
POR	TERRAS	DA	GALIZA	
3ª.	PARTE	

	
	

A	 nossa	 viagem	 continua	 por	 Terras	 da	 Galiza,	 vamos	 percorrendo	 as	
margens	das	rias,	descobrindo	as	povoações	que	encontraram	no	mar	o	
motivo	da	sua	existência.	
Foi	 assim	que	 chegamos	 a	 	Muros,	 uma	 “vila	marinheira”,	 fundada	 no	
século	 X.	 O	 espaço	 para	 o	 estacionamento,	 foi	 partilhado	 com	 os	
pescadores.	
N	42°	46’	35’’	
W		9°		3’	16’’	

	
Desde	sempre	que	a	pesca,	especialmente	a	da	sardinha	e	do	arenque,	e	a	
sua	salga,	foram	uma	constante	na	vida	dos	habitantes	de	Muros.	Berço	
de	muitos	e	importantes	navegantes	e	marinheiros	de	Espanha,	chegou	
durante	 a	 Idade	Média,	 a	 ser	 considerado	 o	 porto	mais	 importante	 da	
Galiza.	Hoje	continua	a	ser	uma	povoação	ligada	ao	mar,	mas	o	turismo	
vem	 ocupando	 cada	 vez	 mais	 importância	 como	 atestam	 os	 muitos	
restaurantes	de	pescado,	e	a	sua	marina	repleta	de	barcos	de	recreio.	



	
Ao	passearmos	pela	sua	original	malha	urbana,	cheia	de	ruas	estreitas	e	
sinuosas,	 vamos	descobrindo	muitos	 exemplos	da	arquitetura	popular,	
especialmente	 nas	 suas	 fontes	 como	 a	 da	 praça	 da	Peixería	 Vella,	 que	
representa	a	efigie	de	um	réptil	alado	ou	o	singular	Cruzeiro	da	Praza	da	
Rosa.		

	



Mas	 são	 as	Moradias	Marinheiras,	 que	marcam	o	perfil	 urbano	 com	os	
seus	arcos	de	meio	ponto,	onde	antigamente	se	situavam	as	bancas	para	
salgar	o	peixe.	

	
Na	parte	alta	do	centro	histórico	podemos	visitar	a	antiga	colegiada	de	
Santa	Maria	do	Campo,	exemplo	do	gótico	marinheiro	do	século	XV.		
Notem	 o	 seu	 bonito	 átrio	 pavimentado,	 presidido	 por	 um	 cruzeiro,	
marcando	o	 lugar	onde	na	 idade	média,	 se	 reuniam	representantes	do	
município	e	do	grémio	dos	navegantes.	

	



Subam	ao	seu	campanário,	e	desfrutem	de	uma	vista	fantástica	sobre	a	
povoação	e	a	ria.	
Nós	iriamos	fazer	um	passeio	ribeirinho	até	ao	Moinho	de	Maré	do	Pozo	
do	Chacón	

	
Construído	no	inicio	do	século	XIX,	situado	á	entrada	da	vila,	aproveita	a	
energia	dos	fluxos	das	marés,	para	o	movimento	das	mós	que	moíam	os	
cereais.	Já	visitámos	vários	moinhos	de	marés	em	diversos	países,	e	não	
era	 o	 funcionamento	 deste	 que	 nos	 despertava	 curiosidade,	 mas	 a	
exposição	patente	no	seu	interior	sobre	o	quotidiano	da	vida	num	moinho	
daquela	 época...Normalmente	 situados	 longe	 dos	 espaços	 urbanos,	 e	
dependentes	 dos	 ritmos	 das	marés,	 obrigava	 a	 que	 os	 clientes	 por	 ali	
pernoitassem	á	espera	da	 satisfação	da	moagem.	Esta	estadia	permitia	
encontros	clandestinos	e...	o	mais	que	queiram	imaginar!	
Por	ali	 ficámos	entendendo	muito	sobre	a	atividade	humana	ligada	aos	
moinhos.	
No	passeio	ribeirinho	perto	do	moinho,	encontramos	o	Santuário	da	Virxe	
do	Camiño.	Uma	monumental	construção	gótica	do	século	XVI,	em	que	se	
podem	apreciar	alguns	restos	de	um	edifício	românico	anterior.	
No	seu	 interior	pode	ser	vista	uma	escultura	da	virgem	que	segundo	a	
lenda	terá	chegado	por	mar	tendo	ficado	varada	numa	praia	próxima.	
Notem	o	cruzeiro	com	uma	imagem	muito	curiosa	e	rara	de	encontrar	em	
construções	similares.	
	



	
	

	
	

	
	



O	próximo	poiso	seriam	as	Cascatas	do	Rio	Ézaro.	
Enquadradas	por	uma	paisagem	exuberante	o	passeio	até	ás	cascatas	é	
muito	 agradável,	mesmo	 que	 por	 vezes	 pareça	 que	 na	 estrada	 apenas	
caiba	um	veiculo	de	 cada	 vez...	mas	nada	de	preocupante,	 no	 local	 um	
pequeno	parque	possibilita	o	estacionamento.	
N	42°	54’	45’’	
W		9°		7’	21’’	

	
A	cascata	irrompe	sobre	os	maciços	graníticos	de	uma	altura	de	40m	e	
precipita-se	no	rio	Xallas	

	



Como	curiosidade	podemos	referir	que	é	a	única	cascata	da	Europa	que	
desemboca	ao	nível	do	mar,	vale	a	pena	ficar	por	ali,	vendo	toda	aquela	
massa	 de	 água	 descer	 a	 montanha	 com	 um	 ruído	 ensurdecedor,	 um	
palanque	em	madeira	no	sopé	da	cascata	com	bancos,	é	um	bom	local	para	
a	sua	observação.		

	
O	Cabo	Fisterra	estava	muito	próximo	e	foi	para	lá	que	nos	dirigimos.	

	



Na Idade Média, os peregrinos que "faziam" os Caminhos de Santiago, 
ao chegarem a este local, pensavam que o mundo conhecido 
terminava (a terra), e começava o desconhecido (o mar). 
Por este motivo se chama de Finesterra. 
Nos dias de hoje os caminhantes ao aqui chegarem, depois de 
cumprirem a sua peregrinação, deixam as suas botas ou sapatos, com 
forma de assumirem o fim da sua caminhada espiritual!!!  
Para nós Autocaravanistas, este cabo de Finisterra, com todo o seu 
sentido místico, é mais um lugar que temos de visitar, na peregrinação 
das nossas "Viagens"!!!	

	
Terminava	mais	um	dia	da	nossa	viagem	decidimos	ir	até	à	vila	com	o	
mesmo	nome	do	cabo...	Fisterra	
Existe	na	parte	superior	da	vila	uma	área	de	serviço	para	autocaravanas	
privada,	paga,	um	pouco	inclinada	e	ventosa.	
N	42°	54’	39’’	
W		9°	15’	49’’	
Decidimos	tentar	o	estacionamento	no	porto	de	pesca,	e	em	boa	altura	o	
fizemos,	pois	encontrámos	um	lugar	no	porto		mesmo	junto	á	ria.	
N	42°	54’	29’’	
W		9°	15’	44’’	
	



	
Estamos	na	“Costa	da	Morte”,	assim	conhecida	esta	zona	da	costa,	pelo	
largo	numero	de	navios	que	têm	naufragado	nas	suas	rochas.	Para	nós	
autocaravanistas,	tem	sido	mais	uma	Costa	da	Vida,	pois	tem	permitido	
conhecer	inúmeros	locais	que	cada	um	per	si,	merecem	uma	viagem.	

	



Um	passeio	pelo	emaranhado	de	ruas	do	bairro	dos	pescadores,	com	os	
seus	bares	de	tapas,	o	Monumento	ao	Emigrante	que	homenageia	os	filhos	
da	terra	na	sua	diáspora	pela	América	do	Sul,	a	Igreja	de	Nossa	Senhora	
das	Areias,		de	finais	do	século	XII,	onde	se	encontra	o	“Cristo	da	Barba	
Dourada”,	diante	do	qual	se	vêm	prostrar	desde	sempre	os	peregrinos	do	
Caminho	 de	 Santiago,	 para	 ali	 terminarem	 a	 peregrinação.	 Segundo	 a	
tradição,	 ali	 devem	 queimar	 as	 roupas,	 tomar	 um	 banho	 no	 mar,	 e	
regressar	aos	lugares	de	origem	como	“homens	novos”,	são	exemplos	do	
que	se	pode	conhecer	em	Finsterra.	
A	noite	foi	calma	e	pela	manhã	a	paisagem	para	o	pequeno-almoço	não	
podia	ser	mais	ribeirinha...	

	
Se	não	encontrarem	lugar	para	estacionar	dentro	do	perímetro	urbano,	
podem	tentar	o	estacionamento	da	Playa	dos	Langosteiros,	fica	perto	da	
localidade	e	tem	acesso	direto	á	praia.	
N	47°	55’	23’’	
W		9°	15’	48’’	
A	nossa	viagem	prosseguiria	até	à	localidade	de	Muxía.	
Povoação	com	um	 importante	património	cultural	e	 religioso	da	época	
românica,	foi	mais	uma	agradável	surpresa.	
	



O	estacionamento	foi	encontrado	na	zona	do	porto	nos	parques	amplos	
com	vista	para	a	ria.	
N	43°		6’	22’’	
W		9	12’	57’’	

	
Muxia	fica	localizada	numa	pequena	península,	vila	dedicada	á	faina	do	
mar,	 tem	no	bairro	de	pescadores	 junto	ao	porto	o	centro	da	 	sua	vida	
social,	 encontramos	 pequenos	 supermercados,	 lojas	 de	 vendas	 de	
produtos	 artesanais,	 bares	 e	 restaurantes	 para	 se	 experimentar	 a	
gastronomia	local,	está-se	bem	por	aqui...	
Mas	estava	na	altura	de	irmos	ao	encontro	do	principal	motivo	de	atração	
desta	 localidade,	 tomámos	 o	 “camiño	 de	 Muxia”,	 uma	 vereda	 que	
serpenteia	entre	muros	de	pedra,	passamos	junto	à	igreja	de	Santa	Maria,	
de	estilo	românico	de	transição	e	seguimos	na	direção	de	poente.	

	



No	fim	do	caminho	encontramos	uma	escultura	chamada	“A	Ferida”,	se	
tiverem	oportunidade	fiquem	neste	local	para	o	por	do	Sol,	e	joguem	com	
a	luz	e	a	fenda	na	pedra,	certamente	que	as	fotos	serão	do	vosso	agrado.	

	
Estamos	no	“Santuário	da	Virxe	da	Barca”,	ponto	de	peregrinação	desde	
o	século	XI,	a	devoção	mantém-se	até	hoje	tendo	dado	lugar	à	Romaria	da	
Barca,	 que	 combina	 manifestações	 religiosas	 e	 pagãs	 celebrada	 no	
segundo	domingo	de	Setembro.		

	



Procurem	a	Pedra	de	Abalar	e	façam-na	mover-se,	passem	por	debaixo	da	
Pedra	dos	Cadris,	e	assim	farão	parte	dos	rituais	ligados	a	este	lugar.	
No	caminho	de	regresso	á	povoação	visitem	uma	antiga	instalação	de	seca	
de	peixe...	

	
Próximo	destino	a	vila	de	Camariñas	
Estacionamento	amplo	junto	ao	porto	
N	43°		7’	37’’	
W		9°	11’	00’’	

	



Povoação	de	grande	atividade	piscatória	como	atesta	a	azáfama	do	seu	
porto	de	pesca.		

	
É	 também	muito	 conhecida	 pelos	 trabalhos	 de	 renda	 de	 bilros	 que	 as	
mulheres	executam	sentadas	nas	soleiras	das	portas	

	



Estamos	na	Costa	da	Morte	e	decidimos	visitar	um	dos	seus	locais	mais	
impressionantes	o	Cabo	Vilán	

	
Este	farol	assinala	um	dos	trechos	mais	perigosos	da	Costa	da	Morte,	mas	
também	um	dos	de	maior	beleza.	As	impressionantes	arribas	de	mais	de	
125m	de	altura	a	pique	sobre	o	mar,	a	intensidade	com	que	o	mar	embate	
nas	rochas,	os	muitos	naufrágios	que	por	aqui	aconteceram,	fazem	deste	
lugar	um	sitio	a	visitar.	

	



O	acesso	até	ao	farol	deve	ser	feito	com	cuidado,	o	estacionamento	em	
períodos	de	grande	afluência	pode	ser	difícil...	

	
Mas	vale	a	pena	o	esforço,	podem	deixar	a	autocaravana	estacionada	no	
caminho	de	acesso	ao	farol.	Uma	exposição	sobre	o	seu	funcionamento	e	
uma	outra	sobre	as	lendas	relacionadas	com	a	Costa	da	Morte,	completam	
a	visita.	

	



A	viagem	continuaria	pela	Costa	da	Morte	até	á	povoação	de	Laxe.	
Mais	uma	vez	encontrámos	lugar	para	estacionar	junto	ao	porto	de	pesca,	
seria	 uma	 situação	 recorrente,	 e	 nunca	 tivemos	 qualquer	 tipo	 de	
contrariedade,	 muito	 pelo	 contrário,	 sempre	 sentimos	 a	 simpatia	 dos	
locais.	
N	43°	13’	23’’	
W		9°	00’	14’’	

	
Também	 a	 Laxe,	 chegava	 a	 vía	 Per	 Loca	 Marítima,	 construída	 pelos	
romanos	 para	 aceder	 a	 todo	 este	 território,	 mas	 as	 suas	 origens	
remontam	 a	 tempos	 pré-históricos,	 como	 atestam	 os	 castros	 que	 se	
podem	visitar	perto	da	localidade.	
Visitámos	a	Igreja	de	Santa	Maria	da	Atalaia	construída	no	século	XIV,	que	
teria	 a	 missão	 de	 cuidar	 do	 espíritos,	 e	 de	 defesa	 perante	 possíveis	
ataques	à	população.	

	



	
Ao	passear	pelas	suas	ruas,	muitas	são	as	casas	que	atestam	a	importância	
de	Laxe.	

	



Existe	 uma	 praia	 urbana	 na	 povoação,	mas	 como	 o	 tempo	 não	 estava	
propicio	 ao	 veraneio,	 decidimos	 subir	 ao	Mirador	 da	 Ermida	 de	 Santa	
Rosa	de	Lima.	A	paisagem	que	se	desfruta	deste	lugar	abarca	a	ria	e	toda	
a	povoação.	

	
A	subida	é	muito	íngreme,	mas	a	boa	forma	física	dos	passeantes	permitiu	
uma	fácil	ascensão.	

	



O	próximo	destino	também	situado	nume	península,	tem	num	dos	lados	
a	praia	de	Área	Maior	e	do	outro	o	porto	pesqueiro,	foi	a	vila	Malpica	de	
Bergantiños.	
O	 já	 estacionamento	 habitual	 no	 porto	 de	 pesca,	 bom	 desta	 vez,	
misturados	com	os	camiões	de	transporte	do	pescado,	e	mais	uma	vez	não	
houve	por	parte	dos	utentes	do	porto,	qualquer	palavra	antipática...	
N	43°	19’	24’’	
W		8°	48’	29’’	

	
Desde	o	século	XVII,	a	captura	de	cetáceos	foi	muito	importante	para	a	
economia	local.	Com	o	inicio	da	proibição	da	caça	ás	baleias	teve	que	se	
reconverter	para	a	pesca		com	artes	tradicionais	como	o	“mediomundo”	
hoje	já	desaparecida.	Os	portos	pesqueiros	da	Galiza	denotam	um	grande	
modernismo	no	seu	funcionamento	e	também	aqui	se	evidencia	que	as	
artes	de	pesca	hoje	usadas	são	para	além	de	modernas	muito	eficientes.	
Num	passeio	pelas	estreitas	ruas	da	Malpica	vamos	encontrando	curiosas	
fontes	que	merecem	a	nossa	atenção.	
Enquanto	 tomávamos	 uma	 cerveja	 num	 dos	 bares	 do	 porto	 os	
companheiros	de	“barra”	foram-nos	falando	das	festas	que	acontecem	por	
ali,	as	mais	importantes	parecem	ser	as	de	Santo	Hadrián	que	se	celebra	
no	primeiro	domingo	após	o	dia	16	de	Junho.		



	
Pela	manhã	seguinte	ao	prepararmos	o	pequeno	almoço	a	vista	não	podia	
ser	mais	“marinheira”.	

	
	



Pequeno	almoço	tomado	e	tudo	arrumado	na	autocaravana,	não	esquecer	
de	 fechar	as	gavetas	e	portas	no	 trinco	de	 segurança...	 fomos	procurar	
uma	 área	 de	 serviço	 para	 autocaravanas,	 a	 próxima	 paragem	 seria	 na	
Coruña,	e	convinha	ter	todas	as	mudanças	técnicas	efectuadas.	
Paragem	em	A	Laracha	área	de	serviço,	com	muito	boas	condições.	
N	43°	14’	57’’	
W		8°	37’		3’’	

	
Estávamos	prontos	para	seguir	para	a	cidade	A	Coruña.	
Estacionamento	 no	 local	 habitual	 o	 parque	 de	 estacionamento	 junto	 à	
Torre	de	Hércules	
N	43°	23’		1’’	
W		8°	24’	10’’		

	



O	parque	de	estacionamento	é	amplo	mas	convém	evitar	as	horas	em	que	
o	centro	desportivo	localizado	perto	está	em	atividade.	Se	não	existir	o	
lugar	ideal,	aguardem	um	pouco	e	talvez	no	fim	do	dia	o	problema	fique	
solucionado.	

	
A	Torre	de	Hercules	foi	a	nossa	primeira	visita	na	cidade	da	Corunha,	é	o	
único	 farol	 construído	 pelos	 romanos	 que	 continua	 a	 cumprir	 a	 sua	
função.	 Curiosamente	 foi	 construído	 pelo	 arquiteto	 Gaio	 Sévio	 Lupo,	
natural	da	cidade	de	Emínio	(atual	Coimbra).	A	sua	história	confunde-se	
com	 a	 da	 cidade	 fazendo	 parte	 do	 seu	 escudo,	 Foi	 reconvertida	 em	
fortificação	na	Idade	Média,	e	teve	várias	utilidades,	até	que	no	reinado	
de	Carlos	IV	de	Espanha,	ficou	completa	a	sua	restauração,	apresentando	
hoje	um	aspeto	neoclássico.	
A	visita	começa	num	centro	interpretativo	situado	na	sua	base,		onde	se	
retrata	a	história	da	 torre,	depois	seguem-se	242	degraus,	que	poem	á	
prova	a	resistência	dos	visitantes.	
Mas	vale	a	pena,	a	paisagem	é	deslumbrante	da	linha	de	costa,	da	cidade	
e	do	oceano	Atlântico.		
		



	
	

	



	

	
O	parque	onde	tínhamos	estacionado	as	autocaravanas.	

	
	



-O	quê???	são	horas	do	almoço	e	fecharam	a	torre???	

	
A	hora	de	visita	é	entre	as	10	e	as	18h...	não	é	puxar,	mas	sim	empurrar	a	
porta...	
www.torredeherculesacoruna.com		
Resolvido	 o	 problema,	 fomos	 visitar	 a	 cidade,	 um	 passeio	 de	 vinte	
minutos	em	passo	calmo	até	ao	centro,	mas	sempre	em	zona	urbana.	

	



Pessoalmente...	 gostávamos	mais	da	avenida	marginal	 antes	das	obras,	
com	as	suas	esplanadas,	o	jardim,	o	bulício	do	transito,	a	vida	que	se	sentia	
junto	aos	prédios	com	as	varandas	forradas	a	vidro...	
Mas	 o	 mundo	 vai	 mudando,	 e	 temos	 de	 aceitar	 as	 alterações	 que	
possivelmente	até	trazem	mais	comodidade	à	população.	
A	Coruña	é	uma	cidade	localizada	nas	Rias	Altas	com	uma	vida	muito	ativa	
tanto	diurna	como	noturna,	consultem	o	site	
http://www.galiciaenpie.com 
para	melhor	informação.	

	
Mais	uma	vez	a	consulta	da	viagem	Por	Caminhos	de	Santiago	no	nosso	
site	pode	ser	útil...	
Passear	pela	cidade	velha,	“visitar”	as	casas	de	tapas,		o	antigo	mercado	
agora	 recuperado,	 os	 monumentos,	 admirar	 os	 edifícios	 públicos,	 não	
faltam	motivos	para	uma	estadia	muito	agradável	na		
A	Coruña.		
Estávamos	sentados	na	praça	Maria	Pita,	lendo	a	história	desta	heroína	
galega	na	defesa	da	cidade	da	Corunha	contra	o	ataque	inglês	em	1589,	
quando	reparámos	que	existia	o	Museu	do	relógio	no	edifício	da	Câmara	
mesmos	em	frente,	vamos	visitar...	



	
Mais	interessante	que	os	relógios,	 foi	visitar	as	salas	onde	decorrem	as	
solenidades	ligadas	a	esta	cidade.	

	



	
Reparem	no	pormenor	esculpido	nas	cadeiras	do	salão	nobre	

	



Muito	 mais	 poderíamos	 escrever	 sobre	 a	 visita	 á	 cidade,	 mas	
aconselhamos	 que	 ponham	 os	 motores	 das	 vossas	 autocaravanas	 em	
marcha,	 e	 venham	 descobrir	 tudo	 o	 que	 as	 Rias	 Altas	 tem	 para	 vos	
oferecer.	

	
Nós	regressávamos	às	nossas	autocaravanas	para	seguirmos	viagem.	

	



Novo	 destino	 e	 com	 bastante	 chuva,	 a	 povoação	 de	 Betanzos,	 uma	
solução	para	o	estacionamento	e	perto	de	supermercados...	
N	43°	16’	33’’	
W		8°	12’	57’’	

	
Esta	povoação	sofreu	ao	longo	da	sua	história,	vários	acontecimentos	que	
tiveram	 grande	 influencia	 no	 seu	 desenvolvimento,	 como	 o	 terrível	
incendio	 de	 1616.	 A	 localização	 junto	 à	 ria	 de	 Betanzos,	 fez	 com	 que	
também	 sofresse	 várias	 incursões	 dos	 normandos,	 mas	 quando	 hoje	
visitamos	o	seu	“casco	histórico”	muito	bem	preservado,	é	considerada	a	
Capital	 do	 Gótico	 Galego,	 podemos	 admirar	 a	 vontade	 que	 o	 seu	 povo	
sempre	teve	em	vencer	as	dificuldades.		

	



	
	

	
A	 chuva	 deu	 uma	 pequena	 trégua	 que	 nos	 permitiu	 passear	 pela	
povoação,	que	nos	deixou	muita	vontade	de	voltar	a	visitar,	pouco	depois	
recomeçava	a	cair	água	dos	céus	o	que	nos	levou	a	procurar		visitas	mais	
condizentes	com	o	tempo.	
Igreja	de	San	Francisco	de	Betanzos		

	



Um	dos	 locais	 de	 visita	 que	 não	 se	 devem	 perder.	 Datada	 da	 segunda	
metade	 do	 século	 XIV,	 foi	 reedificada	 sobre	 um	 antigo	 mosteiro	 	 por	
Fernán	 Peres	 de	 Andrade.	 O	 seu	 sepulcro	 ,é	 uma	 das	 peças	 mais	
interessantes	que	podemos	observar	nesta	visita.	

	
O	 sarcófago	 está	 assente	 sobre	 dois	 animais	 representativos	 dos	
Andrades,	um	urso	e	um	javali,	várias	cenas	de	caça	figuram	nas	laterais,	
o	cavaleiro	está	representado	na	posição	jacente	com	armadura.	
Também	muito	interessante	nesta	visita,	são	os	capiteis	que	sustentam	os	
arcos	da	abóboda	com	a	sua	figuração,	e	um	pequeno	texto	que	liga	esta	
casa	nobre	dos	Andrades,		a	um	casamento	com	uma	irmã	de	D.	Afonso	
Henriques.	

	



A	chuva	que	teimava	em	nos	acompanhar	nesta	visita,	decidiu	permitir	
que	passeássemos	pelas	antigas	ruas,	visitássemos	algumas	das	lojas	de	
mercado	tradicional	que	se	encontram	no	centro	histórico,	admirássemos	
os	 testemunhos	do	passado,	mas	pouco	depois	 voltava	 com	redobrada	
intensidade.	

	
Não	 havia	 como	 resistir,	 numa	 loja	 que	 parecia	 do	 inicio	 do	 século	
passado,	 comprámos	 um	 “para-águas”,	 daqueles	 com	 cabo	 e	 haste	 de	
madeira,	pano	preto,	pesado,	mas	resistente	à	chuva	da	Galiza.		

	



Regressámos	á	autocaravana	para	prosseguir	viagem	

	
O	destino	seguinte	seria	a	área	de	serviço	para	autocaravanas	da	cidade		
do	Lugo	
N	43°	00’	14’’	
W		7°	33’n42’’	

	
Ampla,	acessos	fáceis	e	perto	do	centro	histórico,	15	minutos	num	calmo	
passeio...	



Esta	cidade	de	origem	Celta,	com	um	povoado	em	honra	do	deus	Lugh,	foi	
depois	ocupada	pelos	 romanos	 como	acampamento	militar	do	 império	
em	25	a.C.,	é	a	mais	antiga	cidade	da	Galiza.	
O	 principal	 testemunho	 desta	 ocupação	 é	 a	 muralha	 romana,	 que	
conserva	todo	o	seu	perímetro,	única	no	mundo	e	declarada	Património	
da	Humanidade.		

	
A	muralha	marca	a	cidade,	envolve	todo	o	centro	histórico,	e	nos	nossos	
dias,	percorrer	o	passeio	existente	no	cimo	das	muralhas	é	algo	que	não	
se	pode	deixar	de	fazer	numa	visita	a	Lugo.		

	



Na	visita	á	cidade,	transposta	a	porta	de	Santiagona	muralha,	e	perto	da	
Praza	 Maior,	 encontramos	 a	 Catedral	 de	 Lugo.	 Fazendo	 parte	 do	
Património	da	Humanidade,	começou	a	ser	construída	no	século	XII.	

	
	

	

	
	
	
Uma	 das	 joias	 artísticas	 que	
podemos	visitar	na	catedral,	é	
o	 retábulo	 renascentista.	
Ocupava	lugar	no	altar	maior,	
até	que	o	terramoto	de	Lisboa	
de	 1755	 o	 partiu	 em	 várias	
peças.	 Obra	 de	 Cornelius	 de	
Holanda,	 pode	 agora	 ser	
admirado	 em	 ambos	 os	
extremos	 da	 nave	 do	
cruzeiro.	
	



A	visita	continuou	pelos	muitos	motivos	de	interesse	que	fazem	desta,	
passagem	por	Lugo,	uma	visita	imperdível	sempre	que	se	viaja	pela	
Galiza	Espanhola.	

	
A	pesquisa	pela	net	torna-se	muito	útil	para	se	poder	organizar	uma	
visita	que	privilegie	os	interesses	pessoais.	Este	sitio	poderá	fornecer	
informações	que	completem	as	que	por	aqui	deixamos...	
	www.galiciaenpie.com		
Visitar	a	cidade	a	partira	da	área	de	serviço	para	autocaravana,	é	muito	
fácil.	Situada	num	envolvimento	ajardinado	e	junto	a	um	pavilhão	
desportivo,	temos	de	vencer	uma	pequena	colina	na	direção	norte,	no	
fim	da	subida,	encontramos	a	muralha	romana,	a	partir	daí	o	percurso	é	
plano	e	já	estamos	no	centro	histórico.	A	visita	é	sempre	acompanhada	
com	placas	afixadas	pelas	ruas,	que	descrevem	os	lugares,	a	história,	
apontamentos	da	vida	do	seu	povo,	ou	lendas	que	se	confundem	com	as	
memórias	da	cidade.		

	

	



Uma	passagem	pela	Oficina	de	Turismo,	também	pode	ser	útil	para	
recolher	informações	sobre	esta	ou	outras	visitas	na	região.	A	tarde	
estava	agradável,	a	chuva	tinha	desperecido,	passear	por	aquelas	ruas	
estava	tão	agradável,	que	foi	fazendo	com	que	a	visita	se	perlongasse	
sem	que	nos	apercebêssemos	do	passar	das	horas.	

	
Até	que	as	visitas	ganharam	um	aspeto	mais	prático...	um	Pulpo	à	Féria,	
foi	a	nossa	“companhia”,	no	fim	de	tarde,	de	mais	um	grande	dia	de	viagem	
em	autocaravana	

	



A	viagem	iria	continuar	pelos	Caminhos	de	Santiago,	muitos	outros	
sítios	nos	iriam	surpreender	pela	sua	história,	cultura	ou	paisagens.	
Mas	estas	memórias	ficam	por	contar,	nas	páginas	da	ultima	parte	da	
viagem	Por	Terras	da	Galiza	

	
	

FIM	DA	TERCEIRA	PARTE	
ACOMPANHE	O	FIM	DESTA	VIAGEM	NA		

QUARTA	PARTE	
	
	
	
	
	
	
	


