
POR	TERRAS	DA	GALIZA	
QUARTA	PARTE	

	
A	nossa	viagem	por	Terras	da	Galiza,	 continuaria	com	a	companhia	da	
chuva.	Esta	primavera	mostrava-se	bastante	molhada,	em	contraste	com	
o	inverno	que	tinha	sido	muito	seco,	O	tempo	está	de	facto	em	mudança	e	
também	nós	nos	mudámos	da	cidade	de	Lugo	onde	tínhamos	pernoitado,	
para	a	vila	de	Portomarín.	
Existe	uma	área	de	serviço	para	autocaravanas	
N	42°	48’	24’’	
W		7°	37’	03’’	
Nós	estacionámos	dentro	da	localidade,	mas	junto	ás	águas	da	barragem	
de	Belesar,	próximo	de	um	espaço	ajardinado.	
N	42°	48’	22’’	
W		7°	37’	00’’	
As	vistas	eram	mais	agradáveis...	

	
Situada	no	Caminho	Francês	da	Rota	Jacobeia,	Portomarín	tem	sido	um	
lugar	de	refúgio	e	proteção	para	os	peregrinos	de	Santiago.		



O	núcleo	da	antiga	povoação	desapareceu	no	 inicio	da	década	de	1960	
com	a	construção	da	barragem	que	submergiu	a	estrutura	urbana.	Numa	
colina	próxima,	o	Monte	de	Cristo,		foi	construída	a	atual	povoação,	para	
onde	 foram	 transladados	pedra	a	pedra	os	principais	edifícios,	 como	a	
Igreja	de	San	Nicolau	do	século	XIII,	um	templo-fortaleza,	custodiado	pela	
Ordem	de	São	João	de	Jerusalém,	que	até	ao	século	XIX,	cobrava	portagem	
pela	travessia	da	ponte.	

	
	

	
	

Pela	 distribuição	 dos	 seus	
volumes	 e	 pela	 cabeceira,	 é	
considerada	 um	 dos	
monumentos	 românicos	 mais	
singulares	 do	 Caminho	 de	
Santiago.	 Quando	 a	 visitarem,	
deem	 atenção	 à	 rosácea,	 e	 à	
decoração	das	portas.	
	



	
Tudo	está	preparado	para	apoiar	os	caminhantes	que	buscam	Santiago	de	
Compostela,	aqui	fica	uma	informação	que	esperamos	seja	útil.	

	
	

	

Os	 dias	 iam	 chuvosos	 e	
frios	 como	 o	 atesta	 o	
aquecedor	 de	 grandes	
dimensões,	instalado	na	
igreja,	 para	 aquecer	 e	
secar	os	peregrinos	que	
iam	 passando	 pelo	
templo.	
	



	
A	estadia	em	Portomarín	é	muito	agradável,	as	arcadas	da	reconstruída	
povoação	 ao	 longo	 da	 rua	 principal	 onde	 encontramos	 restaurantes	 a	
preços	módicos,	 os	muitos	 albergues	 para	 os	 peregrinos,	 os	 encontros	
que	se	proporcionam	nas	esplanadas	da	praça	central	com	gentes	vindos	
de	todo	o	mundo,	fazem	sentir	a	vontade	de	voltar	a	visitar	esta	povoação.	
Os	edifícios	de	carácter	civil	como	o	Paço	do	Xeneral	ou	Casa	do	Conde	de	
Maza,	do	século	XVI,	 a	 românica	capela	de	As	Neves,	e	o	arco	da	ponte	
velha	 sobre	 o	 Minho,	 de	 origem	 medieval	 e	 com	 fundações	 romanas,	
transladada	 para	 uma	 das	 entradas	 da	 vila,	 são	 visitas	 que	 não	
esqueceremos.	

	
	



Mas	havia	que	continuar	a	viagem,		e	pusemos	a	autocaravana	em	marcha	
para	ir	ao	encontro	de	novo	destino.	

	
	

	



Vila	 de	Agolada,	 onde	 podemos	 visitar	 um	 antigo	mercado	 do	 século	
XVIII,	construções	em	pedra,	onde	se	comercializavam	os	produtos	que	
faziam	parte	do	quotidiano	dessa	época.	
Estacionámos	numas	ruas	perto...	
N	42°	45’	41’’	
W		8°	01’	08’’	

	
	

	



Famosa	pela	sua	feira	que	se	realizava	todos	os	dias	12,	Agolada	está	a	
procurar	preservar	as	suas	memórias,	a	Xunta	de	Galicia	vem	desde	1990,	
a	recuperar	este	espaço.	Por	aqui	os	feirantes	guardavam	o	gado,		faziam-
se	 as	 compras	 e	 as	 vendas,	 jogava-se,	 comia-se	 e	 tudo	 o	 mais	 que	 se	
poderia	fazer	numa	feira...	

	
Passear	por	aquelas	ruas	é	reviver	o	passado,	basta	fechar	os	olhos	e	se	
escutarmos	com	atenção,	parece	que	se	ouvem	o	mugido	dos	animais	que	
chegavam	puxando	os	pesados	carros,	as	vozes	do	passado	que	exaltavam	
os	seus	produtos,	ver	as	gentes	que	passavam	atarefadas,	as	oficinas	que	
ofereciam	os	 seus	 serviços...	 tudo	 isto	 	 num	espaço	 que	 é	 considerado	
conjunto	histórico-artístico	desde	1985.	

	
Uma	visita	a	não	perder,	por	todos	os	que	viagem	por	estas	paragens.	



Próxima	paragem	do	nosso	itinerário...	Ventosa	
Estacionámos	no	largo	principal	junto	ao	pelourinho.	

	
Descemos	a	rua	até	à	Casa	Sidório...	

	
	



-Bons	Dias...	Será	possível	emprestarem	a	chave	da	Igreja?	
-Por	 supuesto	 sí...	 los	 señores	 sólo	 tienen	que	dejar	aqui	 el	número	de	 la	
tarjeta	de	identidade.	

	
Foi	 a	 simpática	 resposta	 que	 ouvimos,	 por	 entre	 tudo	 o	 que	 possam	
imaginar	que	se	venda	numa	loja	de	província.	
E	 já	 na	 posse	 da	 chave	 que	 nos	 permitiria	 abrir	 mais	 uma	 joia	 do	
românico,	seguimos	pelas	ruas	da	aldeia	na	direção	da	Igreja.	

	
	



Igreja	 de	 Santa	 Maria	 de	 Ventosa.	 Este	 pequeno	 templo	 de	 rústica	
aparência,	 construído	 no	 século	 XIII,	 esconde	 no	 seu	 interior	 um	
verdadeiro	“tesouro”...	

	
Mas	primeiro	tínhamos	de	usar	a	chave	emprestada	na	mercearia...	
-	Então	Resende...	está	difícil	dar	a	volta	à	chave?	
-	Parece	que	temos	de	chamar	o	padre	para	fazer	um	milagre,	a	fechadura	
está	difícil	de	abrir...	espera...	já	está!	

	



Ficámos	sem	palavras,	apenas	as	máquinas	fotográficas	quebravam	o	
silencio,	procurando	registar	em	códigos	binários,	os	testemunhos	de	
arte	com	mais	de	800	anos!	

	
	

												 	

Estávamos	
perante	uma	
maravilhosa	
coleção	de	
esculturas	e	
frescos	medievais,	
que	pareciam	sair	
das	paredes!	
	



	
Mais	 uma	 visita	 que	 não	 se	 deve	 perder	 numa	 Viagem	 por	 Terras	 da	
Galiza.	A	chave	foi	de	novo	entregue	na	mercearia...	se	tiverem	tempo	e	
for	 hora	 de	 repasto,	 experimentem	 a	 modesta	 cozinha	 da	 loja,	 ou	
comprem	um	dos	queijos	regionais,	não	se	devem	arrepender.		
De	 novo	 na	 estrada,	 havia	 de	 se	 procurar	 uma	 área	 de	 serviço	 para		
autocaravanas		

		



Não	foi	preciso	percorrer	muitos	quilómetros,	pouco	depois	chegávamos	
a	Chantada.	Esta	povoação	está	equipada	com	área	de	serviço	para	
autocaravanas	num	lugar	paradisíaco.	
N	42°	36’	21’’	
W		7°	46’	47’’	

	
Situada	 junto	 ao	 parque	 fluvial	O	 Sangoñedo,	 permite	 usufruir	 de	 uma	
praia	 	 fluvial,	e	um	parque	de	merendas.	O	centro	urbano	 fica	a	500m,	
onde	se	pode	visitar	o	casco	antíguo,	igrejas	românicas	e	viver	as	várias	
festas	que	aqui	acontecem	(el	Folión	de	carros,	em	Agosto	por	exemplo)	

	



Ourense	 foi	 o	 destino	 deste	 dia,	 não	 existe	 uma	 área	 de	 serviço	 para	
autocaravanas	 nesta	 cidade,	 apenas	 alguns	 locais	 junto	 ao	 rio	 onde	 se	
pode	estacionar.	Nós	escolhemos	o	“Parking	de	O	Tinteiro”	
N	42°	21’	04’’	
W		7°	52’	55’’		

	
Um	dos	maiores	atrativos	desta	cidade,	 são	as	 termas	alimentadas	por	
mananciais	de	água	quente,	podem	ser	encontradas	no	centro	da	cidade	
conhecidas	como	As	Burgas,	ou	nas	margens	do	rio	Minho	a	céu	aberto	e	
gratuitas.	 	 Estávamos	estacionados	muito	perto	das	nascentes	 termais,	
Fonte	do	Tinteiro,	que	podemos	visitar	quando	iniciámos	o	nosso	passeio	
ribeirinho,	a	caminho	do	centro	histórico.	

	



O	caudal	do	rio	Minho	ia	muito	intenso,	e	as	fontes	termais	estavam	em	
parte	submersas.	

	
Caminhado	 junto	ao	 rio	na	direção	da	cidade,	encontramos	a	Ponte	do	
Milenio,	com	a	sua	curiosa	passarela	pedestre	que	se	pode	percorrer.		
Para	se	aceder	à	parte	mais	alta,	temos	de	subir	uns	100	degraus,	a	vista	
sobre	a	 cidade	merece	o	esforço,	depois	descemos	e	podemos	voltar	 a	
subir	na	outra	direção.	

	



Mais	 à	 frente	 encontramos	um	 sinal	 da	 passagem	do	 Império	Romano	
pela	 região.	 A	 chamada	 Ponte	 Velha	 com	 fundações	 romanas	 e	
reconstruída	no	século	XIII.	

	
	

	

	
	
A	cidade	de	Ourense	encerra	
muitos	séculos	de	história	no	
seu	casco	antigo,	mas	as	suas	
modernas	avenidas	também	
nos	surpreendem	pelo	
dinamismo	do	seu	comercio,	
a	animação	da	vida	social,	
uma	vasta	oferta	na	área	da	
restauração,	e	a	simpatia	das	
sua	gentes...	
	



	
No	centro	histórico	destaca-se	a	Catedral	de	Ourense,	rodeada	de	edifícios	
históricos	 o	melhor	 local	 para	 se	 apreciar	 esta	 construção	 iniciada	 no		
século	XII	é	da	antiga	praça	onde	se	vendiam	os	grãos	de	trigo	e	por	isso	
designada	de	Praza	do	Trigo.	

	



A	Catedral	também	chamada	de	San	Martin,	tem	na	sua	porta	principal	o	
principal	motivo	de	interesse,	O	Pórtico	do	Paraiso.	
Com	algumas	semelhanças	ao	Pórtico	da	Glória	da	Catedral	de	Santiago	
de	Compostela,	também	este	não	teria	uma	funcionalidade	de	acesso	ao	
templo,	seria	um	nártice	mirador,	um	adro	separado	do	resto	da	nave	por	
divisórias	fixas	e	destinado	aos	penitentes	e	não	batizados.		

	
É	 considerado	 um	 dos	 melhores	 conjuntos	 escultóricos	 das	 catedrais	
galegas.	O	esplendor	das	cores	das	imagens,	os	santos	e	anjos	esculpidos	
que	parecem	emanar	uma	alegria	 celeste,	 anunciando	que	aqueles	que	
entrarem	na	Corte	dos	Céus,	beneficiariam	da	bem-aventurança.		



	
Certamente	que	a	catedral	tem	muitos	outros	motivos	de	interesse,	mas	
que	passa	por	Ourense	e	visita	o	Pórtico	do	Paraíso,	não	mais	o	esquecerá.	

	



No	 centro	 da	 cidade	 antiga	 encontramos	 a	 Praza	 Mayor,	 palco	 de	
atividades	culturais,	das	feiras	e	festas	locais.	Nesta	praça	podem	visitar	
o	Museu	Arqueológico,	ou	repousar	numa	das	agradáveis	esplanadas.		

	
A	visita	continuou	pelas	ruas	de	Ourense,	descobrindo	o	quotidiano	das	
suas	gentes,	ou	ficando	a	beber	uma	cana	numa	esplanada,	como	na	Praza	
do	Ferro,		

	



Passámos	 para	 a	 margem	 esquerda	 do	 rio	 Minho,	 e	 fomos	 visitar	 as	
termas	a	céu	aberto	“Termas	de	Outariz”	
O	estacionamento	foi	no	Párking	de	Outariz,	uma	zona	de	estacionamento	
ampla	mas	sem	qualquer	apoio	para	autocaravanas.		
N	42°	29’	51.54’’	
W		7°	54’	47,95’’	

	
Deixámos	 as	 autocaravanas	 aparcadas,	 e	 seguimos	 o	 caminho	 que	
acompanha	o	rio,	passando	a	ponte	pedonal	que	nos	leva	até	às	termas.	

	



O	ambiente	surpreende	,	piscinas	a	céu	aberto	escavadas	na	rocha	muito	
perto	do	rio.		

	
À	entrada	um	painel	dá	as	informações	necessárias	para	a	sua	utilização.	

	



	
Com	 uma	 inspiração	 em	 instalações	 similares	 Japonesas,	 as	 termas	
procuram	 aliar	 o	 bem	 estar,	 através	 de	 uma	 sensação	 zen,	 com	 uma	
envolvente	onde	a	paisagem	natural	está	presente.	
As	águas	são	alcalinas	e	brotam	com	uma	temperatura	próxima	dos	60°.	

	



Encontrámos	utilizadores	de	todas	as	idades,	que	apesar	da	temperatura	
ambiente	que	rondava	os	13°,	se	banhavam	alternando	a	imersão	nas	
piscinas,	com	um	banho	nas	águas	do	rio	Minho...	

	
Em	conversa	foram	dizendo	que	raramente	se	constipam	e	que	a	
utilização	das	termas	é	feita	ao	longo	de	todo	o	ano!		

	
Ficámos	com	vontade	de	experimentar...	mas	decidimos	que	ficaria	para	
uma	próxima	viagem...	talvez	no	verão!	



Próxima	paragem	em	Carballiño,	mais	uma	visita	onde	privilegiámos	o	
contato	com	a	natureza.	
N	42°	25’	24’’	
W		8°	05’	51’’	

	
Estávamos	no	Parque	Municipal	do	concelho	de	O	Carballiño.	Um	parque	
de	campismo,	Museu	do	Papel,	restaurante,	e	um	Parque	Etnográfico,	
são	as	ofertas	que	aqui	encontramos.	

	



Fizemos	o	passeio	 fluvial	 que	 começa	 junto	 a	um	moinho	de	 água,	 um	
pouco	mais	á	frente	na	direção	da	povoação,	encontrámos	cascatas	onde	
a	ribeira	que	levava	muito	caudal	estava	impressionante,	tudo	isto	num	
entorno	onde	a	natureza	se	manifestava	em	todo	o	seu	esplendor.	

	
	

	



	
Este	caminho	ao	longo	da	ribeira	leva-nos	até	á	povoação,	passando	junto	
a	um	viveiro	de	trutas	que	tem	por	finalidade	o	repovoamento	dos	rios	da	
Galiza.	

	
	



	
Regressámos	ás	autocaravanas	para	o	destino	desse	dia,	a	povoação	de	
Ribadavia.	
N	42°	17’	41’’	
W		8°	08’	23’’	

	

Na	 povoação	 O	 Carballiño	
um	 edifício	 destaca-se,	 o	
Templo	da	Veracruz.	
Considerada	 uma	 das	
melhores	 obras	 sacra	 do	
século	 XX,	 com	 projeto	
original	 do	 arquiteto		
galego	 Antonio	 Palacios.	
Construída	 com	 os	
proventos	 de	 uma	
subscrição	 publica	 a	 sua	
edificação	só	foi	terminada	
em	1975.		
	



Estacionámos	junto	ao	rio	na	Calle	de	La	Veronza,	muito	perto	de	centro	
histórico,		um	café	com	Wi-Fi	próximo,	era	tudo	o	que	precisávamos	para	
este	fim	de	dia.	
Uma	noite	calma	e	pela	manhã	visitámos	a	povoação.	

	
	

									 	

Situada	 na	 margem	
direita	 do	 Rio	 Avia,	 esta	
vila	 é	 uma	 referencia	 da	
história	 da	 Galiza.	 O	 seu	
desenvolvimento	deve-se	
á	 produção	 vinícola	
sendo	 a	 capital	 do	 vinho	
Ribeiro.	
	



	
Uma	das	muitas	interessantes	visitas,	que	por	Ribadavia	podemos	fazer,	
é	 ao	 “Museo	 Etnoloxico	 Ribadavia”,	 onde	 entre	 outas	 coisas,	 podemos	
ficar	a	saber	tudo	sobre	o	Viño	Ribeiro.	

	

O	 seu	 passado	 está	 patente		
no	elevado	numero	de	Igrejas	
e	 conventos	 românicos,	
góticos	 e	 barrocos,	 pontes	
medievais,	 e	praças	que	com	
as	 suas	 arcadas	 hoje	
ocupadas	 por	 esplanadas	
convidam	 à	 prova	 do	 vinho	
local.	
	



	
	

	

A	 estrutura	 urbana	 desta	
povoação	 é	 muito	 marcada	 pela	
Judiaria	Medieval,	que	lhe	dá	um	
carácter	muito	especial.		
O	 centro	 histórico	 da	 Alxama	
(como	 é	 conhecido	 o	 bairro)	 é	 a	
Praza	da	Magdalena,	as	intricadas	
ruas	adjacentes	com	as	suas	casas	
com	arcadas,	a	antiga	sinagoga,	a	
escola	 talmúdica,	 o	 forno	 para	
cozer	o	pão	ázimo,	o	antigo	talho,	
a	 casa	 do	 concelho	 e	 a	 piscina	
iniciática	 para	 os	 banhos	 rituais,	
fazem	 com	 que	 ao	 passearmos	
pelo	 bairro,	 encontremos	 um	
passado	que	está	muito	presente	
na	vida	da	vila.	
	

-Buenas	tardes	mira	aqui...	
-Los	señores	no	quieren	comprar	mis	
tortas?	
-Se	hacen	con	recetas	muy	antiguas	que	
aprendi	de	mi	abuela.	
-Mantenemos	estas	recetas	de	los	
tempos	judicos	en	secreto.		
	
Não	havia	como	resistir...		
	
-Esquece	as	dietas	Resende,	vamos	
comprar	aqui	uma	caixa	dos	bolos	
desta	senhora	tão	simpática!	
	



Esta	é	mais	uma	localidade	próxima	da	fronteira	com	o	nosso	país,	que	
certamente	 constituirá	 um	 destino	 privilegiado	 nas	 vossas	 viagens.	
Consultem	o	site	de	Ribadavia	e	cruzem	as	estradas	até	à	capital	do	vinho	
Ribeiro.		
http://www.ribadavia.es	
Para	 nós	 tinha	 começado	 a	 viagem	 de	 regresso	 a	 casa,	 passámos	 a	
fronteira	em	Monção,	onde	estacionámos	muito	próximo	do	centro,	junto	
à	antiga	estação	da	CP	
N	42°	04’	37’’	
W		8°	29’	02’’	

	
Para	trás	ficavam	os	vinhos	espanhóis	(entre	muitos	outros	motivos	de	
interesse...)	estávamos	na	capital	do	vinho	Alvarinho.	

	



Com	a	afirmação	do	rio	Minho	como	linha	de	fronteira,	a	muito	antiga	vila	
de	Monção,	passa	a	assegurar	a	defesa	da	identidade	portuguesa.		
Entre	os	séculos	XIV	e	XVII	vive	momentos	prósperos	e	a	vila	cresce	para	
fora	das	muralhas	medievais.	
Ainda	nos	nossos	dias,	ao	percorrer	o	centro	histórico	com	as	suas	ruas	
estreitas	 e	 casas	 esguias,	 se	 pode	 reconhecer	 as	 origens	 do	 burgo	
medieval.	Mas	é	na	sua	frente	de	rio,	que	encontramos	as	paisagens	que	
parecem	melhor	ter	resistido	ao	passar	dos	anos.	

	
Em	Monção	o	consumo	de	vinho	vem	da	nossa	ancestralidade,	não	deixem	
de	 visitar	 o	Museu	 dedicado	 ao	 vinho	 Alvarinho	 instalado	 num	 antigo	
palácio	urbano,	conhecido	como	“Casa	do	Curro”	

	



O	posto	de	turismo	local	e	o	museu	partilham	o	mesmo	espaço.	Podem	
obter	informações	sobre	o	que	se	visitar	na	região,	e	provar	um	vinho	
Alvarinho,	enquanto	ficam	a	saber	tudo	sobre	a	produção	deste	néctar.		

	
Foi	na	visita	ao	posto	de	turismo,	que	nos	alertaram	para	fazermos	a	
visita	à	Casa	Museu	de	Monção,	uma	Unidade	Cultural	da	Universidade	
de	Minho.	
www.casamuseumoncao.uminho.pt	

	



O	Museu	foi	legado	por	uma	senhora	detentora	de	grande	fortuna	e	sem	
herdeiros,	 esta	 unidade	museológica	 cumpre	 a	 vontade	 desta	 senhora,	
que	ao	deixar	á	universidade	grande	parte	dos	seus	bens,	pretendia	qua	a	
sua	antiga	residência,	fosse	um	testemunho	sociológico	e	etnográfico	do	
modo	de	viver	de	uma	família	da	alta	burguesia	na	primeira	metade	do	
século	XX.	

	
O	Património	 arqueológico,	 histórico,	 religioso,	 paisagístico,	 a	 afamada	
gastronomia	 e	 os	 eventos	 tradicionais,	 são	 muitos	 dos	 motivos	 para	
voltarmos	sempre	a	terras	minhotas.	Não	percam	a	Festa	da	Coca!!!	
Por	agora	a	viagem	continuaria	com	a	visita	ao	Palácio	da	Brejoeira.		

	



Localizado	a	seis	quilómetros	a	sul	de	Monção,	este	palácio	construído	no	
século	 XIX,	 	 imerso	 numa	 propriedade	 rural	 com	 vinhedos,	 bosques	 e	
jardins,	 é	 a	 sede	 da	 produção	 dos	 famosos	 vinhos	 verdes	 “Palácio	 da	
Brejoeira”.	
Não	 fiquem	 parados	 á	 porta,	 as	 autocaravanas	 têm	 acesso	 ao	
estacionamento	junto	ao	palácio.	

	
	

	

Não	 vão	 poder	 tirar	
fotografias	durante	a	visita	ao	
interior	 do	 palácio,	 	mas	 em	
contrapartida,	 podem	
comprar	 na	 loja	 os	 vinhos	 a	
preços	imbatíveis!!!	
	



	
Já	com	a	autocaravana	abastecida	do	precioso	néctar,		seguimos	viagem	
para	Arcos	de	Valdevez	onde	estacionámos	junto	a	um	dos	rios	menos	
poluídos	da	Europa	o	Vez.	
N	41°	50’	49’’	
W		8°	24’	55’’	

	



Um	pequeno	passeio	pela	zona	verde	junto	ao	rio...	

	
Percorremos	as	ruas	cheias	de	histórias	por	descobrir...	

	



Recordámos	o	“Recontro	de	Valdevez”	

	
E	acordámos	que	voltaríamos	a	percorrer	estas	estradas	minhotas	com	
mais	tempo	e	disponibilidade,	para	fazer	um	roteiro	que	se	chamará...		
Viagem	por	Terras	do	Minho	
Terminávamos	este	percurso	pela	Galiza,	sabendo	que	muito	ficara	por	
descobrir,	 mas	 esperamos	 que	 o	 futuro	 nos	 traga	 ainda	 muitos	
quilómetros	de	“viagensEcompanhias”.	
O	 companheiro	 António	 Resende	 ficaria	 pela	 sua	 cidade	 de	 Braga,	 eu	
regressaria	pelas	estradas	nacionais	até	à	zona	de	Cascais.	
	
Fica	 aqui	 o	 nosso	 agradecimento	 a	 todos	 os	 companheiros	
autocaravanistas	 que	 foram	 reagindo	 ás	 nossas	 publicações	 no	
Facebook,	e	esperamos	que	nas	próximas	viagens,	possamos	voltar	
a	partilhar	a	vossa	companhia!	
	

FIM	DESTA	VIAGEM	
	
	
	



	
	


