a	pé,	e	já	estamos	nas	ruas	pejadas	de	lojas	a	venderem	
“atoalhados”,	deve	ser		a	cidade	com	maior	densidade	de	lojas	de	têxteis	
que	conhecemos,	parece	que	são	muito	atrativos	para	os	nossos	vizinhos	
espanhóis.		

	



Numa	visita	pelo	Minho	passem	por	esta	cidade	e	não	deixem	de	visitar	
o	Núcleo	Museológico	de	Valença.	
Ocupa	o	edifício	conhecido	como	a	antiga	cadeia,	um	dos	mais	antigos	e	
simbólicos	da	zona	histórica.	Datado	do	tempo	de	D.	Afonso	III,	como	o	
atestam	os	arcos	e	os	tetos	abobadados,	tem	uma	interessante	exposição	
sobre	a	Fortificação	Medieval	e	outra	relativa	à	Fortificação	Setecentista.	
Objetos	 de	 época	 e	maquetes,	 mostram	 aspetos	 curiosos	 sobre	 a	 vida	
nestes	tempos.	

	
A	viagem	 continuaria	 passando	 junto	 á	 antiga	 alfandega	de	que	 temos	
tantas	 memórias,	 e	 atravessámos	 a	 antiga	 ponte	 metálica,	 também	
chamada	Internacional.		
Vieram	á	memória	as	 longas	 filas	de	veículos,	onde	se	esperava	que	os	
guardas	 fronteiriços	verificassem	se	alguém	trazia	bacalhau	escondido,	
enquanto	as	raianas	com	as	suas	amplas	saias,	iam	fazendo	o	seu	pequeno	
contrabando,	enfim	outros	tempos.			
Também	para	nós	seriam	“outros	ventos”,	pois	já	rodávamos	em	terras	
espanholas.	
A	 primeira	 paragem	 foi	 em	 Redondela	 junto	 á	 área	 de	 serviço	 para	
autocaravanas,	que	fica	situada	junto	ao	posto	da	Guardia	Civil.	
O	 local	 estava	 muito	 cheio	 de	 veículos,	 e	 decidimos	 estacionar	 nos	
parques	em	frente	
N	42°	17’	19’’	
W		8°	36’	40’’	



A	paisagem	urbana	de	Redondela	é	marcada	pelos	dois	grandes	viadutos	
ferroviários	que	a	atravessam.		

	
Começámos	nesta	cidade,	conhecida	como	a	dos	viadutos,	a	nossa	relação	
ou	diria	melhor	ralação	com	a	chuva	nesta	Primavera.	
Parámos	os	motores	das	autocaravanas	e	começou	o	dilúvio...muito	ficou	
por	ver	nesta	cidade,	mas	há	mais	viagens	que	chuvadas,	e	 ficaria	para	
uma	próxima	visita,	o	descobrir	dos	motivos	de	interesse	de	Redondela.		

	
Decidimos	seguir	para	o	destino	escolhido	para	pernoitarmos,	Arcade.	



Estacionámos	junto	á	área	de	serviço	para	autocaravanas	existente	junto	
á	ria.	Local	muito	agradável	e	de	fácil	acesso.	
N	42°	20’	22’’	
W		8°	36’	49’’		

	
	

	



O	dia	amanheceu	com	um	sol	esplendoroso	mas	frio,	4°	em	Abril?	O	tempo	
está	mesmo	estranho.		
Arcade	foi	o	nosso	primeiro	encontro	com	o	caminho	de	Santiago,	a	partir	
desta	cidade	andaríamos	a	viajar	pelos	caminhos	dos	peregrinos.	
A	igreja	do	século	XII	e	a	ponte	onde	Napoleão	sofreu	alguns	percalços,	
são	locais	a	visitar.	Os	restaurantes	de	marisco	são	famosos	e	merecem	
ser	“visitados”.	

	
A	nossa	viagem	continuou	até	á	cidade	de	Marín.	Havia	mercado	durante	
o	período	da	manhã	e	o	estacionamento	não	estava	fácil,	mas	após	alguma	
procura	encontrámos	lugar	na	avenida	marginal.	
N	42°	23’	56’’	
W		8°	41’	26’’	

	



O	almoço	foi	saboreado	com	vista	para	o	jardim,	com	os	sempre	presentes	
espigueiros,	 por	 toda	 a	 Galiza	 vão	 pontuando	 a	 paisagem,	 mesmo	 se	
muitos	deles,	hoje	têm	um	carácter	meramente	decorativo.	

	
No	escudo	heráldico	de	Marín	consta	a	seguinte	inscrição,	“Nostra	in	mare	
fortuna”,	e	de	facto	toda	a	cidade	vive	virada	ao	mar,	militarmente,	faina	
de	pesca	e	construção	naval,	estão	presentes	mesmo	no	centro	da	cidade,	
mas	 passear	 pelas	 suas	 calles	 é	 um	 prazer,	 se	 o	 mercado	 estiver	 em	
atividade	não	deixem	de	o	visitar.	

	



A	 viagem	 continuaria	 para	 Bueu,	 onde	 teríamos	 a	 primeira	 surpresa	
deste	passeio	por	terras	de	Galiza.	
O	estacionamento	foi	um	pouco	atribulado	e	acabaríamos	por	descobrir	
um	 parque	 de	 estacionamento	 mesmo	 no	 centro	 da	 cidade.	 Se	 não	
conseguirem	estacionar	no	sitio	indicado	regressem	á	avenida	e	virem	na	
primeira	á	esquerda...	
N	42°	19’	29’’	
W		8°	47’	11’’	

	
A	visita	ao	museu	Massó,	foi	a	surpresa	que	mencionámos...	sabiam	que	
existia	na	península	ibérica	a	caça	á	baleia?	Nós	não,	e	foi	com	muita	
curiosidade	que	visitámos	a	exposição	que	documentava	esta	atividade	

	
Museu	Massó	–	Av.	Montero	Rios	



A	captura,	processamento	em	terra,	todos	os	produtos	que	se	obtinham	
do	cetáceo...	

	
Eram	várias	as	fábricas	que	se	dedicavam	a	esta	atividade	que	terminou	
já	este	século,	quando	a	caça	á	baleia	foi	proibida.	Ficaram	as	memórias	
documentadas	nesta	exposição.		

	



Novo	destino,	a	área	de	serviço	para	autocaravanas	da	vila	de	Cangas	
N	42°	15’	20’’										N42°	15’	49.12’’	
W		8°	47’	50’’	ou					W		8°	46’	51.38’’	

	
Percorrer	 a	 Avenida	 Marginal	 é	 um	 passeio	 a	 não	 perder,	 a	 pequena	
estátua	numa	rocha	em	frente	do	jardim...	

	



Os	testemunhos	do	seu	passado,	que	se	perdem	em	histórias	de	ataques	
Árabes	e	de	armadas	Turcas,	este	ultimo	já	no	século	XVI,	e	que	terá	
deixado	marcas	terríveis	na	população...	memórias	a	descobrir	na	
informação	a	obter	na	oficina	de	turismo.	

	
A	pesca,	 incluindo	 a	 da	 baleia,	 o	 comercio	 de	 peixe	 salgado	 e	 fumado,	
ainda	hoje	exportado	para	toda	a	europa,	marcam	á	muito	esta	vila	como	
estando	virada	ao	mar,	mas	o	desenvolvimento	do	turismo	ocupa	cada	vez	
mais	importância.		

	



A	gastronomia	baseada	em	produtos	do	mar,	e	as	excelentes	praias	da	
região	são	um	atrativo	para	se	vir	conhecer	esta	vila.	Não	percam	a	
viagem	ás	Islas	Cies,	nos	barcos	que	saem	do	seu	porto	

	
Mas	o	que	de	mais	característico	podemos	encontrar	em	Cangas	é	o	
núcleo	primitivo	do	bairro	histórico.	

	



As	tortuosas	ruelas	por	onde	vamos	descobrindo	as	antigas	residências	
dos	pescadores	,	as	casas	térreas	e	as	de	sobrado,	pátios	e	largos	onde	a	
vida	se	vive	a	um	ritmo	mais	humano,	as	pessoas	que	vamos	encontrando	
e	que	respondem	sempre	com	um	sorriso	ao	cumprimento,	uma	canha	
bebida	num	pequeno	bar	acompanhado	com	uma	tapa...	é	por	tudo	isto	
que	gostamos	de	viajar	por	Espanha.			

	
Regressámos	á	autocaravana	para	ir	procurar	o	destino	deste	dia,	seria	
numa	outra	vila	que	nos	surpreenderia...	Combarro.	

	
FIM	DA	PRIMEIRA	PARTE	

ACOMPANHE	O	CONTINUAR	DESTA	VIAGEM	EM	
POR	TERRAS	DA	GALIZA	2ª.	Parte	



	


