
POR	TERRAS	DA	GALIZA	
2ª.	PARTE	

A	viagem	por	terras	de	Galiza	tinha-nos	levado	até	à	vila	de	Combarro,	o	
estacionamento	tem	de	ser	procurado	com	algum	cuidado,	os	locais	para	
estacionar	junto	à	avenida	marginal	não	são	muitos,	aproveitámos	estar	
a	viajar	na	primavera,	e	conseguimos	estacionar	as	autocaravanas	com	
vista	para	a	marina.	
N	42°	25’	45’’	
W		8°	42’	24’’	

	
Esta	vila	situada	na	ria	de	Pontevedra,	viria	a	revelar-se	um	dos	pontos	de	
passagem	mais	interessantes	da	viagem.	Construída	sobre	uma	faixa	de	
granito	junto	á	ria,	os	seus	habitantes	desde	sempre	que	viveram	entre	a	
pesca	e	a	agricultura,	hoje	também	o	muito	turismo	é	um	modo	de	vida.	

	



A	grande	originalidade	desta	povoação,	 são	os	espigueiros	 construídos	
nas	margens	da	ria,	misturam-se	com	as	casas	de	habitação,	servindo	ao	
mesmo	tempo	para	secar	o	que	a	terra	produzia,	e	também	para	secar	o	
peixe	obtido	na	faina	da	pesca.	

	
A	 arquitetura	 tradicional	 do	 centro	 histórico	 em	 excelente	 estado	 de	
conservação,	transporta-nos	para	o	século	XVIII,	as	casas	aglomeram-se	
em	pequenas	ruas,	muitas	delas	desembocando	diretamente	na	ria...	

	



	

	
	

	
	



As	casas	de	dois	pisos,	servindo	o	de	baixo	para	guardar	os	utensílios	da	
lavoura	 e	 da	 pesca,	 lembram	 a	 arquitetura	 dos	 paços	 com	 galerias	 e	
balaustradas	nas	suas	fachadas,	os	cruzeiros	nas	pequenas	praças,	a	igreja	
,	 os	 hórreos	 (espigueiros),	 a	 forma	 muito	 original	 da	 vida	 dos	 seus	
habitantes,	faz	com	que	esta	visita	seja	indispensável	numa	viagem	por	
terras	da	Galiza!	
-É	mesmo	assim...	tenho	de	esperar	pela	maré	baixa	para	trazer	as	compras	
do	supermercado	para	casa...	

	
Saiba	muito	mais	sobre	esta	região	no	site	do	município	de	Poio	
http://www.concellopoio.es	
Continuámos	a	viagem	acompanhando	as	margens	da	ria	de	Pontevedra,	
o	próximo	destino	seria	Sanxenxo.	
Um	destino	 turístico	muito	popular	devido	á	 sua	praia,	 atrai	não	só	os	
espanhóis	 e	 muitas	 das	 suas	 figuras	 publicas,	 mas	 também	 muitos	
estrangeiros	atraídos	pela	beleza	da	paisagem,	gastronomia,	e	parece	...	
as	águas	mais	quentes	da	Galiza.	
Estacionar	a	autocaravana	por	estas	paragens	na	época	alta	pode	ser	um	
pouco	complicado,	fica	á	“imaginação”	de	cada	um.	
Para	nós	foi	uma	pequena	paragem	para	se	apreciar	as	vistas	e	tirar	uma	
foto.	



	
A	viagem	continuaria	até	á	localidade	de	Porto	Novo.	O	estacionamento	
junto	á	praia,	foi	encontrado	numa	área	ajardinada	com	muitos	lugares	
para	se	“aparcar”	.	Muito	perto	fica	o		acesso		para	o	parque	de	campismo	
Baltar	1ª.		
Atenção...	 ás	 segundas	 e	 quintas	 feiras,	 esta	 zona	 está	 reservada	 para	
mercado	das	7	ás	16H.	
N	42°	23’	56’’	
W		8°	49’	28’’	

	
Este	 estacionamento	 fica	 localizado	 a	 800m	de	 Sanxenxo	 e	 a	 100m	da	
praia.	Um	supermercado	do	“Corte	Ingles”	existente	no	local,	foi	muito	útil	
para	se	repor	o	stock	do	frigorifico.	Para	quem	viajar	com	as	bicicletas	
poderá	fazer	passeios	muito	agradáveis	junto	á	praia.		
A	villa	marinera	de	Porto	Novo,	a	10	minutos	num	passeio	a	pé	sempre	
com	vista	para	a	ria,	merece	a	nossa	visita.		



	

	
Destino	seguinte	Isla	de	La	Toja	.	O	acesso	á	ilha	é	feito	por	uma	ponte	
que	a	 liga	ao	continente,	ao	chegar	á	 ilha	virar	á	direita,	 encontram	os	
amplos	parques	de	estacionamento.	

	
Na	nossa	viagem	–	Por	Caminhos	de	Santiago	2ª.	Parte,	encontram	mais	
informação	sobre	esta	estância	termal,	que	merece	uma	visita.	
Não	deixem	de	visitar	a	Igreja	forrada	com	conchas	de	vieiras,	as	termas,	
e	 a	 loja	 onde	 se	 podem	 comprar	 os	 sabonetes	 mais	 perfumados	 de	
Espanha...	



Grande	 parte	 da	 ilha	 é	 zona	 ambiental	 protegida,	 por	 esse	 motivo	 os	
hotéis	 e	 a	 pequena	 zona	 residencial,	 concentra-se	 numa	 parte	 da	 ilha,	
deixando	 uma	 grande	 parte	 liberta	 para	 passeios	 pedestres	 ou	 de	
bicicleta	que	encantarão	qualquer	um!	

	
	

	



	
Passámos	de	novo	a	ponte,	regressámos	ao	continente	seguindo	a	direção		
do	destino	deste	dia...		Cambados.	

	
	



Nesta	 localidade	não	existe	 área	de	 serviço	para	 autocaravanas,	mas	o	
estacionamento	pode	ser	feito	numa	pequena	ilha	frente	á	povoação.	
N	42°	30’	46’’	
W		8°	49’		5’’	

	
O	dia	estava	a	terminar	mas	ainda	havia	tempo	para	um	passeio	junto	ás	
margens	da	Ria	de	Arousa		

	
	



Seguimos	alguns	“mariscadores”	que	aproveitavam	a	maré	baixa	para	a	
sua	faina,	e	descobrimos	a	Torre	San	Sandorniño.	
Torre	farol	e	de	sentinela	de	San	Tomé,	a	antiga	localidade	de	pescadores	
que	conjuntamente	com	o	antigo	núcleo	comercial	e	aristocrático	Fefiñáns	
e	a	antiga	Cambados,	o	centro	administrativo,	formariam	a	localidade	que	
hoje	se	denomina	Cambados.	
Esta	 torre	 permitia	 através	 de	 fogueiras	 no	 seu	 topo,	 avisar	 da	
aproximação	de	barcos	normandos	que	se	aproximariam	de	Compostela	
para	 um	 eventual	 ataque.	 Pensa-se	 que	 terá	 uma	 origem	 ainda	 mais	
antiga	talvez	fenícia	ou	romana.	Esteve	em	atividade	até	ao	século	XVIII.	

	
Mais	um	dia	que	amanheceu	cheio	de	Sol...	

	



O	 melhor	 modo	 de	 conhecer	 esta	 povoação	 é	 realizar	 um	 percurso	
sucessivo	por	 cada	um	dos	 seus	núcleos	 originários.	 Passemos	o	 arco-
ponte	em	estilo	Barroco	e	visitemos	o	largo	de	Fefíñans	onde	existe	um	
paço	do	mesmo	nome	e	um	conjunto	de	casas	brasonadas	dos	séculos	XVI	
e	XVII.	

	
Este	 conjunto	 arquitectónico	 muito	 interessante	 ,alberga	 nos	 antigos	
imóveis,	adegas	onde	se	promove	o	vinho	Alvarinho.	

	



A	 Igreja	 de	 San	Bieito	 com	 campanários	 barrocos	 e	 um	 interior	 gótico	
merece	a	visita	assim	como	o	antigo	moinho		de	marés	de	A	Seca	séc.	XVII,	
hoje	um	museu	onde	se	explica	o	seu	funcionamento.	

	
Continuámos	a	visita	pelo	núcleo	de	Cambados,	onde	se	situa	a	oficina	de	
turismo,	 aí	 foi-nos	 lembrado	 que	 estava-mos	 na	 capital	 do	 vinho	
Alvarinho.	Pois	então	visitemos	 também	a	 “Vinoteca	El	Principe”	do	Sr.	
Piñeiro	Durón	e	compremos	umas	garrafas	para	se	tirar	a	prova	da	sua	
qualidade..	

	



O	dono	da	casa	lá	nos	foi	guiando	pelas	origens	dos	alvarinhos,	ajudando	
a	descobrir	as	diferenças	que	apresentavam,	os	prémios	com	que	tinham	
sido	contemplados,	e	como	os	preços	eram	convidativos...	a	nossa	
autocaravana	acabou	por	ficar	um	pouco	mais	pesada,	não	seria	por	
muito	tempo...	

	
Não	cabem	nas	linhas	desta	memória	de	viagem,	tudo	o	que	visitámos	em	
Cambados,	mas	quando	por	cá	passarem	não	deixem	de	visitar	o	Museu	
Casa	do	Pescador,		o	Museu	Etnográfico	do	Vinho,	percam-se	pelas	ruas	
do	bairro	dos	pescadores	o	San	Tomé,	admirem	a	monumentalidade	das	
casas	e	edifícios	públicos,	provem	os	alvarinhos	e	os	produtos	do	mar,	
vendidos	nos	restaurantes	junto	á	Ria	de	Aurosa.	
A	chuva	voltava	a	fazer	companhia	na	viagem,	e	as	previsões	indicavam	
que	seria	para	se	manter	nos	próximos	dias.		
O	 sol	 torna	 as	 paisagens	 mais	 apelativas	 ao	 passeio,	 mas	 a	 chuva	
proporciona	a	visita	dos	locais	de	passagem	com	mais	tranquilidade	e	foi	
o	que	aconteceu	no	nosso	próximo	destino,	a	Ilha	de	Aurosa	onde	fomos	
visitar	o	Parque	Natural	de	Carreirón.	Situado	na	parte	sul	da	ilha	é	uma	
zona	 especial	 para	 a	 proteção	 das	 aves,	 cães	 interditos,	 informa	 uma	
placa.	 Muito	 perto	 da	 entrada	 na	 zona	 de	 proteção	 existe	 um	 parque	
privado	para	autocaravanas	com	área	de	serviço,	pode	estar	aberto...	
N	42°	32’		8’’	
W		8°	52’		9’’	



	
	

	
	



Para	se	chegar	á	Ilha	de	Arousa,	temos	de	percorrer	uma	ponte	com	dois	
quilómetros,	 	 a	 principal	 povoação	 é	 uma	 originária	 comunidade	 de	
pescadores	e	as	 suas	 ruas	são	um	pouco	estreitas,	 cuidado,	 	 foi	no	seu	
porto	que	encontrámos	lugar	para	estacionar.		

	
N	42°	32’	51’’	
W		8°	52’		2’’	

	
Como	o	dia	seria	de	chuva,	optámos	por	 ficar	por	ali,	passear	pela	vila	
quando	a	chuva	abrandasse,	visitar	as	casas	de	tapas	junto	ao	porto,		ficar	



no	conforto	da	autocaravana	vendo	a	chuva	cair,	até	que	fossem	horas	de	
ir	 assistir	 num	 café	 local,	 ao	 jogo	 de	 futebol	 do	 ano	 Real	 Madrid-
Barcelona.	

	
	

	



	
O	Ronaldo	esteve	mais	uma	vez	á	altura	dos	acontecimentos,	e	como	não	
nos	apetecia	fazer	jantar...	terminámos	o	dia	com	tapas	à	portuguesa	na	
autocaravana.	

	



Novo	 dia	 novo	 destino,	 e	 já	 com	 o	 sol	 por	 companhia,	 chegámos	 a	
Vilagarcía	de	Arousa.	
Uma	opção	para	o	estacionamento	pode	ser	encontrada	junto	ao	porto.	
N	42°	35’	59’’	
W		8°	46’		3’’	

	
Esta	povoação	é	a	mais	importante	de	toda	a	Ria	de	Arousa.	Foi	a	primeira	
a	 ter	 uma	 linha	 de	 caminho	 de	 ferro	 o	 que	 favoreceu	 o	 seu	
desenvolvimento	económico	e	posteriormente	o	turismo.	
Percorrer		o	passeio	parque-marítimo,	onde	estacionámos		e	que	rodeia	
as	praias	urbanas,	é	muito	agradável.	
No	centro	histórico	impõe-se	o	Paço	e	Convento	de	Vista	Alegre.				

	



Situado	 junto	ao	pequeno	rio	Cea,	as	suas	origens	remontam	ao	século	
XVI,	 	 além	 do	 soberbo	 brasão	 barroco	 que	 ornamenta	 a	 fachada,	 não	
podemos	deixar	de	notar	nas	duas	torres	com	ameias	que	ladeiam	o	corpo	
central,	e	na	curiosa	chaminé	cilíndrica.	
Um	passadiço	coberto	que	cruza	a	atual	estrada,		comunica	o	paço	com	a	
Igreja	Convento	das	Agostinhas	Recolectas	de	Vista	Alegre,	do	século	XVII	
com	o	escudo	do	seu	fundador	o	Arcebispo	Fernando	de	Andrade.	

	
Vilagarcía	conserva	um	interessante	centro	histórico	com	interessantes	
edifícios	de	pedra	e	bonitas	galerias,	onde	podemos	encontrar	uma	vida	
social	animada	á	volta	do	comercio	e	dos	bares	de	tapas...	

	



A	viagem	continuaria	até	á	localidade	de	Boiro,	onde	existe	uma	área	de	
serviço	para	autocaravanas.	
N	42°	38’	30’’	
W		8°	53’	48’’	

	
Esta	área	de	serviço	é	paga,		a	cobrança	dos	3€/24h,	é	feita	pela	policia	
local	 que	 costuma	 fazer	 passagens	 por	 este	 estacionamento	 ao	 fim	 da	
tarde	e	noite.	
O	local	é	muito	agradável,	em	frente	fica	a	praia,	tem	bares	e	restaurantes	
para	apoio,	a	localidade	fica	à	distancia	de	um	agradável	passeio	pedestre.		

	



Mais	uma	vez	os	adeptos	das	duas	rodas	serão	beneficiados,	dois	passeios	
muito	 agradáveis	 de	 fazer	 para	 destinos	 muito	 próximo	 deste	
estacionamento,	 para	 a	 direita	 até	 á	 localidade	 de	 Peralto,	 para	 a	
esquerda	até	ao	centro	urbano	de	Boiro,	e	sempre	ao	longo	da	praia.	
Em	pleno	verão	pode	ser	difícil	encontrar	 lugar	para	se	estacionar	por	
aqui	devido	á	grande	afluência	de	turistas,	as	praias	são	de	facto	muito	
bonitas.	

	
De	novo	regressava	a	chuva,	estava	na	altura	de	partir	para	outro	destino,	
seria	a	localidade	de	Noia.	
Por	aqui	temos	duas	opções	para	o	estacionamento,	a	primeira	no	parque	
de	estacionamento	do	Supermercado	Eroski,	 com	área	de	 serviço	para	
autocaravanas.	
N	42°	46’	35’’	
W		8°	53’	17’’	

	



A	segunda	opção,	os	parques	de	estacionamento	junto	à	ria	e	um	pouco	
mais	próximo	do	centro	histórico.	
N	42°	47’		7’’	
W		8°	53’	27’’	

	
Situada	 no	 final	 de	 Ria	 de	Muros,	 Noia	 foi	 considerada	 durante	muito	
tempo	 como	 o	 porto	 de	 Santiago	 de	 Compostela,	 o	 seu	 apogeu	 foi	
alcançado	entre	os	séculos	XIV	e	XVI,	graças	aos	estaleiros	e	ao	comercio	
de	sardinha.		

	



O	 seu	 centro	 histórico	 deve	 ser	 percorrido	 sem	pressas	 apreciando	 os	
inúmeros	edifícios	góticos	de	carácter	civil	e	religioso.		

	
Merece	destaque	a	visita	à	Igreja	de	Santa	Maria	a	Nova.	Construída	no	
estilo	Gótico	Marinheiro	alberga	no	seu	interior		e	no	espaço	circundante	
um	conjunto	de	manifestações,	artísticas	e	documentais	que	vão	do	século	
X	ao	século	XIX.	

	



Todos	 aqueles	 que	 como	 nós	 gostam	 de	 história,	 não	 vão	 esquecer	
facilmente	esta	visita.	

	
Mas	Noia	também	é	o	reino	das	tascas	e	das	tapas,	sigam	o	nosso	exemplo,	
percorram	as	ruas	do	bairro	histórico,	e	não	deixem	de	provar	as	famosas	
empanadas	de	milho	com	xoubas	(	sardinhas	pequenas)	e	com	berbigão.	

	



Perto	 da	 povoação	 de	 Noia,	 junto	 á	 localidade	 de	 Porto	 do	 Son,	
encontramos	o	Castro	de	Baroña.	Está	sinalizado	ao	longo	da	estrada.		
Existe	um	restaurante	com	um	parque	onde	podemos	estacionar.	
Um	caminho	que	corre	por	entre	lajes	de	granito	e	pinheiros,	leva-nos	até	
uma	pequena	península,	onde	tem	assento	uma	construção	que	atesta	a	
presença	humana	entre	os	séculos	I	a.C.	e	I	d.C.	

	
Protegido	pelas	 rochas,	pelo	mar,	por	duas	 cinturas	de	muralhas	e	um	
fosso	 construído	 ao	 longo	 do	 istmo,	 o	 castro	 conseguiu	 conservar	 em	
perfeito	estado,	mais	de	20	casas	de	planta	circular	ou	oval.	

	



Passeámos	 por	 entre	 aqueles	 muros	 que	 encerram	 tantas	 histórias,	
descobrimos	 os	 restos	 dos	 trabalhos	 de	 metalurgia,	 ficámos	 a	 tentar	
compreender	como	este	povoado	se	formou	sem	acesso	a	água	potável,	
como	seria	a	sua	alimentação,	certamente	com	base	nos	produtos	obtidos	
do	 mar.	 Este	 foi	 seguramente,	 um	 dos	 castros	 mais	 curiosos	 que	 já	
visitámos	até	hoje.		

	
A	 tarde	 ia	 chegando	 ao	 fim,	 estava	 na	 altura	 de	 se	 procurar	 um	 novo	
destino,	iriamos	visitar	Santiago	de	Compostela.	
Decidimos	ir	até	á	localidade	de	Bertamiráns,	situada	a	8	km	da	cidade	
de	Santiago,	com	transportes	públicos	que	muito	facilitam	a	visita	a	esta	
cidade,	é	uma	opção	muito	prática	para	quem	queira	visitar	Santiago	de	
Compostela.	
Existe	uma	área	de	serviço	para	autocaravanas	nesta	localidade,	junto	a	
um	supermercado,	não	é	muito	fácil	o	acesso,	mas	serve...	
N	42°	51’	38’’	
W		8°	38’	54’’	

	



O	 estacionamento	 para	 pernoitarmos	 foi	 num	 parque	 no	 centro	 da	
localidade.	
N	42°	51’	42’’	
W		8°	39’		3’’	
Procurem	lugar	para	estacionar	fora	destas	horas	–	10	ás	14	e	16	ás	20	–	
o	parque	fica	muito	sobrecarregado	de	utentes...	

	
A	paragem	do	autocarro	que	nos	leva	até	ao	centro	de	Santiago	fica	a	
200m	e	o	preço	do	bilhete	é	de	1,50€,	passagens	frequentes.	

	



Chegámos	a	uma	das	cidades	de	peregrinação	cristã	mais	importantes	
do	mundo.	

	
Temos	percorrido	as	ruas	desta	cidade	á	mais	de	50	anos	e	sempre	que	
por	 aqui	 passamos,	 a	 sensação	 de	 estarmos	 num	 lugar	 carregado	 de	
misticismo	está	presente.	
Ver	outra	viagem	deste	site	–	Por	Caminhos	de	Santiago	

	



Não	deixámos	de	ir	abraçar	o	santo...	

	
	

	



Mais	uma	visita	em	que	a	Catedral	está	em	obras...	

	
Encontramos	sempre	um	ângulo	novo	para	visitar	a	cidade...	

	



Passear	 por	 entre	 as	 arcadas	 do	 bairro	 histórico	 é	 recuar	 centenas	 de	
anos,	 imaginar	 como	 seria	 a	 vida	 desta	 cidade	 na	 idade	 média,	 é	 um	
exercício	que	sempre	gostamos	de	fazer...	

	
Informação	sobre	Santiago	de	Compostela	está	disponível	em	muitos	
suportes,	nesta	memória	de	viagem,	apenas	fica	a	indicação	de	como	
visitar	a	cidade,	evitando	o	parque	de	campismo	ou	os	parques	de	
estacionamento	disponíveis,	barulhentos	e	caros...	
Nós	regressávamos	ás	autocaravanas	para	uma	outra	etapa	desta	
viagem	por	terras	de	Galiza.	

	



No	dia	seguinte,	o	leite	para	o	pequeno	almoço	foi	comprado	numa	
máquina	automática,	existente	junto	ao	parque	de	estacionamento...	
curioso...	nunca	tínhamos	comprado	leite	desta	forma.	

	
Certamente	que	iriamos	encontrar	muitas	outras	curiosidades	neste	
percurso	por	terras	das	“Rias	Bajas”,	mas	essas	ficam	para…	
	
	
	

FIM	DA	SEGUNDA	PARTE	
ACOMPANHE	O	CONTINUAR	DESTA	VIAGEM	EM	

POR	TERRAS	DA	GALIZA	3ª.	Parte	
	
	
	


