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DAVID CAL
Unha viaxe pola ría de Aldán
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Camiño Primitivo

TURISMO
MARIÑEIRO

Un mar de cultura,
un mar de aventura
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Xa está aquí o inverno, unha boa oportunidade para gozar Galicia a través da súa variada e múltiple

oferta turística.

Despois de vivir un Outono gastronómico no Turismo rural, a nova proposta editorial da revista

convídanos a gozar do inverno galego con novas experiencias asociadas aos produtos cabeceira da

marca Galicia e adquirir paquetes relacionados cos Santuarios máxicos, Patrimonio oculto, Faros e

praias salvaxes, Bosques de Galicia ou o Top ten e os seus Dez lugares únicos.

Cunha renovada proposta de deseño, contidos e unha interface moi intuitiva, a nova páxina web de

Turismo de Galicia, www.turgalicia.es, ábrenos un novo mundo de posibilidades para vivir Galicia.

Un paseo pola sempre indomable praia das Catedrais ou a Costa da Morte, para ver o cabo Vilán e a

enseada de Trece; embarcarse nun pesqueiro tripulado polos expertos mariñeiros e ver como faenan

no mar; asistir a pé de praia acompañado de mariscadoras profesionais para observar en vivo como

recollen a ameixa ou o berberecho ou pasear por un emblemático xardín de Galicia, son algunhas das

propostas que neste novo número lle son suxeridas ao visitante que se achega a Galicia.

Experiencias que abren un mundo cheo de posibilidades para gozar o territorio galego dunha maneira

máis intensa, chea de emocións.

Máis alá da Galicia verdecente, do seu mar embravecido e elementos patrimoniais tan recoñecidos

como a Catedral de Santiago e o seu casco histórico, a Torre de Hércules ou a Muralla de Lugo, hai

un territorio aínda por descubrir. Galicia é unha terra de pequenas vilas que albergan as súas propias

xoias tanto artísticas como etnográficas. Na reportaxe Novas experiencias para gozar Galicia

descubriremos todo isto.

Neste número, centrámonos tamén no auxe que o deporte da bicicleta de montaña está vivindo en

Galicia, unha vez consolidado o circuito BTT do Salnés; e no Turismo mariñeiro para falar duns costumes,

oficios, personaxes e contornas características que conforman unha cultura moi definida e auténtica.

O Turismo mariñeiro que nos propón Turismo de Galicia xunta todo o sabor do mar galego nunha

experiencia única.

A Costa da Morte é outra das propostas. Durante moito tempo, esta comarca foi o punto máis

occidental da Europa coñecida. A fin da terra é tamén escenario

do final dunha das rutas xacobeas máis interesantes. A Costa

da Morte é hoxe un dos xeodestinos nos que o mar manda e

atesoura un excepcional patrimonio natural e artístico.

De interese é tamén a reportaxe fotográfica que presentamos

sobre o Camiño Primitivo no seu tramo galego: desde A

Fonsagrada ata Compostela, igrexas, catedrais e patrimonio oculto sorpréndenos no medio dunha

natureza excepcional que acompaña aos peregrinos no seu longo traxecto ata Santiago.

E pechamos a nosa proposta cunha conversa ao laureado piragüista galego, David Cal, que nos amosa

o seu cariño ás terras de Aldán. Un exercicio de sinxeleza para unha comarca idílica en que o mar e

a costa se abrazan nunha xeografía inigualable. Cal amósanos esta terra de xente sinxela… coma el.

editorial

Portada: foto de 
TURGALICIA

En inverno… goza 
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5Decembro-Marzo . Gárdasme o segredo?

N
a aposta de Turismo de

Galicia por dar a coñecer o

destino nos mercados

emerxentes un grupo de

17 operadores turísticos

rusos realizaron este outono unha visita de

prospección a Galicia co obxectivo de coñe-

ceren os recursos e as posibilidades turísticas

da Comunidade galega e organizaren futuras

viaxes para os seus clientes desde Rusia.

Esta actividade de promoción é froito das

xestións da Xunta de Galicia, a través de

TURGALICIA, da Secretaría Xeral para o Tu-

rismo coa almacenista Marfil, que opera

neste mercado con estas axencias de viaxe.

Polo que respecta aos axentes rusos, nesta

viaxe de familiarización organizada por TUR-

GALICIA, visitaron a cidade da Coruña, onde

puideron coñecer os recursos turísticos como

a Torre de Hércules. Os operadores turísticos

estiveron en Santiago de Compostela, onde

visitaron a Cidade da Cultura de Galicia, a

Catedral e o Casco histórico.

Rías Baixas

Na súa estancia en Galicia, os axentes de Tu-

rismo rusos tamén visitaron a vila de Baiona,

a cidade de Vigo e o Parque Nacional Marí-

timo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.

Por último, puideron coñecer os pobos da Ría

de Pontevedra –Poio, Combarro, Sanxenxo e

Portonovo–, a praia da Lanzada e o Grove, a

Illa da Toxa, Cambados e unha adega pro-

dutora de viño con D.O.P. Rías Baixas.

Chineses no Camiño de Santiago

Por outro lado, recentemente, un grupo de

doce cidadáns chineses relacionados coa or-

ganización de viaxes e a comunicación reali-

zaron un tramo do Camiño de Santiago entre

Sarria e Santiago de Compostela. Nesta

viaxe participou a axencia Compass Travel

Club, un operador chinés que vende o Ca-

miño de Santiago nun paquete combinado

que inclúe os últimos 100 quilómetros do Ca-

miño Francés.

Este operador turístico é pioneiro en organi-

zar rutas temáticas e únicas con pequenos

grupos entre os seus clientes. Entre os via-

xeiros estivo Jiang Haizhong, presidente da

axencia Compass Travel Club, Song Yingjie,

presentador do prognóstico meteorolóxico da

televisión chinesa, e Liang Xiwen, director de

mercadotecnia da revista Top Travel. y

Viaxe de operadores de mercados
emerxentes para coñecer os
recursos turísticos de
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C
oincidindo coa celebración do Día

Mundial do Turismo, o pasado 27

de setembro, a Sociedade de

Imaxe e Promoción Turística de

Galicia, TURGALICIA, puxo en fun-

cionamento a nova web de Turismo de Galicia, que

se sitúa na vangarda das novas tecnoloxías no

campo da promoción turística, tanto no que res-

pecta ao continente como ao contido, como mos-

tra o feito de que recolle máis de 17.000 recursos

turísticos públicos. É a web de referencia no ám-

bito turístico da Comunidade Autónoma galega. O

ano pasado, a anterior web de Turismo de Galicia

recibiu dous millóns de visitas.

O novo buscador de recursos turísticos ten a ca-

pacidade de facer cruzamentos de información e a

nova web contén seccións destinadas exclusiva-

mente ao sector profesional. Turismo de Galicia

segue a estratexia da marca turística Galicia, gár-

dasme o segredo? e desenvolve un sistema de

xestión do destino orientado a: crear e manter un inven-

tario de recursos turísticos de Galicia, crear un sistema de

colaboración, aproveitar as tecnoloxías asociadas ás can-

les sociais e facilitar o acceso ás aplicacións, facilitar a

comercialización mantendo un motor de reservas desti-

nado a comercializar o turismo rural de Galicia e desen-

volver e aproveitar ao máximo as posibilidades do Con-

tact center social media.

Trece mil dos recursos que figuran na nova web están

sendo xeoposicionados –o que o converte nun dos portais

de España máis completos a nivel de recursos turísticos e

no primeiro en nivel  de xeorreferenciación–.

A nova web é intelixente porque contextualiza a informa-

ción e busca no raio do recurso seleccionado. Permite ao

usuario deseñar o seu propio caderno de viaxe, comer-

cializa e publicita directamente paquetes turísticos pode

visualizarse a web dende diferentes dispositivos e é acce-

sible e segura para todos eles.

Con esta iniciativa, o Turismo de Galicia pasa de contar

cun directorio de recursos turísticos a unha web que po-

sibilita a promo-comercialización dos valores turísticos ga-

6 . Gárdasme o segredo? Decembro-Marzo

Turismo de
estrea nova web

legos. Esta nova web constitúe, polo tanto, unha peza fun-

damental na nova estratexia de promoción da marca do

Turismo galego, Galicia, gárdasme o segredo?, unha po-

tente ferramenta de comunicación acorde cos valores da

devandita marca e con vocación dinámica e de desenvol-

vemento constante.

Desde o punto de vista do deseño, o novo sitio web do

Turismo de Galicia preséntase moi claro e accesible, se-

guindo a estrutura de comunicación da marca turística da

Comunidade galega.

Desde a súa páxina de inicio, o usuario pode acceder ao

ámbito xeral da web ou ao profesional para poder obter in-

formación sobre os recursos turísticos de Galicia nestes

dous niveis. Na home pódese seleccionar unha breve pre-

sentación de Galicia, un listado dos principais destinos tu-

rísticos da Comunidade autónoma, a referencia das expe-

riencias turísticas de Galicia que xorden dos produtos

cabeceira da marca e os plans que se propoñen para gozar

destas en forma de paquetes turísticos. A páxina principal

da nova web de TURGALICIA tamén destaca varios conti-
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dos de actualidade, que se van modificando en rela ción

co seu interese.

Por outra parte, este novo espazo web do Turismo de Ga-

licia mantén toda a súa capacidade para relacionar todos

os recursos e servizos turísticos de Galicia a través da op-

ción Acceso rápido.

Experiencias e plans

Nesta nova web, destaca o apartado Goza estas expe-

riencias e a través do cal o usuario pode acceder a un gran

número de propostas relacionadas cos produtos Camiño

de Santiago, Faros e praias salvaxes, Paseando entre vi-

ñedos, Bosques de Galicia, A Ruta da camelia, Patrimonio

oculto, Santuarios máxicos, Turismo mariñeiro, Manan-

ciais de Galicia e Dez lugares únicos.

Como novidade, a web de TURGALICIA propoñerá todos

os meses varios plans turísticos de actualidade a través

dunha videopresentación e manterá unha completa oferta

de paquetes turísticos relacionados coas novas expe rien-

cias do turismo de Galicia, listos para adquirir a prezos

aptos para todos os petos. y

7Decembro-Marzo . Gárdasme o segredo?

A nova web é intelixente porque

contextualiza a información e

busca no raio do recurso

seleccionado. Permite ao

usuario deseñar o seu propio

caderno de viaxe, comercializa e

publicita directamente paquetes

turísticos, pódese visualizar a

web desde diferentes 

dispositivos e é accesible e

segura para todos eles.
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breves

TURGALICIA , da Secretaría Xeral para o Turismo, desenvolveu o pasado

mes de novembro unha xira para a promoción da oferta turística de Galicia

na Arxentina que, baixo a denominación de Galicia, quinta provincia, di-

fundiu os valores turísticos galegos entre os principais provedores de viaxes,

operadoras, axentes turísticos e institucións relacionadas co Turismo das ci-

dades de Bos Aires e Córdoba. Nesta promoción, participaron 160 axentes

de viaxes e 35 operadores turísticos do país austral.

Dentro do programa de Galicia, quinta provincia, desenvolvéronse cursos

de formación, conferencias, reunións de traballo, degustacións gastronómi-

cas e actuacións musicais que serviron de escaparate para promover o Tu-

rismo da Comunidade galega en Arxentina entre os días 30 de outubro e 2

de novembro.

Con esta iniciativa, perseguiuse incidir na difusión de Galicia como destino

turístico no mercado arxentino que o ano pasado, co 9 por cento dos turis-

tas, ocupou o terceiro lugar dos estranxeiros que máis visitaron a Comuni-

dade galega, despois de portugueses e alemáns. Ademais, Galicia sitúase

tamén nun lugar preferente dentro dos arxentinos que visitan España, xa

que, segundo datos da Oficina de Turismo de España en Bos Aires, os turis-

tas arxentinos teñen á Comunidade galega como cuarto destino español pre-

ferido, tras a Comunidade de Madrid, Cataluña e Andalucía.

AXENTES DE VIAXES E OPERADORES
TURÍSTICOS ARXENTINOS COÑECEN
A OFERTA TURÍSTICA GALEGA

Galicia, quinta provincia

Convenio

TURISMO DE GALICIA E PARADORES PROMOCIONAN OS PRODUTOS CABECEIRA DE MARCA

Paradores de Turismo e a Secretaría Xeral para o

Turismo da Xunta de Galicia traballarán xuntos

pola preservación da riqueza histórica da Comuni-

dade galega poñendo en marcha programas con-

xuntos de promoción e desenvolvemento turístico

nos once Paradores de Galicia.

Así o establece un convenio de colaboración subs-

crito por parte de Paradores e a Secretaría Xeral

para o Turismo de Galicia, que terá un ano de vi-

xencia. Co acordo, preténdese dar a coñecer a ri-

queza artístico-cultural da Comunidade autónoma

a través da promoción dos seus produtos cabeceira

da marca Galicia, así como impulsar a ocupación

nos Paradores de Galicia. As partes asinantes deste

convenio comprométense a colaborar poñendo en

marcha accións comúns que faciliten unha máis

ampla información sobre uns e outros bens e ser-

vizos, que permitan a súa maior e mellor promo-

ción co obxecto de difundir a Rede de Paradores, así como as rutas turísticas próximas a estes establecementos.

Ademais, o acordo fai especial fincapé na difusión da gastronomía galega que se promoverá en todos os paradores da Comunidade grazas a unha oferta de mer-

cado que preserve, difunda e potencie a gastronomía local fundamentada en produtos típicos da Comunidade. Tamén as páxinas web de ambas as dúas enti-

dades remitirán mediante distintos enlaces aos sitios http://turismo.xunta.es e www.paradores.es de maneira que se poidan compartir contidos e difundir pro-

dutos, rutas turísticas e a oferta cultural das cidades indicadas. As dúas institucións notificaranse mutuamente información sobre os seus plans de promoción

co fin de colaborar no desenvolvemento de feiras e xornadas, ademais de intercambiaren experiencias turísticas.

Hostal dos Reis Católicos,
Santiago de Compostela.
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AS CINCO CATEDRAIS
GALEGAS ABREN
VIRTUALMENTE AS
SÚAS PORTAS PARA
VISITAS TURÍSTICAS

Turismo de Galicia organizou por segundo ano consecutivo o Cir-

cuíto de Golf Sénior, cuxos galardóns foron entregados o pasado

día 12 de setembro no Hotel Balneario Augas Santas. Neste evento

deportivo participaron 366 xogadores e compúxose de seis pro-

bas de clasificación desenvolvidas noutras tantas Comunidades

Autónomas: Madrid, Asturias, Castela e León, Cantabria, País

Vasco e Navarra. De cada proba, clasificáronse catro xogadores,

que recibiron como premio o acceso a esta fase final.

No desenvolvemento deste circuíto participaron tamén a Asocia-

ción Galicia Destino Golf, a delegación en Galicia da Asociación

de Golf Sénior e Damas, os campos de golf Club Jarama RACE,

Club de Golf de Zuasti, Club de Golf La Barganiza, Campo de

Golf de Salamanca, Real Sociedade de Golf de Neguri e Golf Santa

Mariña, que acolleron as probas de clasificación do circuíto. Ade-

mais do Complexo Augas Santas Golf & Spa, que achegou as súas

instalacións para a celebración desta fase final.

ENTREGA DE PREMIOS II CIRCUÍTO DE GOLF
SÉNIOR TURISMO DE GALICIA EN PANTÓN

TURGALICIA puxo en marcha unha

nova iniciativa que permite visitar vir-

tualmente as cinco catedrais galegas na

web www.turgalicia.es. Trátase de visitas

fotográficas en 360 graos que permiten

desenvolver auténticos tours turísticos

para visualizar e apreciar os recursos e

detalles arquitectónicos das catedrais ga-

legas. A visita realízase a través de imaxes

inmersivas e esféricas, o que permite ao

visitante internarse en todas as estancias

da catedral: capelas, retablos, facer xiros,

enfocar detalles para apreciar os elemen-

tos construtivos destes monumentos.

A través da web de TURGALICIA, o vi-

sitante que entre neste apartado, ao que

se pode chegar desde a home do sitio

web, poderá escoller unha catedral para

interactuar. Poderá moverse en calquera

dirección, facer achegamentos (zoom),

xiros ou pararse nos pormenores. O mo-

vemento automático, a visión a pantalla

completa e o son ambiente son outras

das características que sorprenderán o

visitante.

VI OUTONO GASTRONÓMICO 
EN TURISMO RURAL DE GALICIA

Entre os días 14 de setembro e

16 de decembro desenvolveuse

este ano a VI edición do Outono

gastronómico en Turismo Rural,

unha promoción elaborada por

Turismo de Galicia e a rede de es-

tablecementos de turismo rural de

Galicia que combina a gastronomía

e a estancia nas casas rurais galegas

a prezos moi competitivos.

Outono gastronómico en Turismo

Rural é un programa polo que cada

unha das casas de turismo rural par-

ticipantes ofrecen dous menús dife-

rentes, exclusivamente concibidos

para a ocasión. Así, a oferta Menú Ou-

tono gastronómico inclúe os entrantes,

primeiros e segundos pratos, sobre-

mesas, cafés ou infusións, viños de

denominación de orixe galega e outras

bebidas polo prezo global de 30 euros

por persoa. Tamén se ofrece a posibili-

dade de adquirir o Paquete Outono gas-

tronómico que permite degustar o Menú

outono gastronómico e pasar a noite na

casa de turismo rural escollida, inclu-

índo os almorzos do día seguinte. Ade-

mais, existe o Fin de semana Outono gas-

tronómico e o Fin de semana familiar Outono gastronómico.

Promoción

Turismo de Golf

Tour virtual
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XEODESTINO 
Manzaneda-Trevinca
Unha viaxe aos cumes da montaña galega

Estación Oca Nova
Manzaneda.
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Visitamos o xeodestino Manzaneda - Trevinca onde se localiza Cabeza
Grande, en Manzaneda, e Pena Trevinca, os teitos de Galicia. Aquí é
inescusable a visita ao santuario barroco das Ermidas, o Teixadal de Casaio
ou o Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra. Facemos parada no
camiño e, no macizo central, pasamos uns días en Oca Nova Manzaneda,
a única estación de montaña de Galicia que comeza unha nova etapa e
estrea unha imaxe totalmente renovada buscando converterse en centro
de lecer e servizos turísticos e culturais.

Santuario barroco das
Ermidas (O Bolo,

Ourense).
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12 . Gárdasme o segredo? Decembro-Marzo

A Veiga, onde se localiza Pena Trevinca, é
destino obrigado para os que buscan

natureza case virxe.

Castañas e mel teñen neste
xeodestino Indicación
Xeográfica Protexida.

As terras do Bibei por
onde discorre o río do

mesmo nome.

REVISTA TURGALICIA nº 23 GALEGO_Maquetación 1  07/12/12  12:16  Página 12



C
oa chegada do inverno, dirixímonos ao xeo-

destino Manzaneda-Trevinca. A paisaxe de

interior acompáñanos neste paseo polas te-

rras máis altas de Galicia, marcadas polo illa-

mento da súa agreste natureza. Montaña

pura e dura sucada por estreitos vales atravesados polo Sil

que rega as terras louseñas de Valdeorras. Estamos nos mu-

nicipios da Pobra de Trives, A Rúa, A Veiga, Carballeda de

Valdeorras, Chandrexa de Queixa, Larouco, Manzaneda, O

Barco de Valdeorras, O Bolo, Petín, Rubiá, San Xoán de Río

e Vilamartín de Valdeorras que conforman o xeodestino Man-

zaneda-Trevinca.

Cabeza Grande en Manzaneda, con case 1.800 metros de

altitude, e Pena Trevinca, con 2.127 metros, son os teitos

de Galicia. No macizo central, localízase Oca Nova Manza-

neda, a única estación de inverno de Galicia. Aberta du-

rante todo o ano e na que gozar do deporte e do turismo

de natureza, os seus novos xestores pretenden convertela

en centro de lecer e servizos turísticos e culturais. Visita-

remos este novo referente turístico no que contará con

neve artificial, e incluirán modernas infraestruturas como

unha piscina termal con tratamentos únicos en España e

un parque multiaventura coa tirolina máis grande do Nor-

oeste peninsular.

No municipio do Bolo é inescusable a visita ao santuario

barroco das Ermidas. Construído para ser contemplado

desde o alto, apunta ao ceo desde unha profunda garganta

do río Bibei. Este santuario, encaixado entre bancais, toma

o nome dos ermitáns que buscaban a soidade neste lugar

tan afastado.

A lenda asegura que a imaxe de Nosa Señora que o santua-

rio alberga foi descuberta no interior dunha cova por uns

nenos pastores. O actual santuario escavouse directamente

na rocha e construíuse sobre a antiga ermida. Unha das sin-

gularidades deste templo é, precisamente, a imaxe da Virxe,

que no centro do altar maior é custodiada por varios anxos

de prata que bailan e fan soar unhas campaíñas. Durante a

Semana Santa, son moitos os fieis que se achegan ata aquí

para seguiren en procesión o Vía Crucis, desde o santuario

ata a parte alta da vila, como unha evocación da ascensión

ao Monte Calvario.

13Decembro-Marzo . Gárdasme o segredo?

Mázcara do Folión
tradicional de
Manzaneda.
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Este territorio ten Denominación de Orixe
Valdeorras e unha pequena

representación da D.O. Ribeira Sacra na
subzona Quiroga-Bibei.

Espazos naturais

Os montes de Pena Trevinca son un espazo natural prote-

xido. Os seus cumes están coroados por lagos glaciares como

Ocelo ou a lagoa da Serpe. Esta é Zona de Especial Protec-

ción de Aves, o lugar ideal para os amantes do turismo orni-

tolóxico. Hai tamén magníficas rutas de camiñada, turismo

fluvial no encoro da Veiga e unha xoia oculta, o Teixadal de

Casaio, bosque inmortal e case inaccesible. Aquí atopamos

o conxunto de teixos máis importante de Europa, un recinto

catedralicio da natureza, pero cuxo acceso non é sinxelo nin

apto para todos os públicos. Os non expertos en monta-

ñismo, en interpretación de mapas e orientación, deben con-

tactar cun guía de natureza coñecedor do territorio. Unha

ruta esixente pero na que gozar de innumerables teixos con

todas as formas e tamaños, moitos deles a medraren a par-

tir de grandes pólas pousadas no chan. Acompañan aos tei-

xos, acivros, bidueiros, abeleiras, cancereixos, carballos, frei-

xos e pradairos. As súas pólas apenas deixan pasar a luz do

sol e a sensación que se experimenta é a de estar no medio

dun estraño, antigo e máxico bosque.

No tocante ás representacións arquitectónicas, hai que desta-

car dúas torres: a do Castro (nos arredores do Barco de Val-

deorras, con espléndida vista sobre a vila e o río) e a do Bolo.

A parroquia de Xagoaza, no Barco de Valdeorras, posúe o

mellor exemplo de románico valdeorrés no seu mosteiro e

igrexa do século XII. Ademais de obras anteriores como a

magnífica ponte de orixe romana da Cigarrosa, na Rúa, que

une este municipio co de Petín e que formaba parte da an-

tiga calzada romana Vía XVIII do Itinerario de Antonino.

Desde o punto de vista natural, o xeodestino agocha outras

sorpresas interesantes. Unha é o Parque Natural da Serra da

Enciña da Lastra, que limita con León, un tesouro de máis de

tres mil hectáreas (onde o turismo de masas é imposible) e

que, entre as súas curiosidades, conta con excelentes colo-

nias de morcegos. Destaca tamén a paisaxe protexida Val do

río Navea que se estende polos concellos de San Xoán de Río

e A Pobra de Trives, cun magnífico bosque de especies au-

tóctonas.

Un bosque con recoñecemento de monumento natural é o

Souto de Rozabales, no que se atopa o castiñeiro de Pum-

bariños de 12,15 metros de perímetro, declarado Monumento

Natural e quizais milenario.

Festas e gastronomía

Hai neste xeodestino unha festa que destaca sobre as de-

mais e declarada de Interese Turístico de Galicia: o Folión
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A D.O. Valdeorras ocupa parte da conca
dos ríos Sil, Xarés e Bibei.

Tradicional, que ten lugar no concello de Manzaneda e cuxo

personaxe principal é a Mázcara. Ademais, o entroido celé-

brase con maior ou menor intensidade neste territorio. Na

Pobra de Trives, homenaxéase ao seu excelente chourizo e

celébranse, ademais, as veteranas Xornadas Internacionais

do Folclore.

A gastronomía é tradicional e a típica da montaña, con pra-

tos potentes e nos que teñen unha presenza notable tanto a

androlla como o botelo. O mel está presente en toda Galicia,

pero aquí ten fama pola súa calidade. Ademais, este xeodes-

tino presume de boa castaña, tendo ambos os dous produtos

Indicación Xeográfica Protexida.

Denominacións de Orixe Valdeorras e Ribeira Sacra

Outro aspecto que distingue a estas terras é o seu viño,

cunha Denominación de Orixe propia, Valdeorras, na que,

das once uvas presentes, mencía e godello son as protago-

nistas. A Denominación de Orixe Ribeira Sacra ten tamén a

súa representación neste territorio, dentro da subzona Qui-

roga-Bibei, nos municipios de Manzaneda e A Pobra de Tri-

ves. As adegas salpican toda a comarca de Valdeorras, al-

gunhas das cales, moi preto do canón do río Bibei, parecen

erguidas en lugares aparentemente inaccesibles. Así, nas

paisaxes destas terras, as vides colgan polas ladeiras das

montañas froito do traballo dos viticultores que transforman

as pendentes en pequenas bancadas de cultivo, os socalcos,

que marabillan o visitante.

A Denominación de Orixe Valdeorras garda varias peculiari-

dades como os centos de adegas tradicionais emprazadas en

covas escavadas en barro nas que a elaboración e o coidado

do viño se leva a cabo nas entrañas da terra.

Moitas destas adegas, cuxa antigüidade chega a ser de va-

rios séculos, consérvanse como tales en perfecto estado.

Ademais, un elemento curioso na paisaxe de Valdeorras son

as súas singulares chemineas, coñecidas como refugallo, que

serven para a ventilación e regulación da temperatura na

adega.

A zona de produción desta Denominación de Orixe Protexida

ocupa parte da conca dos ríos Sil, Xares e Bibei e presenta

unha gran diversidade de chans para a superficie de viñedo

inscrita que posúe unhas 1.300 hectáreas.
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Estación de montaña Manzaneda

Tras visitar algunhas das localizacións máis relevantes do xe-

odestino Manzaneda-Trevinca, é hora de pasar uns días na

única estación de montaña de Galicia, Manzaneda, que co-

meza unha nova etapa e estrea unha imaxe totalmente re-

novada. Desde o seu nome, que a partir de agora será Oca

Nova Manzaneda, ata o seu logotipo, que incorpora esta nova

denominación e unha cinta ondulante emulando os cumes e

os vales do macizo central.

Como estación de esquí, Manzaneda dispón de case quince

quilómetros de pistas distribuídas en tres verdes, doce azuis

e oito vermellas, un snowpark cunha lonxitude de trescentos

metros con varias liñas de módulos segundo niveis e acceso

a través do telesquí pluviómetro.

Na súa contorna, poderemos perdernos no bosque de dúas

mil hectáreas de extensión que rodea a estación a unha al-

titude de 1.500 metros e ata os 1.800 metros de Cabeza

Grande de Manzaneda, un dos teitos de Galicia.

Oca Nova Manzaneda

Na tempada 2013-2014, cando rematen todas as obras de re-

modelación da estación, Oca Nova Manzaneda converterase en

centro de lecer e servizos turísticos e culturais, de forma que,

ademais de neve artificial, as instalacións contarán, entre ou-

tras novidades, cunha piscina termal con tratamentos únicos en

España e un parque multiaventura coa tirolina máis grande do

noroeste peninsular. Este parque contará con catro niveis de

risco, tres deles para adultos e un cuarto destinado ao público

infantil. Este recinto, unha das innovacións da estación, terá

un novo sistema de iluminación que converterá esta estación de

montaña na única do noroeste peninsular que poderá ofrecer

o seu parque de aventuras durante a noite.

En Oca Nova Manzaneda poden
realizarse actividades durante

todo o ano.
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nova páxina web con posibilidade de venda en liña, cartóns

RFID para acceso a todas as instalacións, incluído o uso do

autoservizo, sistema de autocontrol de avarías con aviso au-

tomatizado por mensaxe ao móbil en caso de urxencia, au-

toabastecemento enerxético con planta de biomasa, placas

solares ou muíño de vento.

No inverno e no verán

Con todo, Manzaneda é unha estación de esquí e montaña

turístico-deportiva con diversas actividades que permiten o

seu funcionamento durante todo o ano e que, a día de hoxe,

ademais do esquí e snowboard dispón de: campos de fútbol

de herba, pistas de tenis, círculo de karts, hípica, bicicleta de

montaña, piscina climatizada, pista polideportiva exterior e

pavillón cuberto multiusos con ximnasio. Tamén se poden

practicar deportes como a camiñada, montañismo, escalada...

Para Arturo Rodríguez, Subdirector xeral de Oca Hoteles, o

obxectivo é que Manzaneda se converta en «algo máis que

unha estación invernal, queremos que sexa un gran centro

de lecer e servizos turísticos e culturais».

Mónica Rodríguez, Directora de Oca Nova Manzaneda, des-

taca a instalación dunha «pista de xeo, circuíto spa con ja-

cuzzi, cámaras de masaxes e sauna» e apunta que «será ins-

talado un sistema de canóns de innivación artificial para o

que durante este inverno estamos realizando un estudo ex-

haustivo das condicións atmosféricas das pistas, achega-

mento hídrico, temperaturas, dirección do vento...». Outras

obras que xa se están acometendo refírense á remodelación

dos apartamentos e, entre outras melloras que se realiza-

rán, dotarase a estación de conexión integral de todos os

seus puntos de traballo por rede ADSL, desde a zona baixa

ata Cabeza Grande, automatismos para control de acceso,

A estación de esquí Oca Nova
Manzaneda dispón de case

quince quilómetros de pistas.
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Á hora de impulsar a nova estación, o Subdirector xeral de

Oca Hoteles sinala «trátase, en primeiro lugar, de aproveitar

as instalacións da estación de montaña. Debe ser unha visita

obrigada para que os visitantes acudan varias veces ao ano,

para o que organizaremos eventos de gran calado. Quere-

mos que se institucionalice a visita dos galegos e dos habi-

tantes do norte de Portugal. Ademais, continuaremos coa

campaña de estudantes e potenciaremos as instalacións de-

portivas, situando ademais a estación de montaña nas acti-

vidades relacionadas coa natureza».

Ademais, Arturo Rodríguez destaca a boa acollida que o pro-

xecto da estación de montaña tivo entre as xentes das co-

marcas próximas e, especialmente, entre os hostaleiros.

«Recibíronnos cos brazos abertos. Todo o mundo está en-

vorcado coa estación, que é unha fonte de riqueza. Atopamos

un sentimento positivo de querer facer e agora todos debe-

mos traballar conxuntamente».

Coa chegada da neve e, aínda que a totalidade das obras

non fosen acometidas, as instalacións estarán listas para

acoller os primeiros esquiadores do novo proxecto Oca

Nova Manzaneda. y

18 . Gárdasme o segredo? Decembro-Marzo

Na tempada 2013-2014 estarán concluidas as
obras da nova estación.

«Enmarcar Manzaneda só como punto de interese desde a

perspectiva de neve é un erro porque poden realizarse

moitas actividades ao longo do ano: camiñada, hípica, golf,

actividades deportivas como fútbol, baloncesto, balonmán,

tenis, natación, rocódromo... O noso obxectivo é dar a co-

ñecer ao público a marabillosa contorna natural na que

está situada Manzaneda», destaca a súa directora para a

que Oca Nova Manzaneda será unha estación con «insta-

lacións renovadas, máis actividades e mellorando as que

xa hai, intentando dar, cada día, un mellor servizo ao

cliente».

Xerar talento

Arturo Rodríguez describe, por outra banda, a posta en

marcha dun plan de formación para os empregados da es-

tación, aproveitando a «dilatada experiencia» do persoal

que leva anos traballando nestas instalacións. Neste sen-

tido, apunta que esperan con iso «xerar talento» e que, co

equipo co que contan e o que agardan incorporar «aos

poucos», poidan facer de Manzaneda «a estación de todos

e para todos».

REVISTA TURGALICIA nº 23 GALEGO_Maquetación 1  07/12/12  12:16  Página 18



19Decembro-Marzo . Gárdasme o segredo?

PRIMEIRA FASE

Esta primeira fase xa se atopa en marcha e

convive coa apertura da estación durante a

actual tempada de inverno.

Apartamentos. Xa se está a traballar en dez

apartamentos que están sendo remodelados

por completo. Esta obra continuará ata com-

pletar a reforma de 40 apartamentos.

Sinalización e material. Mellorarase a sina-

lización das rutas de camiñada e do bikepark

e renovarase o material para as actividades.

Piscina e spa. Haberá unha nova piscina ex-

terior e realizarase unha obra no vaso interior

para converter a actual piscina cuberta nunha

zona termal con espazo tamén para tratamen-

tos de estética, «que será única en España».

Recepción e aparcadoiro. Realizaranse obras

na recepción, tenda da estación e aparcadoiro.

SEGUNDA FASE

Parque multiaventura. Contará cun espazo

para nenos e tres niveis de risco para os adul-

tos. Como principais novidades, esta zona

multiaventura terá iluminación nocturna

para ofrecer actividades logo de gozar da

neve, e a que será a tirolina máis longa do

Noroeste.

Restaurante e pista de xeo. Nesta segunda

fase, executarase tamén a reforma do restau-

rante e instalación dunha pista de xeo.

Reservas online e tarxeta intelixente. A tra-

vés da páxina web poderán facerse todas as

reservas dos cuartos e servizos. Á chegada á

estación, un cartón permitirá o acceso aos dis-

tintos enclaves da estación. Prevese que desde

a web poida coñecerse en tempo real que pasa

en cada unha das estancias do complexo.

Neve artificial. O investimento será de 3 mi-

llóns de euros e, previsiblemente, os canóns

de neve adquiriranse por leasing ou renting.

Investimento. O Grupo Mas Costas, a través

da cadea hostaleira galega Oca Hoteles,

asume a xerencia da estación de montaña de

Manzaneda, cuxo investimento do Plan Es-

tratéxico, que se desenvolverá ata finais de

2013, ascende a 7,1 millóns de euros.

Plan estratéxico

Oca Nova Manzaneda é
a única estación de

esquí de Galicia.
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Unha viaxe pola
ría de Aldán

Algúns falan de ría, outros de enseada... sexa como for,
entre os cabos Home e Udra, alí onde acaba a ría de
Pontevedra, atopamos a ría de Aldán, unha paraxe única
de praias tranquilas e frondosa vexetación onde medrou
David Cal e onde ata ten unha rúa dedicada. Guiados polo
piragüista, visitaremos o concello de Cangas do Morrazo,
monumentos tan espectaculares como o cruceiro de Hío,
ascenderemos o Facho ou contemplaremos a inmensidade
do Atlántico desde o faro de cabo Home.

David Cal, o medallista tranquilo

TEXTO: ANA RAMOS x FOTOGRAFÍAS: PER RUEDA

20 . Gárdasme o segredo? Decembro-Marzo
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David Cal contempla a espectacular vista da
Costa da Vela desde a cima do Facho.
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O
pasado agosto, media Galicia e todo

Cangas (Pontevedra) estaba pen-

dente do televisor. David Cal (Vila-

riño, Hío, Cangas, 1982) navegaba

cara á lenda, como rezaba a mensaxe

que usou o piragüista na súa viaxe cara a Londres. Foron

menos de catro minutos, 3 e 48 segundos, os que deci-

diron catro anos de durísimos adestramentos, e conver-

térono no español con máis medallas na historia dos

Xogos Olímpicos, cinco, ao lograr a prata nos 1.000 me-

tros da final de canoa individual. Ademais, pasou a ser o

canoísta con máis medallas olímpicas individuais na his-

toria desta disciplina, quizais minoritaria, pero que el po-

pularizou en Galicia.

Pero David, todo isto, relativízao «lenda? Xa será menos»,

di retranqueiro e explica como se gañan cinco medallas

olímpicas: «trátase de traballar. Non hai outro segredo:

adestrar, adestrar e adestrar. A canoa dáseme ben, pero

porque traballo moito». E sorrí. Así de simple. E non pa-

rece falsa modestia; David é así, un galego dos de libro que

contesta con preguntas, desarma coas súas respostas e

que, en conxunto, é un rapaz de aldea, como Balbino, un

mozo normal que se converteu en mito.

Atopámonos en Cangas, onde viven os seus pais, a apenas

dez minutos da súa aldea natal, Vilariño, en cuxas praias,

con oito anos, comezou a lenda de David.

Cangas do Morrazo está situado no extremo suroeste da

península que lle dá nome, en pleno corazón das Rías Bai-

Cruceiro de Hío.

Castros no Facho.
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xas, entre as rías de Vigo e Pontevedra e flanqueado polas

Illas Cíes e Ons. Aquí podemos perdernos nas súas trinta e

oito praias de areas finísimas e augas transparentes, as

súas carballeiras, o seu rico patrimonio relixioso e etno-

gráfico, as súas rutas turísticas, a súa Semana Santa, as

súas danzas ancestrais e, por suposto, a súa gastronomía

na que os produtos do mar son protagonistas. Cal é alérxico

ao marisco. Xa é mala sorte nacer no lugar no que o Atlán-

tico morde á península do Morrazo e non poder probar os

seus froitos.

Hai quen afirma que Cangas naceu como colonia grega;

sexa como for, ninguén dubida do seu antiquísimo poboa-

mento. A súa situación litoral e a riqueza dos seus recursos

fixo de Cangas un lugar cobizado e, por iso, saqueado en

numerosas ocasións, o que levou á tolemia a algunhas das

súas mulleres. Unha delas, María Soliña, foi condenada á

fogueira ao ser considerada bruxa pola Inquisición, pero re-

cordada nun verso de Celso Emilio Ferreiro: «baixo os te-

llados de Cangas anda un terror de auga fría: ai que soliña

quedaches, María Soliña».

Desde época medieval, Cangas foi un puxante porto pes-

queiro, baleeiro e de comercio de peixe salgado e afumado

que se exportaba a toda Europa, e que lle confire á vila a

súa forte personalidade pescadora.

O máis característico e tradicional da parroquia de Can-

gas é o núcleo primitivo do barrio histórico, o Eirado do

Costal, de serpeantes canellas con fermosas casas de

patio, casas de pescadores e casas con sobrado ou entre

medianeiras. A praza Síngulis, dentro deste conxunto,

conta cun maxestoso cruceiro barroco nunha contorna

moi ben conservada. Cómpre visitar tamén a praia ur-

bana de Rodeira, magnífica, que dispón dun agradable

paseo marítimo que percorremos co deportista, aínda que

para descubrir toda a riqueza do municipio é necesario

dar unha volta polas súas catro parroquias: Aldán, Darbo,

Hío e Coiro.

Antes de marchar, dirixímonos ao edificio do concello, ao

balcón onde David celebra os seus triunfos. Non temos per-

miso, pero David non parece preocupado: «Como moito,

dinnos que non e damos a volta, non che parece?» Boa fi-

David Cal asómase ao balcón do
edificio do Concello de Cangas, onde

celebra os seus triunfos.
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losofía, así que me parece e subimos. Con vaqueiros e os

quilos que gañou nestes meses sen adestrar –non o fará

ata xaneiro–, a David moitos non o recoñecen, pero, cando

isto ocorre, desfanse en eloxios... e opinións: «Engorda-

ches, aínda de vacacións? Haberá que poñerse a traballar?

non é?» Sorrí e non di nada, pero lembra como, tras gañar

a súa primeira medalla de ouro, na seguinte competición

na que participou quedou subcampión do mundo e un ve-

ciño, deses que non calan nada, espetoulle: «Claro, xa ga-

ñaches e agora bótaste a perder». «Quedei segundo do

mundo!», repite entre gargalladas, «e rifábanme». Será

que é doado afacerse ao bo.

Na ría de Aldán

Algúns falan de ría, outros de enseada... sexa como for,

entre os cabos Home e Udra, alí onde acaba a ría de Pon-

tevedra, atopamos unha paraxe única de praias tranquilas

e frondosa vexetación onde medrou David. Alí estaba a pa-

nadaría dos seus pais, «a súa» praia, Liméns, o seu club

de piragüismo e a súa aldea natal, Vilariño, onde ata ten

unha rúa dedicada.

Digamos que Aldán é, en realidade, unha ría en miniatura

na península do Morrazo, que separa as rías de Vigo e Pon-

tevedra. Realmente, Aldán, que está ao fondo da ría e lle dá

nome, non é propiamente unha aldea. Trátase dunha pa-

rroquia que suma seis aldeas unidas nun territorio de pouco

máis de cinco quilómetros cadrados que hoxe, dado o seu

enorme crecemento, se uniron entre si e que o ollo foras-

teiro non distingue. Para iso está David: «San Cibrán, A Es-

piñeira, O Piñeiro, Herbello, Gandón e Menduiña», recita.

En San Cibrán está a igrexa parroquial e os principais ser-

vizos. É, por así dicilo, a capital de Aldán. A Espiñeira é, a

continuación de San Cibrán, un burgo mariñeiro onde están

as instalacións portuarias e os cocedoiros de marisco. O Pi-

ñeiro é a aldea xeograficamente máis céntrica, no corazón

do val do Orxas; en pleno val atopamos Herbello, a máis

pequena dominando a serra da Madalena, e Gandón. Men-

duiña, aldea mariñeira e agrícola, é, pola súa localización,

referente turístico da comarca, con importantes praias

como Areacova, Lagoelas, Areabrava ou a concorrida Men-

duiña, sobre a que Álvaro Cunqueiro escribía «en su fuente

bebe, nocturna, la nutria».

24 . Gárdasme o segredo? Decembro-Marzo

Aldán é unha ría en miniatura na
península do Morrazo.
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Xa que logo, ningunha vila se chama Aldán, senón que a

unión destas seis aldeas conforma esta parroquia que, á

súa vez, xunto con outras catro, forma o municipio de

Cangas.

De San Cibrán a Atenas

Paseamos pola praia de San Cibrán, o areal urbano de

Aldán, viveiro de produción de bivalvos, o lugar no que

David adestrou a diario ata facer os 14 anos e «onde viña-

mos bañarnos ao acabar de adestrar». Empezou como em-

pezan os nenos de costa que xogan co mar: «foi algo na-

tural, por estar cos amigos, gozar da praia e facer algo de

deporte. Aos poucos, vas adestrando e logrando bos resul-

tados. Con 16 anos fun á miña primeira competición inter-

nacional, ao ano seguinte como suplente nos Xogos Olím-

picos de Sidney, ata que logrei dúas medallas en Atenas

con 21 anos, dúas pratas en Pequín... e ata hoxe», resume

e, perante a nosa mirada de estupefacción, engade: «as

cousas son moito máis naturais e sinxelas do que a xente

cre. Dáseme ben a piragua, pero nisto, por moitas calida-

des que teñas, se non traballas, chegará outro coas mes-

mas facultades e gañarache, sen dúbida. Se queres ser o

mellor do mundo, hai que adestrar moitísimo porque o

mundo é moi grande e está cheo de xente tan boa coma ti».

Ten razón, a verdade, e, a medida que conversamos, des-

cubrimos que esa fama de arisco que o precede é outro dos

sambenitos que lle colgaron, quizais, cando con 21 anos o

deportista pasou de ser un descoñecido a ser unha estrela

e houbo que facerlle, xa que logo, unha biografía a medida:

«Era un rapaz tímido que pasei de que non me coñecese

ninguén a ter 20 micrófonos enriba e que todo o mundo

soubese quen era. Foi como pasar dun día para outro de

ser unha persoa a ser outra e foi un choque, atordoume

pero nada máis».

Del díxose que lle gusta o heavy «e non pararon de rega-

larme discos. Agradézoo moito pero, por favor, non me

gusta!», describe entre risos e pescudaron a fórmula do

seu éxito. «Ás veces, téndese a pensar que o de fóra é me-

llor. Pois non, cun produto galego e feito desde Galicia pó-

dese conseguir grandes cousas», afirma e el, de feito, é a

proba. Só marchou por un breve período de tempo, cando

David Cal ten na súa parroquia
natal unha rúa dedicada.
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con 18 anos a federación española decidiu concentralo co

equipo nacional en Sevilla e... regresou. «Paseino moi mal

e volvín a Pontevedra. Estás lonxe de casa, dos teus ami-

gos, da familia... Eu estou concentrado permanentemente

en Pontevedra e teño a miña familia a trinta minutos e,

aínda que non poida visitalos todo o que quixese, sei que

están preto».

Finca do Frendoal

Deixamos por un momento o mar para achegármonos a un

lugar ao que David adoita acudir co seu sobriño. Sorrimos

ao pensar que non debe presumir nin nada sendo neno e

que o teu tío teña cinco medallas olímpicas, aquí non hai

Zumosol que valla.

Percorremos a Finca do Frendoal, que pertenceu aos con-

des de Canalejas, coñecida popularmente como El Bosque

Encantado e no que podemos atopar magníficos exempla-

res de carballos, castiñeiros, loureiros, bidueiros... Aquí hai

tamén un acueduto medieval aínda que de orixe romana,

chamado O Arco da Condesa, por baixo do cal pasa o ca-

rreiro que percorre o parque. E antes de marchar, unha cu-

riosidade: un pequeno castelo con foxa e ponte levadiza

cuxa construción se iniciou nos anos sesenta como zona de

descanso para os condes. Este non se terminou e hoxe con-

sérvase a súa estrutura orixinaria.

Aproveitando a contorna, facémoslle a David a eterna pre-

gunta. E Río?, cuestión que, con sorna, respondeu no seu

día «Río de Xaneiro a 10.000 quilómetros». Non insisti-

mos, pero  explícanolo: «non é que non queira contalo é

que ata xaneiro non vou tomar unha decisión. O que teño

claro é que se continúo é para facelo ben; para facelo a

medias ou mal, déixoo. Estou nunha boa idade para este

deporte, quizais das mellores, e claro que me apetece par-

ticipar noutros Xogos Olímpicos. Apetéceme, pero, quero

pagar a peaxe que supón? Aínda non o teño claro, son

catro anos nos que renuncias a moitas cousas. En canto

O Facho de Donón domina
toda a Costa da Vela.
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Ría de Aldán.

Faro de Cabo Home.

Praia de Melide.

27Decembro-Marzo . Gárdasme o segredo?
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empezo a tempada, non teño vacacións nin días libres nin

Nadal, nin Entroidos...». Quizais non era tan doado ser me-

dallista olímpico.

Conxunto monumental do Hío

Faise tarde e David aínda quere amosarnos cabo Home,

onde adoita chegar en bicicleta cando busca relaxarse es-

coitando o bater das ondas e contemplando as impresio-

nantes vistas. Antes deterémonos no cruceiro de Hío, pa-

rada obrigatoria, ascenderemos ao monte Facho desde

onde contemplar toda a costa da Vela.

Seguindo as indicacións, chegamos ata a igrexa do Hío. San

Andrés de Hío é unha igrexa moi interesante pola súa an-

tigüidade, un compendio de moitos e variados estilos, re-

sultado das alteracións e modificacións que sufriu ao longo

da súa historia. Románico, gótico e barroco conviven neste

templo ao que, de neno, cada domingo acudía a misa o de-

portista. Con todo, a súa importancia radica no seu famoso

cruceiro, obra do mestre Cerviño e que o historiador Hipó-

lito de San Bravo definiu moi sabiamente como «un poema

de teoloxía escrito en pedra».

É, quizais, o cruceiro máis importante dos que se conser-

van en Galicia. De 1872, é unha das grandes marabillas do

patrimonio etnográfico galego. Este cruceiro está tallado

case na súa totalidade nun só bloque de granito. Adán e

Eva ante o pecado orixinal, a Virxe do Carme auxiliando as

ánimas do purgatorio ou a Virxe María pisando a cabeza do

demo-dragón son só algunhas das pasaxes bíblicas desta

escultura marcadamente barroca.

Seguimos camiño percorrendo a península do Morrazo,

unha combinación de praias con grande afluencia turística

no verán e un final, na punta, que é un espazo protexido:

a costa da Vela, salvaxe, sen asfalto, dominada por un san-

tuario prehistórico e cun areal apenas concorrido.

Situado na parroquia do mesmo nome, ascendemos ata o

Facho de Donón, a unha altitude de 184 metros sobre o

nivel do mar, dominando toda a costa da Vela. Tras facer

unha camiñada por un carreiro de pedras que se vai em-

28 . Gárdasme o segredo? Decembro-Marzo

Pequeno castelo do que se conserva a
súa estrutura na finca do Frendoal.
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pinando a medida que nos achegamos ao cume, na súa

cima consérvase unha garita de pedra do século XVII, o

facho, que se utilizaba como posto de vixilancia sobre o

mar. Desde o monte, a vista é impresionante. Á esquerda

podemos contemplar a ría de Vigo con todas as vilas si-

tuadas ao sur dela, as Illas Cíes e o océano Atlántico. Ao

pé do monte, a interminable praia de Barra, na parte de le-

vante e, á dereita, a entrada da ría de Aldán, a de Ponte-

vedra e a illa de Ons.

Aquí atopamos os restos dun poboado castrexo e un san-

tuario galaico-romano do século III d. C. ao aire libre dedi-

cado ao deus Berobreus. De feito, acháronse 161 altares,

no que hai case dous mil anos debeu ser un bosque de aras

levantadas sobre o cume do monte.

David está contento exercendo de guía turístico por lugares

tan fermosos. Orgulloso da súa terra, senta nas pedras, ob-

serva a espectacular panorámica e chancea: «Sabes que é

o máis bonito de Vigo?», e respóndese a si mesmo: «A vista

que teñen de Cangas». Chanza de galegos que celebramos

29Decembro-Marzo . Gárdasme o segredo?

e que alude á rivalidade entre dous lugares que compiten

en beleza.

Cabo Home

A nosa ruta está finalizando, pero antes o deportista quere

que visitemos outro lugar desde o que gozar dunha pai-

saxe espectacular. É o faro de cabo Home, situado no

punto de Galicia máis próximo ás Cíes. Construído en

1853, a torre mide 17 metros e está situada a 143 metros

sobre o nivel do mar. Rodeado por agrestes cantís, a

densa néboa que invade a costa frecuentemente provo-

cou que desde 1888 o faro conte cunha sirena á que se lle

puxo o alcume da Vaca de Fisterra, como a do mítico faro

da Costa da Morte, para avisar os navegantes do perigo

existente. Aquí non hai espazo para o asfalto: natureza

pura e dura, nun lugar no que a man do home é practica-

mente imperceptible.

«Entendes agora por que nunca me fun de Galicia?» Como

para non entendelo. y

David Cal sorrí quizás augurando
futuros triunfos.
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Novas experiencias para

gozar

30 . Gárdasme o segredo? Decembro-Marzo

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: REVISTA TURISMO DE GALICIA

Desde este outono, a nova web de TURGALICIA permite acceder a un
variado número de experiencias turísticas asociadas a cinco produtos
Cabeceira da marca Galicia e adquirir distintos paquetes relacionados
con Santuarios máxicos, Patrimonio oculto, Faros e praias salvaxes,
Bosques de Galicia e Dez lugares únicos. A través do sitio web
www.turgalicia.es, ábrese un novo mundo de posibilidades para gozar
de Galicia dun xeito máis intenso, cheo de emocións.

Torrre de Hércules, Patrimonio da Humanidade, na
Coruña, incluída no Top ten: Dez lugares únicos.
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O Patrimonio oculto, un dos grandes
atractivos para gozar Galicia.
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A
Sociedade de Imaxe e Promoción Turística

de Galicia, TURGALICIA, vén de poñer no

mercado turístico un grupo de experien-

cias turísticas dos produtos cabeceira de

marca Santuarios máxicos, Patrimonio

oculto, Faros e praias salvaxes, Bosques de Galicia e Dez lu-

gares únicos, o que supón un novo xeito de presentar o des-

tino e apoiar a comercialización turística da Comunidade ga-

lega baixo a marca Galicia, gárdasme o segredo? Preténdese

redefinir a estratexia de promoción do destino Galicia funda-

mentándoa nas estratexias levadas a cabo polas marcas de

produtos de gran consumo ou, o que é igual, potenciar os va-

lores racionais do produto, pero, sobre todo, os valores emo-

cionais buscando o coñecemento vivencial do destino Galicia.

Deste xeito, máis alá de promocionar un destino, trátase de

crear unha marca forte na que sobre todo pesen os valores

emocionais antes que os racionais. Así, baixo o paraugas Ga-

licia, gárdasme o segredo? acoutouse a Comunidade galega

en dez produtos cabeceira de marca sobre os que se ancorou

32 . Gárdasme o segredo? Decembro-Marzo

Santuario de San Andrés de Teixido (Cedeira,
A Coruña) na Serra da Capelada.

esta estratexia, de xeito que, polo de agora, se crearon ex-

periencias turísticas pensadas para os produtos Santuarios

máxicos, Patrimonio oculto, Faros e praias salvaxes, Bosques

de Galicia e Dez lugares únicos.

Estes produtos contan, ao tempo, con paquetes turísticos aptos

para todos os petos e que permiten ao visitante realizar as ex-

periencias desenvolvidas por TURGALICIA coa axuda dun co-

merciante por xunto de viaxes, gañadora do concurso público

convocado para a súa comercialización, e que se poden reser-

var desde a web da sociedade pública de promoción turística de

Galicia. O obxectivo desta estratexia é ofrecer ao visitante

unhas experiencias que lle permitan vivir Galicia ao redor dun

eixe condutor que mostra un territorio con cara e ollos bus-

cando, por un lado, favorecer o consumo interno e, polo outro,

rachar coa homoxeneización da oferta turística xeral.

Santuarios máxicos

Nunha terra na que disque as augas das fontes son mila-

greiras, as pedras poden sandar e aínda se realizan antigos
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rituais pagáns e sagrados agradecendo os favores concedi-

dos, debemos visitar os seus santuarios máxicos. Templos

situados en enclaves únicos onde romarías relixiosas e len-

das conviven en harmonía.

Podemos pedir tres desexos na ruta de San Andrés de Teixido

e outros santuarios do norte de Galicia, facer unha viaxe

polos lugares máis santos da Costa da Morte percorrendo as

mesmas augas polas que o corpo do Apóstolo chegou a Ga-

licia, outros que foron o berce de grandes figuras da litera-

tura galega ou coñecer Galicia a través de santos, fontes,

mananciais e pedras milagreiras, de xeito que o visitante

descubrirá lugares máxicos pola súa privilexiada situación

como polos ritos que aínda acollen.

Así, dentro do produto cabeceira de marca Santuarios máxi-

cos, atópanse as experiencias turísticas: Viaxe dos tres des-

exos; O corazón da Galicia máxica; Milagres de auga... e

aceite; Santuarios literarios; Cadaleitos danzas e augas san-

tas; Santuarios e viñedos; e Santuarios atlánticos. Estas ex-

periencias teñen asociados, ademais, os paquetes turísticos:

Ribeira Sacra: entre mosteiros, castelos..., De Romaría a San

Andrés; Santuarios literarios; O corazón da Galicia máxica;

Augas e milagres en Terras de Pontevedra; Santuarios do

océano Atlántico; e Santuarios entre viñedos.

Patrimonio oculto

Máis alá da Galicia verdecente, do seu mar embravecido e

elementos patrimoniais tan recoñecidos como a catedral de

Santiago e o seu casco histórico, a Torre de Hércules ou a

Muralla de Lugo hai un territorio aínda por descubrir. Galicia

é unha terra de pequenas vilas que albergan as súas propias

xoias tanto artísticas como etnográficas: igrexas que son au-

ténticos tesouros do románico na máis recóndita paisaxe

rural, eiras e muíños detidos no tempo, castros e petróglifos,

castelos e fortalezas aínda en pé que nos falan da magnifi-

cencia doutras épocas... Trátase do Patrimonio oculto de Ga-

licia, cuxa visita nos permitirá coñecer algunhas das mei-

randes concentracións de hórreos de Galicia ou castros ou

dolmens tan impresionantes como Santa Tegra ou Dombate.

33Decembro-Marzo . Gárdasme o segredo?

Cabo Ortegal, en Cariño
(A Coruña).
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Pazo de San Lourenzo
de Trasouto en Santiago

de Compostela.

Capela da Virxe
Peregrina en
Pontevedra.

Muralla romana de
Lugo, Patrimonio da

Humanidade.

34 . Gárdasme o segredo? Decembro-Marzo
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Ponte romana de
Ourense.

A Coruña é coñecida
como a cidade de
cristal polas súas

galerías acristaladas.

35Decembro-Marzo . Gárdasme o segredo?
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Así, polo que respecta ao produto Patrimonio oculto, as

experiencias que se poden gozar son as referidas a castros,

muíños e sambenitos; De pedra en pedra polo sur de Gali-

cia; tesouros da Costa da Morte; un anaco de historia na ría

de Muros e Noia; muíños de vento, auga e mareas; segre-

dos de pedra; percorrendo Lugo: do interior á costa; xoias

do Románico no Ribeiro; Ourense: pedras con encanto; e

Ribeira Sacra: entre vides e mosteiros. Neste caso, comer-

cialízanse os seguintes produtos turísticos: As chaves do

románico no Ribeiro; Segredos do Miño; As pedras sagra-

das da Costa da Morte; Ribeira Sacra: entre viñedos e mos-

teiros no Miño; Ribeira Sacra: entre mosteiros, castelos e

bosques no río Sil; Segredos ocultos nas terras de Cela-

nova, Baixa Limia e Allariz; e Viaxe ao pasado nas Terras

de Lugo.

Faros e praias salvaxes

Outro xeito de percorrer Galicia é visitando as súas innume-

rables praias salvaxes, de ría e de mar aberto, areais infini-

tos custodiados, ás veces, por faros, vixías situados en im-

presionantes enclaves que guían as embarcacións para que

cheguen a bo porto.

Marea tras marea, vaise moldeando a costa galega que po-

demos percorrer mergullándonos nos seus mares, facendo

surf, navegando nas augas galegas ou achegándonos a lu-

gares tan impresionantes como as Illas Cíes.

Deste xeito, no produto Faros e praias salvaxes, pódense

levar a cabo as seguintes experiencias turísticas: Praias de

azucre; Paseando polo Norte do Norte; Faros e praias na

fin do mundo; Praias de «mar dentro», Areais da ría de

Arousa; O triángulo máxico da costa da Vela; O paraíso

dos deuses; e As catedrais do mar. Estas experiencias

teñen asociados os paquetes turísticos: Praias de azucre,

de Ferrol a Cedeira; Ata Bares, non pares; En tren polo

norte do Norte; Marabillas naturais na Mariña Lucense;

Ruta do mexillón e visita á illa da serea; Praias naturais

nas Rías Baixas; e Os gardiáns das Rías e As luces do fin

do mundo.

36 . Gárdasme o segredo? Decembro-Marzo

Praia das Catedrais, en Ribadeo
(Lugo).
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Bosques de Galicia

Se por algo ten sona Galicia, é pola súa paisaxe e internarse

nos bosques galegos é un dos mellores xeitos de coñecela.

Hai que permanecer atentos no percorrido, pois estes bos-

ques, moitos deles insondables, acollen no seu seo unha

fauna e unha flora admirables. Mestas carballeiras, aciñei-

rais, bosques de bidueiros e castiñeiros e, de fondo, o son da

auga que, a través dos ríos e regatos, vai abríndose paso pa-

seniñamente ata bater co mar.

Así, o que escolla o produto cabeceira de marca Bosques de

Galicia poderá gozar das experiencias turísticas: Ancares-O

Courel, Manzaneda-Trevinca, Ribeira Sacra, Rías Altas, serra

do Xurés, illa de Cortegada, Bosque da Fervenza, Souto da

Retorta e Fraga de Catasós.

E os que prefiran optar pola viaxe organizada poden reser-

var os seguintes plans: Cortegada, a illa dos loureiros; Fraga

das barbudas, paz entre fervenzas; Bosque da fervenza: Flo-

tando sobre o río Miño; Ribeira Sacra, os bosques que rezan;

Devesa da Rogueira: O bosque máis fermoso; Os Ancares:

tras as pegadas do oso; Entre osos, trasnos e castañas; Tei-

xadal de Casaio: o bosque inmortal; e O Xurés, os bosques

da fronteira.

Dez lugares únicos

Por último, dentro do produto turístico Top ten: Dez lugares

únicos, pódense atopar experiencias turísticas asociadas con

marabillas naturais como as Illas Cíes ou os acantilados de

Vixía de Herbeira, monumentos Patrimonio da Humanidade

como a Muralla de Lugo, a Torre de Hércules ou o Camiño de

Santiago e o seu Casco antigo, lugares únicos pola súa be-

leza arquitectónica e paisaxística como a Ribeira Sacra ou o

Ferrol da Ilustración, e outros lugares non menos especiais

polo seu valor mitolóxico ou histórico como o cabo Fisterra ou

o castro de Santa Tegra.

Neste caso, poderemos adquirir cinco paquetes turísticos:

Gran Tour por Galicia; Galicia é única; Esencias de Galicia;

Ribeira Sacra: entre mosteiros, castelos... e Historias de Mar

e pedra.

37Decembro-Marzo . Gárdasme o segredo?

Coñecer os bosques galegos é
coñecer Galicia.
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Polo de agora, póñense ao servizo dos usuarios as experien-

cias relacionadas con estes cinco produtos cabeceira e, pouco

a pouco, iranse incorporando outras novas ata completar os

dez Produtos Cabeceira da Marca turística de Galicia: Camiño

de Santiago, Paseando entre viñedos, Turismo mariñeiro,

Ruta da camelia e Mananciais de Galicia.

Produtos cabeceira de marca

Outro dos xeitos de coñecer Galicia é peregrinado polo Ca-

miño de Santiago, a ruta máis antiga, máis concorrida e

máis celebrada de Europa. A Santiago de Compostela pódese

chegar de moitas maneiras, pero unha das mellores é polo

Camiño de Santiago.

Seguindo diferentes itinerarios como o Camiño Francés, o do

Norte, a Vía da Prata, o Camiño Primitivo, o Portugués, o In-

glés, a Ruta do Mar de Arousa e Río Ulla ou o Camiño a Fis-

terra-Muxía, cada ano milleiros de peregrinos de todas as

nacionalidades fan o Camiño compartindo soños e vivencias.

O Camiño é unha experiencia única, unha viaxe espiritual

que leva ao peregrino ao encontro coa natureza, cos outros

e, sobre todo, consigo mesmo.

Outro dos produtos cabeceira de marca a través do cal po-

demos visitar o territorio galego é a Ruta da camelia. Trá-

tase dun suxestivo percorrido do Norte ao Sur de Galicia a

través de doce pazos e xardíns, públicos e privados, onde

a camelia reina en todo o seu esplendor. Preto de 8.000 va-

riedades en xardíns vinculados ao patrimonio histórico de

Galicia. Como o Pazo Quiñones de León, cunha camelia

cuxa copa mide máis de quince metros de diámetro, ou os

exemplares de camelia reticulata dos Pazos de Oca e Santa

Cruz de Ribadulla, quizais os máis antigos de Europa. Se-

guindo esta ruta, coñeceremos ademais o Pazo de Mariñán,

38 . Gárdasme o segredo? Decembro-Marzo

Xardíns de Galicia, a
Ruta da camelia.
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Paseando entre viñedos propón
unha orixinal viaxe en torno ao

viño e a súa historia.

a Alameda de Santiago, a Casa-Museo de Rosalía de Cas-

tro, o Pazo de Rubiáns, o Pazo de Quinteiro da Cruz, o da

Saleta, o de Lourizán, o Castelo de Soutomaior e o Parque

do Castro.

Se, pola contra, queremos descubrir Galicia a través das súas

rutas do viño, optaremos por Paseando entre viñedos.

Unha orixinal viaxe ao redor do viño e á súa historia seguindo

o mapa de cada Denominación de Orixe Protexida. Rutas

entre cepas e entre amigos, visitando bodegas, viñedos en

escarpadas ladeiras ou á beira do mar, a viña é unha das pro-

tagonistas da paisaxe galega.

Ribeiro, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Valdeorras e Monterrei

son as denominacións de orixe que están detrás dalgúns dos

mellores viños da escena internacional. Trátase de saborea-

los na súa propia terra visitando, ao tempo, pazos e mostei-

ros, hoteis con encanto e restaurantes con todo o sabor de

Galicia e aromas de lenda regados por albariño, mencía, go-

dello, treixadura...

E os visitantes que queiran vivir Galicia desde un barco de

pesca compartindo traballos con toda a tripulación poden fa-

celo realidade co Turismo mariñeiro. Este produto turís-

tico constitúe unha oportunidade única para meterse de cheo

no ambiente mariñeiro de Galicia a través de distintas acti-

vidades que pescadores, mariscadoras e confrarías compar-

ten co turista.

Unha experiencia que permitirá aos participantes saíren ma-

riscar e aprenderen das propias mariscadoras os segredos

do seu oficio, embarcárense nunha travesía pola ría para co-

ñeceren as bateas de mexillóns ou os criadeiros de ostras,

gozaren dunha ruta en barco seguindo os golfiños ou visita-

ren unha lonxa onde asistiren ás tradicionais poxas de pei-

xes e mariscos. y
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Turismo mariñeiro de Galicia

un mar de
cultura,
un mar de
aventura
TEXTO E FOTOGRAFÍAS: REVISTA TURISMO DE GALICIA

En Galicia, o mar faise sentir
profundamente en todo o litoral e o
seu poder penetrante impregna o
territorio dun país cuxa personalidade
se foi forxando pouco a pouco a través
da influencia do océano. Costumes,
oficios, personaxes e ámbitos
característicos conforman unha cultura
moi definida e auténtica. Agora,
TURGALICIA reúne todo o sabor do
mar galego nunha experiencia
turística única: Turismo mariñeiro
para gozar a máis completa aventura
na costa galega.

40 . Gárdasme o segredo? Decembro-Marzo
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O
Turismo mariñeiro de Galicia é un

novidoso produto turístico funda-

mentado na autenticidade e a singu-

laridade da cultura marítima galega

que propón ao visitante experiencias

únicas. Un novo modelo de turismo sostible en contacto

coa natureza, co mar e cos mariñeiros, que preserva os

valores naturais e culturais, e que serve, tamén, como

instrumento de educación ambiental.

Embarcarse cos pescadores, acompañar as mariscadoras

na súa tarefa diaria, coñecer o traballo dos carpinteiros

de ribeira, observar e aprender o intricado labor das re-

deiras, visitar unha lonxa e participar nunha xornada de

poxa, pasear por un porto pesqueiro, coñecer faros situa-

dos en lugares incribles, respirar o ambiente das casas de

pescadores e, por suposto, gozar dunha gastronomía ex-

cepcional son agora posibles de forma doada e divertida.

E para facilitar e gozar ao máximo da experiencia turís-

tica mariñeira, TURGALICIA distribuíu as actividades que

se poden practicar dentro deste produto en dúas catego-

rías dependendo de se a actividade se practica en terra

ou no mar.

Mariñeiro en terra

Para mergullarse no mundo mariñeiro sen necesidade de

embarcarse, da man de profesionais do litoral, o visi-

tante pode percorrer a praia aprendendo a localizar o es-

condedoiro da ameixa, visitar os estaleiros onde se re-

paran as gamelas ou asistir a unha poxa na lonxa tras a

descarga.

As opcións complétanse con rutas por portos, vilas tradi-

cionais e paisaxes costeiras ou con visitas aos museos

que gardan a memoria do mar, sen esquecer a gastrono-

mía, máis saborosa cando se degusta a pé de porto e

cando se coñecen os segredos que hai detrás dun bo

prato de peixe ou marisco.

Pon as botas!. Con elas poderanse realizar varias rutas

de marisqueo e compartir unha xornada coas marisca-

doras da costa galega. Mans á obra!. E así coñecer os

oficios máis representativos do ámbito mariñeiro de

Galicia.

Do mar, á mesa

Para descubrir a singradura dos produtos do mar, dende

o porto ata a cociña, sen necesidade de embarcarse, Tu-

Vive unha experiencia única:
o Turismo mariñeiro, da man

dos seus profesionais.
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Observar a construción das artes de pesca,
como son as nasas, é outra das propostas

de Turismo mariñeiro.

Turismo mariñeiro de Galicia propón máis de 20 actividades que

poden realizarse coa compañía de auténticos profesionais do

mar. No folleto e a web de TURGALICIA, www.turgalicia.es,

identifícanse coa icona que representa un mariñeiro faenando

cunha rede.

Marisqueo en Boiro, Cambados e O Grove; as redeiras de Bu-

rela, A Garda e Malpica; construción de barcos en Cervo e

Boiro; construción de nasas en Boiro; visitas ás lonxas de Fis-

terra e O Grove; o cultivo do mexillón en cabo de Cruz, Boiro;

visita á factoría de conservas Cuca, en Vilagarcía de Arousa; a

ruta das algas en Loiba, Ortigueira; visitas aos portos de Laxe

e Cambados; O Pindo mariñeiro, en Carnota; rutas por terra en

Lira, Carnota; xornadas de pesca en Lira, Portosín e O Grove;

e as rutas por mar na embarcación Roncadora, de Lira.

¡Busca o lobo de mar!
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Rúas da vila mariñeira de
Muros (A Coruña).
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Observar as subastas de lonxa, asistir a
un taller de cociña de pratos con sabor e

produtos do mar, descubrir a «faena»
dos mariñeiros, vivir a Galicia costeira.
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Barcos de pesca amarrados no
porto de Malpica (A Coruña).

46 . Gárdasme o segredo? Decembro-Marzo
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rismo mariñeiro de Galicia propón visitas a dúas das lon-

xas máis características do litoral galego, coñecer como

se produce e procesa o mexillón máis saboroso da ría de

Arousa e visitar unha das fábricas de conservas máis se-

lectas da Comunidade galega.

Como un perfecto mariñeiro en terra, o visitante tamén

poderá pasear o mar, coas sete propostas incluídas nesta

experiencia turística que permiten coñecer a ruta das

algas, visitar de forma guiada varias vilas mariñeiras da

Costa da Morte e a ría de Arousa e coñecer o maior ám-

bito portuario de Galicia.

Sabores mariñeiros

Directamente do mar á mesa. A gastronomía que propón

Turismo mariñeiro é a máis característica do mar de Ga-

licia. Baixo o selo Mar Galaica, o primeiro club de produto

de Turismo mariñeiro de España, preséntanse tres posi-

bilidades para gozar da mellor cociña litoral. Será difícil

escoller entre un menú mariñeiro no porto de Fisterra, o

polbo de Lira, en Carnota, e un taller de cociña mariñeira

na Serra de Outes.

E para aprender máis, a experiencia mariñeira en Galicia

esténdese a outras actividades como a participación no

proxecto de divulgación do mundo do mar, en Laxe, a vi-

sita ao museo da pesca de Fisterra e a posibilidade de

participar en cursos de formación relacionados co sector

marítimo-pesqueiro de Galicia.

Un mar de cultura. É o apartado no que se inclúen 28 po-

sibilidades distintas para entender e poder interpretar

toda a vida mariñeira de Galicia. Casas-museo, barcos-

museo, museos ao aire libre, aulas do mar, acuarios, cen-

tros de interpretación, muíños de mareas, fábricas de sal-

gadura, unha salina, un porto de embarcacións

tradicionais... unha morea de posibilidades ao longo de

47Decembro-Marzo . Gárdasme o segredo?

Postas de sol. Galicia ofrece este
agasallo desde cantís e praias.
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«Secadoiros» de congro.

toda a costa galega para amosar a fondo a cultura mari-

ñeira de Galicia.

Turismo a bordo

Sentirse abalado polas ondas e curtido pola brisa do mar.

Para os visitantes máis curiosos e atrevidos, Turismo ma-

riñeiro de Galicia propón tamén experiencias auténticas

acompañando os mariñeiros nunha xornada de traballo

para ver como largan as redes, localizan bancos de pesca

ou desembarcan a pesca no porto.

Compartir unha xornada de pesca cos mariñeiros de Lira,

en Carnota, Portosín, no Porto do Son e no Grove está

agora ao alcance do viaxeiro que sinta atracción polo mar.

A bordo de embarcacións pesqueiras, profesionais do mar

convértense en guías da súa actividade para os seus pa-

saxeiros, compartindo ao final do día situacións e anéc-

dotas do traballo.

Para os máis atrevidos, a aventura poderá completarse

coas rutas mariñeiras que se propoñen: seis travesías

distintas en embarcacións tradicionais e outras 15 en em-

barcacións distintas. Hai para todos os gustos e para co-

ñecer todos os ámbitos e os espazos máis recónditos do

mar interior de Galicia. E, tamén a bordo, o visitante po-

derá escoller varias rutas de seguimento de aves mariñas

desde o barco Chasula, que ten a súa base no Grove.

Esta actividade realízase tanto en augas interiores como

en mar aberto. A oferta de Turismo mariñeiro complétase

co programa Canas e anzois que propón tres formas de

practicar a pesca deportiva: pesca deportiva sostible e

pesca deportiva, en Rianxo e O Grove.

Toda a información sobre Turismo mariñeiro de Gali-

cia atópase na web www.turgalicia.es e no folleto pu-

blicado por TURGALICIA que se pode descargar desta

mesma páxina no apartado descargas e utilidades. y
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Galicia foi pioneira ao poñer en valor e crear un produto turístico partindo da oferta mariñeira coa que conta o seu territorio e, neste ámbito, tamén foi

innovadora ao crear o primeiro club turístico dedicado exclusivamente a esta actividade.

Así, xorde Mar Galaica Turismo mariñeiro, entre o mar aberto da Costa da Morte e as augas máis calmas da ría de Muros e Noia. É a integración de

distintas confrarías de pescadores, profesionais do mar, hoteis, restaurantes e empresas de servizos que se comprometen a cumprir unhas normas comúns

de calidade nas instalacións e no servizo para facer máis sinxela a organización e o goce da experiencia mariñeira. Mar Galaica Turismo mariñeiro

confórmano operadores públicos e privados e é unha aposta do Grupo de Acción Costeira Seo de Fisterra-ría de Muros-Noia por un turismo máis

integrado e comprometido.

Todas as actividades que propón Mar Galaica Turismo mariñeiro están indicadas cun distintivo na publicación sobre Turismo mariñeiro editada por

TURGALICIA e na web www.turgalicia.es

Máis información en: www.margalaica.net

Club de produto Mar Galaica Turismo mariñeiro

Visitar unha conserveira e
observar cómo se manipula

e envasa o produto.

As experiencias do produto Turismo mariñeiro de Galicia dis-

tribúense por todo o litoral, de norte a sur ao longo de oito

zonas delimitadas: Mariña lucense, Ferrolterra, A Coruña

e As Mariñas, Costa da Morte, ría de Muros e Noia, ría de

Arousa, ría e Terras de Pontevedra e ría de Vigo e Baixo

Miño.

Na páxina web de TURGALICIA, www.turgalicia.es, e no fo-

lleto editado por esta sociedade para a promoción do Tu-

rismo mariñeiro de Galicia pódese atopar o mapa de situa-

ción dos concellos con oferta turística mariñeira e localizar as

actividades que se poden realizar no seu territorio.

Mapa de situación

5

S
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A Fonsagrada-Compostela

O Camiño Primitivo ameno e
cómodo con Bono Iacobus

 Variante por A Fonsagrada (Villa)
San Xoán do Padrón - Paradavella 

O Empalme Castañeda

Lugo

Ferreira

Santiago de Compostela

A Fontaneira

Vilar de Cas

LONGARELA 
CASA RURAL

PAZO DE ORBAN 
E SANGRO

CASA DA 
PONTECASA MILIA 

I y IIA PENA DE 
AUGASANTAS

Un dos primeiros devotos en seguir a ruta xacobea do Camiño Primitivo foi o rei
Alfonso II o Casto que, gobernando o Reino Astur, realizou o Camiño desde Oviedo ata
Santiago no primeiro terzo do século IX. Hoxe, doce séculos despois, TURGALICIA
ofrece a posibilidade de realizar en sete etapas a distancia que separa A Fonsagrada
de Compostela a través do produto Bono Iacobus, que permite o aloxamento en
establecementos de Turismo Rural para descubrir, sentir e descansar unha das Rutas
máis interesantes do Camiño de Santiago.

TEXTO E FOTOGRAFÍAS: REVISTA TURISMO DE GALICIA
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O Camiño alcanza terras galegas na Fonsagrada, coa súa
fonte que da orixe e nome ao pobo. É frecuente ver
mercados tradicionais e degustar gastronomía típica.
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Dolmen do Hospital de Montouto
na Fonsagrada (Lugo).

Foto: Enrique López
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O Camiño Primitivo, en Padrón,
preto da Fonsagrada (Lugo).

A fonte de S. Xoan de Padrón, A
Fonsagrada (Lugo).

Nunca o Camiño de Santiago se fixo tan ameno e cómodo

nesta ruta tan dura, pero, á vez, tan bela e de tan variados

ámbitos. O Bono Iacobus permite percorrer os 156 quilóme-

tros do Camiño Primitivo que separan A Fonsagrada de San-

tiago de Compostela en sete días e seis noites con aloxamento

na rede de establecementos de turismo rural de Galicia.

Ao final de cada etapa, o camiñante é recollido a pé de ruta

e conducido en automóbil a unha casa rural na que poderá

descansar e pasará a noite tras a merecida cea caseira elabo-

rada con produtos da zona. Pola mañá, tras o almorzo, o via-

xeiro será conducido ao punto no que deixou o Camiño o

día anterior para continuar a ruta que o levará a Compostela.

Así, o camiñante poderá sumar á experiencia do Camiño de

Santiago as vivencias que lle serán prestadas neste selecto

grupo de establecementos de turismo rural de Galicia perco-

rrendo os xeodestinos Ancares-O Courel, Lugo e A Terra Chá

e Terras de Santiago.

As etapas

A ruta parte da Fonsagrada cara á Fontaneira, tras 20 quiló-

metros de percorrido. Este tramo transita polas serras orien-

tais de Galicia. San Xoán de Padrón, Hospital de Montouto,

Paradavella e A Degolada.

A segunda etapa do Camiño Primitivo a través do Bono Ia-

cobus realízase entre A Fontaneira e Vilar de Cas, cun des-

censo de máis de 400 metros ao longo de 20 quilómetros,

onde o camiñante pasará polo Cádavo, o Alto dá Vacariza,

Vilabade e Castroverde.

Desde Vilar de Cas a Lugo, chégase a Carballido, Fazai e San-

tiago do Castelo para acceder a Lugo pola Porta de San Pedro,

nun trazado urbano que remata na catedral de Santa María.

Lugo e Ferreira delimitan o traxecto da cuarta etapa do Bono

Iacobus Camino Primitivo. Son 27,2 quilómetros cos lugares

de San Vicente do Burgo, Bacurín e San Romao da Retorta

no percorrido.

A quinta etapa desta ruta desenvólvese entre Ferreira e A Cas-

tañeda, ao longo de 28,2 quilómetros. Esta etapa pasa por

Augas Santas, Vilouriz, Vilamor e Melide, onde se une ao Ca-

miño Francés, ata a meta, en Santiago de Compostela.

Pouco máis de vinte e un quilómetros separan A Castañeda

do Empalme na quinta etapa do Bono Iacobus Camino Pri-

mitivo, xa dentro do tramo do Camiño Francés que conduce

a Compostela, e con lugares tan interesantes como Ribadiso,

Arzúa, A Calzada, A Rúa, A Salceda e A Brea.

E, por último, os 23,2 quilómetros entre O Empalme e San-

tiago de Compostela, a través Da Rúa, O Pedrouzo, A Lava-

colla e O Monte do Gozo, antes de alcanzar a Praza do Obra-

doiro e visitar a Catedral.

52 . Gárdasme o segredo? Decembro-Marzo
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A igrexa de Villaverde, coñecida
como a Catedral.

Santuario de Nosa
Señora do Carme.

53Decembro-Marzo . Gárdasme o segredo?
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Unha peregrina transita por O Cádavo
(Lugo), camiño de Compostela.

Duración: 7 días/6 noites de Camiño (7 etapas) +2 noites opcionais en Santiago de Compostela.

Distancia total: 156 quilómetros entre A Fonsagrada (Lugo) e Santiago de Compostela.

Saídas: Calquera época do ano agás Semana Santa e agosto.

Mínimo/máximo de viaxeiros: 1/10

Prezo: 1 persoa en cuarto individual, 490 euros. Dúas persoas en cuarto dobre, 730 euros. O prezo inclúe 6 noites de aloxamento en casas rurais en ré-

ximes de aloxamento e media pensión (almorzo e cea), traslado ao final de cada etapa ata a casa rural e viceversa (cando sexa necesario), seguro turístico

e IVE.

Opcional. Dúas noites en Santiago: 1 persoa en cuarto individual: 265 euros. Dúas persoas en cuarto dobre: 390 euros. O prezo inclúe 2 noites de hotel

de 3 estrelas, en réxime de aloxamento e almorzo; cea con menú degustación nun restaurante do casco histórico da cidade e visita ás cubertas da Catedral.

Existe a posibilidade de alterar a orde das noites en Santiago, é dicir, poden programarse dúas noites en Santiago ao inicio ou ao final do programa, ou

ben, unha noite ao final e outra ao final do Camiño.

Outros servizos opcionais: Pódese contratar unha merenda en cada etapa e servizos de transporte de equipaxe. Tamén pode solicitarse o traslado desde

os principais aeroportos ata o inicio do Camiño e o aloxamento na Fonsagrada.

Máis información: www.turgalicia.es

REVISTA TURGALICIA nº 23 GALEGO_Maquetación 1  07/12/12  12:19  Página 54



A coñecida como Torre do Castelo,
en Castroverde (Lugo).
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A porta de San Pedro, na
Muralla de Lugo.

1ª e 2ª etapas  
Longarela Casa Rural
Os Vilares de abaixo,2
Montecubeiro-Castroverde
Tlf: 982 311 206
info@longarelacr.com
www.longarelacr.com

3ª etapa
Pazo de Orbán e Sangro
Travesía do Miño, 6. Lugo
Tlf: 982 240 217
info@pazodeorban.es
www.pazodeorban.es

4ª etapa
Casa da Ponte
A Ponte Ferreira. 
Ferreira de Negral. Palas de Rei
Tlfs: 689 552 329/ 982 183 077
olgalou1979@hotmail.com

5ª etapa
Casa Milia I e II
A Portela. A Castañeda. Arzúa
Tlf: 981 501 625 /619 286 365
información@casamilia1.com
reservas@casamilia1.com
www.casamilia1.com

6ª etapa
A Pena de Augasantas
Oca de abaixo, 16. 
Beseño. Touro
981 518 747/ 679 993 095
www.apenadeaugassantas.com

As casas do Bono Iacobus

Praza do Convento de
Melide, vila onde se

xunta o Camiño
Primitivo e o Francés.

O Camiño Primitivo, ao
seu paso pola ponte da

Chanca en Lugo.
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1

4

5

2

3

1 Casa da Ponte. 2 Pazo de Orbán e Sangro. 3 Longarela Casa Rural. 4 Casa Milia. 5 A Pena de Augas Santas.
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XEODESTINO
Costa da Morte,

TEXTO: MARÍA PORTO x FOTOGRAFÍAS: REVISTA TURISMO DE GALICIA

tristura no nome,
ledicia na alma

58 . Gárdasme o segredo? Decembro-Marzo

REVISTA TURGALICIA nº 23 GALEGO_Maquetación 1  07/12/12  12:19  Página 58



A Costa da Morte foi, durante moito tempo, o punto máis occidental da Europa
coñecida. A fin da terra é tamén escenario do final dunha das Rutas Xacobeas máis
interesantes: o Camiño de Fisterra-Muxía. Hoxe, turisticamente, a Costa da Morte
é un xeodestino no que manda o mar e que atesoura un excepcional patrimonio
natural e artístico. Percorreremos este desafiante territorio a través de dúas
experiencias turísticas: Faros e praias na fin do mundo e Santuarios atlánticos que
nos permitirán visitar unha zona caracterizada pola personalidade da súa terra e a
bravura do seu mar, pero tamén polas súas lendas, rituais e romarías.

Faro de Fisterra, probablemente o máis
visitado de Europa e coñecido polos

navegantes de todo o mundo.

59Decembro-Marzo . Gárdasme o segredo?
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A
escritora inglesa Annette Meaking foi

quen chamou por primeira vez a esta si-

nuosa franxa da costa galega, de algo

menos de 100 quilómetros, Coast of

Death. Corría o ano 1908 e, desde aquel

momento por influencia da prensa británica e dos naufra-

xios nela acontecidos, coñeceriamos este xeodestino turís-

tico como Costa da Morte.

De feito, é realmente a memoria do mar a que lle daría

nome á Costa da Morte por mor das máis de 450 traxedias

marítimas que tiveron lugar nas súas costas desde a Idade

Media. Aquí manda o mar como lembra o Cemiterio dos In-

gleses, preto do Cabo Vilán, onde descansan os 173 mari-

ñeiros do Serpent que naufragaron en 1890. Pero tamén

nesta costa o mar intérnase na terra e convértese en pro-

tectora ría como sucede en Corcubión, Lires, Camariñas,

Corme e Laxe.

A Costa da Morte é especial por moitos motivos. Durante

moito tempo foi o punto máis occidental da Europa coñe-

cida. A fin da terra é tamén escenario do final da Ruta Xa-

cobea para moitos peregrinos, e aquí podemos gozar de

media ducia de festas con declaración de Interese Turístico

de Galicia: a Festa de San Fins do Castro en Cabana de Ber-

Encaixes realizados polas Nemanquiñas,
Asociación de Palilleiras de Vimianzo 

(A Coruña).

gantiños, a Mostra do Encaixe de Camariñas, as Festas do

Santísimo Cristo de Fisterra, a Romaría de Nosa Señora dos

Milagres de Caión, na Laracha; a Mostra da Olaría de Buño

en Malpica de Bergantiños e mais a Festa da Faguía do Car-

nés en Vimianzo. Ademais, a Romaría de Nosa Señora da

Barca, en Muxía, conta desde 1989 coa declaración de Festa

de Interese Turístico Nacional e na zona podemos visitar

museos como o do Encaixe de Camariñas, o da Olaría de

Buño ou o museo do Traxe, de Vimianzo, que achegan pin-

celadas da cultura na fin da terra galega.

Falamos do xeodestino Costa da Morte que abrangue os

concellos de Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo,

Carnota, Cee, Coristanco, Corcubión, Dumbría, Fisterra, A

Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Mazaricos, Muxía,

Ponteceso, Vimianzo e Zas.

Terra de lendas

O espazo natural do cabo Vilán, en Camariñas, o monte

Pindo, en Carnota, ou as illas Sisargas son bos exemplos da

salvaxe natureza da Costa da Morte; lugares que ensinan o

carácter da súa terra e o bravío do seu mar. Faros e praias

salvaxes como a de Carnota, a máis longa de Galicia, ou o

espectacular areal do Trece, en Camariñas. Todo o litoral
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Faro de Cabo Vilán, primeiro faro
eléctrico das costas españolas.
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da Costa da Morte forma un espazo natural protexido que

se interna terra dentro a través do río Anllóns. Os Penedos

de Pasarela e Traba, nos concellos de Laxe e Vimianzo, con-

forman unha paisaxe protexida con corpo de pedra e alma

de lenda. Tantas lendas como aquela que di que a Virxe se

lle apareceu ao Apóstolo nunha barca de pedra da que hoxe

fican os restos en Muxía como testemuño dese milagre.

Outra asegura que no cabo da fin do mundo, Finis Terrae,

se atopaba a Ara Solis, o altar no que os fenicios adoraban

o sol; mentres que durante milleiros de anos se pensou que

máis alá do cabo de Fisterra só existía unha sima acuosa na

que o sol se apagaba cada noite e a través da cal se che-

gaba a unha rexión de tebras poboada por monstros mari-

ños. Disque tamén baixo a branca e fina area da praia do

Rostro se atopa a mítica cidade de Dugium, fundada polos

nerios, e que sucumbiu baixo unha enorme onda.

Santuario da Virxe da Barca en
Muxía (A Coruña).

A Costa da Morte é unha loita constante da terra coa auga,

as ondas baten no maxestoso faro de Fisterra; a auga dis-

corre pola máxica marisma e o areal de Baldaio e repousa

baixo a ponte romana de Lubiáns. No Ézaro, precipítase

polas penas e agarima o pintoresco porto de Caión; men-

tres que a pedra compón os hórreos de Pidre, as Torres do

Allo, o castelo de Vimianzo e déixase abalar polo vento en

Muxía, ao carón do santuario da Virxe da Barca.

O dolmen de Dombate, o castro de Borneiro, o hórreo de

Carnota, os pazos de Corcubión ou as igrexas de Santa

María das Areas ou de Xunqueira embelecen tamén esta

costa con tristura no nome, pero ledicia na alma.

FAROS E PRAIAS SALVAXES: FAROS E PRAIAS NA FIN DO MUNDO

A desafiante orografía da Costa da Morte precisa de faros

para guiaren os mariñeiros e acolle, ademais, praias salva-

xes de area fina e branca, que percorreremos nunha expe-

riencia turística pensada para facerse en dúas xornadas.

Percorrido-Día 1º

O carácter perigoso dos cantís que se afunden no mar e os

frecuentes temporais na Costa da Morte propiciaron que

nos puntos estratéxicos se erguesen desde a antigüidade si-

Penedos de Pasarela, 
cando vos vexo, penedos 
suspiro de amor por ela.
EDUARDO PONDAL
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Praia de Carnota (A Coruña),
salvaxe e espectacular.

nais marítimos que chegaron ata os nosos días, mentres

que outros foron construídos en tempos recentes. É o caso

do moderno faro de Punta Nariga (1995), en Malpica de

Bergantiños, primeira parada do noso itinerario, deseñado

polo arquitecto pontevedrés César Portela. Feito con gra-

nito rosa do Porriño, mirándoo detidamente, descubrimos

un gran barco unido en tres corpos que se ergue por enriba

dos cincuenta metros sobre o mar. Esta estrutura intégrase

nunha contorna de pedras erosionadas polo vento e a auga,

compoñendo unha insólita paisaxe que se completa coas

illas Sisargas, cara ao norte, e o cabo Roncudo, en dirección

sur. E, por certo, dos percebes que medran neste cabo dise

que son un dos mellores de Galicia.

A nosa viaxe continúa cara a Camariñas, pero antes fare-

mos dúas paradas en Laxe. Lonxe da tranquilidade da con-

corrida praia que baña a vila, están os areais virxes de So-

esto e de Traba que, aínda que tamén teñen forma de

enseada, acostuman estar sacudidos polo forte vento e on-

dada. Soesto esténdese uns 860 metros entre punta e

punta, mentres que Traba supera os 2,5 quilómetros. Nes-

tes areais, podemos ver, entre os xuncos das dunas baixas,

as aves mariñas: gaivotas, picapeixes, píldoras ou lavan-

deiras, que habitan este grande observatorio ornitolóxico.

Esta parte oriental da serra de Pena Forcada esténdese

desde Traba de Laxe ata a punta do cabo Vilán, seguinte pa-

rada no territorio de Camariñas. Neste escenario pétreo,

érguese outro dos faros máis coñecidos da Costa da Morte

pola súa estrutura, pola súa situación e por acoller o museo

dos naufraxios. Neste punto, subiremos ata o antigo facho,

situado ás costas do faro actual, de 1896. Desde aquí,

vemos en toda a súa magnitude a torre octogonal de cabo

Vilán. Estamos ante o ciclope da Costa da Morte, que se

eleva 105 metros sobre o mar e que foi o primeiro faro eléc-

trico das costas españolas.

Desde a estrada de acceso ao faro, hai un camiño que

conduce ata a praia de Trece. De novo en camiño, atopa-

mos o Foxo do Lobo. Trátase dun sistema de caza, de pro-

bable orixe prehistórica, que consistía en construír muros

de pedra converxentes que se utilizaban para cazar o ani-

mal que lle dá nome, porcos bravos ou cervos. Aquí

temos tamén unha gran diversidade biolóxica. De feito,

este é o único lugar de Galicia, xunto coas illas Cíes, onde

medran os últimos exemplares en perigo de extinción do

arbusto da camariña. Máis adiante, chegamos ao Cemi-

terio dos Ingleses e, ao final do camiño, atopamos a en-

seada de Trece, custodiada pola figura dunha duna rubi-
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ñía eterna do cabo Fisterra e do cabo da Nave nos seus

extremos.

Fisterra foi considerada durante a Antigüidade a fin do

mundo coñecido. De feito, a súa posición xeográfica que

propicia uns impresionantes solpores fixéronlle crer a Dé-

cimo Xuño Bruto, o xeneral romano que dirixiu a conquista

de Galicia, que este era o lugar onde morría o sol.

En Fisterra, visitamos o seu porto de mar sorprendente-

mente calmo, para despois perdérmonos polas rúas desta

vila mariñeira e degustar nalgunha das súas tabernas un

bo prato de longueiróns.

Continuamos viaxe cara ao faro e achegámonos ao cemi-

terio municipal, obra de César Portela, e cuxas formas cú-

bicas á beira do mar se afastan do concepto tradicional.

Coa mirada na ría de Corcubión e co monte Pindo ao

fondo, chegamos ao faro de Fisterra, cuxa luz, que chega

a alcanzar os 65 quilómetros de lonxitude, guía os barcos

na súa navegación por estas augas de frecuentes tempo-

rais e arrecifes. Este é moi probablemente o faro máis vi-

deira, que parece querer alcanzar o cumio do monte

Branco.

Continuamos cara ao sur para chegar ao punto máis occi-

dental da península: o cabo Touriñán coa praia salvaxe de

Nemiña. Estamos xa no luscofusco, un bo momento para

subir ao monte Facho e contemplar a beleza da península

de Muxía.

Percorrido-Día 2º

Reservamos o segundo día para chegar a Fisterra, pero

antes facemos parada en dúas praias espléndidas pola con-

tenda que auga, vento e terra semellan librar nelas. Son os

areais do Rostro e de Mar de Fóra, abertos ao Atlántico e

sempre envoltos nunha aparente soidade.

Aínda que, polo seu carácter perigoso, non forman parte

da zona cotiá de baño, son parada obrigada para todo

aquel que se achega a Fisterra. Na contorna do Rostro, a

liña de area supera os dous quilómetros; Mar de Fóra,

máis preto do núcleo urbano fisterrán, conta coa compa-

64 . Gárdasme o segredo? Decembro-Marzo

Praia do Rostro en Fisterra
(A Coruña).
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Porto pesqueiro de Malpica
de Bergantiños (A Coruña).

Horreo de Carnota (A
Coruña), declarado

Monumento Nacional.

SANTUARIOS MÁXICOS: SANTUARIOS ATLÁNTICOS

Este percorrido pola Costa da Morte permitiranos coñecer as

grandes lendas, crenzas, rituais e romarías mariñeiras que

se suceden ao longo dun litoral ateigado de santuarios que

miran ao mar desde lugares privilexiados.

Percorrido-Día 1º

Comezamos a nosa viaxe na antiga vila baleeira de Caión,

onde atopamos o santuario de Nosa Señora dos Milagres.

Desde este outeiro, podemos gozar dunha inmellorable

vista panorámica.

sitado de Europa, o máis próximo a América e coñecido

por todos os navegantes do mundo, pola súa importancia

como medio de advertencia da proximidade dunha costa

sumamente perigosa.

Construído en 1853, a 138 metros sobre o nivel do mar, é

o faro situado máis ao oeste de Europa, cunha torre octo-

gonal, a casa do fareiro e unha praza de homenaxes que se

denomina Praza da República Arxentina.

A sensación de que, agás toda esa auga, non hai nada máis

que se interpoña entre este anaco de terra e o novo conti-

nente deixará pegada en quen o visite.

Santo Cristo de Fisterra, 
Cristo da barba dourada, 

veño de tan lonxe terra,
Santo, por che ver a cara.

Veño da Virxe da Barca,
veño de abalar a pedra,

tamén veño de vos vere
Santo Cristo de Fisterra.
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A romaría da Nosa Señora dos Milagres comeza o domingo

anterior ao 8 de setembro. Durante unha semana, milleiros

de persoas chegan ao santuario desde toda a comarca para

pedirlle á Virxe curación ou agradecerlle a intervención di-

vina. Centos deles chegan a pé e algúns mesmo continúan

o seu ofrecemento dando varias voltas de xeonllos ao redor

do templo do século XIX. A tradición di que a fonte santa é

milagreira para os problemas da pel.

Continuamos viaxe cara a Malpica de Bergantiños. Aquí, la-

varse coa auga santa é un rito que tamén cumpren os fieis

no santuario de Santo Hadrián do Mar, do século XVI. O

templo érguese solitario e sinxelo no cabo do mesmo nome

coas illas Sisargas ao seu carón. A fama de milagreiro de

Santo Hadrián reside en que librou a zona dunha praga de

serpes. A tradición conta que, desde que acabou coa úl-

A luz do Faro de Fisterra (A Coruña)
chega a alcanzar os 65 quilómetros 

de lonxitude.

tima, o único réptil que se pode intuír en todo o cabo é o

que aparece na silueta dunha das pedras dos cantís que hai

ao pé da ermida.

Seguindo o noso camiño cara ao sur, e antes de chegar a

Muxía, facemos un alto para coñecer o mosteiro románico

de San Xián de Moraime. Trátase dun antigo cenobio bene-

ditino, de gran beleza, que leva en pé dende o século XII.

Obra da escola do Mestre Mateo, na súa portada reflíctese

o influxo da catedral compostelá.

Percorrido-Día 2º

No segundo día do noso percorrido, comprendemos por

que Muxía é coñecida como a noiva do vento e do mar.

Nesta vila mariñeira achegámonos ao santuario da Virxe

da Barca. Impoñente e maxestoso, a súa arquitectura ér-
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no seu interior a imaxe do Cristo da Barba Dourada. Con-

tan os vellos que unha embarcación se desfixo del e che-

gou á vila arrastrado polo mar, sendo desde entón vene-

rada, xa que aseguran que a este Cristo lle medran os

cabelos e as unllas.

Paga a pena continuar a nosa ascensión pola ladeira do

monte Facho. No cumio, atopamos os restos da ermida de

San Guillerme, onde prestamos especial atención á Cama

de San Guillerme. Este é un espazo escavado nunha rocha

do chan, axeitado ás dimensións do ser humano. Segundo

a tradición popular, estamos noutro lugar milagreiro ao que

acudían as mulleres para pediren ao santo cando a des-

cendencia non chegaba.

E aínda que hoxe xa non estamos na fin da terra, si nos ato-

pamos nun dos lugares máis espectaculares de Galicia. y

67Decembro-Marzo . Gárdasme o segredo?

guese sobre as propias rochas que lambe o mar. A tradi-

ción conta como a Virxe chegou nun barco ata Muxía para

alentar o Apóstolo Santiago na evanxelización de Galicia.

Esta embarcación atoparémola agora convertida en pe-

dras ao noso redor. Vemos a Pedra de Abalar, que sería

o casco do barco da Virxe; tamén a Pedra dos Cadrís, as

velas do barco; e a Pedra do Timón. No día da festa, os

romeiros fan abalar a gran pedra saltando en ambos os

dous extremos ata conseguiren que se mova, mentres

que a Pedra dos Cadrís disque serve para curar as dores

de riles e de costas pasando por debaixo dela ata nove

veces.

A nosa seguinte parada é a igrexa de Santa María das

Areas, un templo románico do século XII situado no ca-

miño que nos leva ata ao faro de Fisterra e que alberga

Faro de Punta Nariga, en Malpica
de Bergantiños (A Coruña), obra

de César Portela.
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A riqueza do destino e un deseño acorde coas esixencias dos apaixonados ao ciclismo de montaña
son os dous piares do éxito do Centro Bicicleta Todo Terreo (BTT) do Salnés, que conta xa cunha
traxectoria de dous anos e que cada tempada é visitada por milleiros de afeccionados ao deporte
do pedal. No transcurso deste tempo no que este centro pioneiro posto en marcha por TURGALICIA
prestou os seus servizos, preto de dous mil cincocentos ciclistas percorreron as súas pistas que
discorren entre a montaña, o curso fluvial do Umia, o Val do Salnés e a impresionante ría de Arousa.

referente para a bicicleta 
de montaña en Galicia

TEXTO E FOTOGRAFÍAS: REVISTA TURISMO DE GALICIA

Centro BTT 
do Salnés

68 . Gárdasme o segredo? Decembro-Marzo
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E
ste éxito formula novos retos e, nestes mo-

mentos, a Oficina Técnica de Centros BTT ba-

ralla a posibilidade de abrir dous máis para o

2013. Galicia ten un enorme potencial para

este tipo de actividades ao aire libre. No úl-

timo ano, a Oficina Técnica dos Centros BTT Galicia mantivo

contactos con varios promotores interesados na apertura

dun Centro BTT Galicia. Tras a análise pormenorizada de

varios territorios a través dun intenso traballo de campo,

na actualidade estase a traballar conxuntamente con dúas

administracións públicas co obxectivo de que na primavera

do 2013 se inauguren dúas novas instalacións que se

sumen á existente no Salnés e que doten a rede de Centros

BTT Galicia dun total de tres Centros BTT Galicia.

Cos pasos que se están a dar, TURGALICIA camiña cara ao

obxectivo de contar cunha rede de entre seis e oito Cen-

tros BTT Galicia que permitan ao viaxeiro afeccionado ao

ciclismo de montaña descubrir o noso territorio a través

da diversidade das súas paisaxes, a súa cultura e as súas

xentes. Non é de estrañar que o centro do Salnés, xa con-

solidado como un referente do ciclismo en Galicia, teña

cada día máis visitantes, pois os seus trazados poden ser

percorridos tanto por deportistas non adestrados como

por aqueles cuxa paixón é a bicicleta de montaña. Par-

tindo do campo de golf de Meis, entre unha xeografía pri-

vilexiada, o Centro BTT do Salnés ofrece seis rutas circu-

lares e catro lineais cunha lonxitude de entre 7 e 15

quilómetros.

Os dous grandes eixes nos que se sustenta esta proposta

son, sen dúbida, a calidade das rutas establecidas e unha

boa xestión do Centro, con actividades de promoción e boa

atención ao visitante. Case a práctica totalidade dos parti-

cipantes nestes percorridos son homes de entre 18 e 55

anos (un 80%), practicante asiduo de btt e non federado,

que visita o Centro en grupo e procede maioritariamente

de Galicia. A opinión contrastada que estes usuarios teñen

do Centro BTT fai que o grao de satisfacción supere cifras

do 90%, unha razón máis que solucione para que TURGA-

LICIA e os responsables da Oficina Técnica de Centros BTT

de Galicia traballen actualmente na posta en marcha de

dous novos centros. O obxectivo é conseguir, ao longo dos
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O Centro BTT do Salnés
permite conxugar
deporte e turismo.

próximos anos, unha ampla rede de centros que se inscri-

birán en lugares estratéxicos da nosa xeografía.

Para Agustín Martín, responsable da Oficina Técnica do Cen-

tro BTT dependente de TURGALICIA, «o cóctel perfecto é

conxugar o teu deporte favorito coa posibilidade de coñecer

un territorio e os seus recursos turísticos, e estas dúas par-

ticularidades, sen dúbida, ofréceas o Centro do Salnés».

As instalacións do Centro BTT ofrecen ademais a posibili-

dade de alugar as bicicletas, dispoñen así mesmo de lava-

bos, duchas e vestiarios, así como un pequeno taller para

arranxos de menor porte. Isto outórgalles un plus de valor

a aqueles aficionados que non desexan desprazar os seus

equipos ou a propia bicicleta, posibilitando así accións de

día en grupo ou de xeito individual. As características dun

centro de bicicletas todo terreo márcaa a orografía e a po-

sibilidade de dinamizar turisticamente unha zona concreta

que conta de por si con numerosos atractivos paisaxísticos,

gastronómicos e de ocio. Galicia, neste sentido, dispón de

infinidade de posibilidades para establecer circuítos. As rutas

dun Centro BTT divídense en dificultades e sinalízanse por

distintas cores, ao igual que as pistas de esquí, creando un

produto moi familiar que non exclúe tampouco ao ciclista

máis profesional.

O cóctel perfecto é conxugar o teu deporte favorito coa po-

sibilidade de coñecer un territorio. y
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O Centro BTT O Salnés ofrece 10 posibles rutas que, en total, suman máis de 100 quilómetros, entre os que se atopan itinerarios pensados para todo tipo de

público, como o Circuíto do monte da Escusa con saída e chegada no campo de golf de Meis e fermosas vistas panorámicas sobre as rías de Arousa e de Ponte-

vedra; ou outras rutas máis esixentes como as que percorren o monte Castrove e que poñen a proba as forzas e destrezas dos ciclistas.

Tanto iniciados como habituais da práctica da bicicleta de montaña poden acudir a este centro, cuxas dez rutas percorren lugares con grande atractivo turístico

como o mosteiro da Armenteira, frondosos bosques, petróglifos, cursos fluviais e áreas recreativas nas que retomar forzas.

Cunha lonxitude entre os sete e os 18 quilómetros, atopamos seis rutas circulares e catro lineais que ademais poden enlazarse entre si. As rutas en bicicleta do

BTT O Salnés son: Circuíto do monte Escusa, Ruta dos muíños de Armenteira, Ruta dos outeiros de Silván, Circuíto do Val de Meis, Ruta da Chanca, Ruta do monte de

San Martiño, Panorámica do Montecastrove, Ruta de Bordóns, Vistas de Arousa e Circuíto de Campo Ladrón.

Dez rutas para todos os usuarios
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Ruta 1 Circuíto do monte da Escusa

É a máis doada de toda a rede. Comeza á beira do aparcadoiro e ao punto de

acollida e rodea o campo de golf de Meis. Ao longo do seu percorrido de case

7 quilómetros, pódese gozar de magníficas panorámicas tanto das rías de Pon-

tevedra e de Arousa como das serras do Morrazo e do Barbanza. Algúns dos

tramos discorren entre bosques de piñeiros, polo que é doado atopar cogo-

melos ou ver cabalos en estado semisalvaxe a paceren entre as árbores.

Un lugar de parada obrigada é a área recreativa O Castro, no termo municipal

de Poio, onde a beleza do ámbito se incrementa grazas ás vistas do mar. Nas

proximidades da aldea da Escusa e do seu curro, no lugar de Tras do Foxo, o

itinerario comparte brevemente o seu trazado coa ruta 10.

Ruta 3 Ruta dos outeiros de Silván

Arranca á beira do río e do mosteiro da Armenteira, atractivo inescusable de

parada obrigada. A pesar da súa curta lonxitude (6,70 km), amosa un trazado

levemente complicado no inicio e no final. 

Así, zigzaguea devagar entre as casas de Vilar, moitas de pedra e factura tradi-

cional, ata se internar no sinuoso bosque da Cova do Raposo. Pero ese pe-

queno esforzo paga a pena cando o ciclista chega aos outeiros de Silván e, entre

as árbores, se abre un limpo horizonte de verdes vales e paisaxes agrarias e vi-

tivinícolas, salpicadas de pequenas lombas con pechados bosques perennes. A

maior parte do percorrido deste itinerario coincide coa ruta 10, permitindo o

engarzamento con gran parte doutras vías.

Catro percorridos posibles

REVISTA TURGALICIA nº 23 GALEGO_Maquetación 1  07/12/12  12:20  Página 72



73Decembro-Marzo . Gárdasme o segredo?

Ruta 7 Panorámica do monte Castrove

Desde o verdor e frescura do río San Tomé na área recreativa de Arcos, inicio

e final desta, a ruta ascende pola aba norte do monte Castrove, mostrando un

itinerario de fermosas vistas.

O trazado, coincidente coa ruta 10, é amplo e doado de seguir. Pódese gozar

da perspectiva que dá a altitude: o monte Xiabre, as terras de Barro, Moraña

ou Cuntis e, ao lonxe, o monte Xesteiras. Chegando a Pousadoiro, a ascensión

é máis suave ata Porteliña dos lagos. Nas proximidades, temos o curro, a ca-

pela de San Ramón e a pequena aldea da Escusa, onde atopar mel de alta ca-

lidade.

Ruta 10 Circuíto de Campo Ladrón

É, sen dúbida, a ruta máis esixente e conecta coa maior parte dos itinerarios.

No seu inicio en ascensión, coincide coa ruta 7. Chegando ao lugar da Escusa,

o percorrido xira á dereita xunto ao curro e conecta coa ruta 1 nun breve tramo.

Logo, descende por Campo Ladrón, cruza o regueiro do mesmo nome e em-

pata na pista onde vai a ruta 3 por enriba de Silván.

As vistas son impresionantes e o bosque digno de gozalo. Chegando a Ar-

menteira, únese con outras rutas, sendo un bo lugar para descansar nos locais

de restauración do ámbito. Xira a ruta cara ao norte e prosegue polos outeiros

de Silván. Despois cruza o regueiro de San Martiño e corrixe o rumbo para

bordear O Pousadoiro e retornar atravesando o monte da Xesteira.
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Máis información
Punto de acollida do Centro BTT O Salnés

Campo de Golf de Meis (Pontevedra)

Teléfonos de información: 

986 68 04 00 / 667 523 023

www.turgalicia.es

Horario

Xullo – setembro: 8:00 – 21:00

Outubro – xuño: laborables 9:00 – 21:00

Sábados, domingos e festivos 8:00 – 21:00

Servizos do Punto de Acollida

Aluguer de bicicletas.

Punto de lavado de bicicletas.

Vestiarios e duchas.

Outros servizos

Punto de información e promoción.

Campo de Golf.

Restaurante.

Todos aqueles interesados en

formar parte da rede de Centros

BTT de Galicia deben poñerse

en contacto coa Oficina Técnica,

dependente de TURGALICIA,

nas seguintes direccións:

Correo electrónico:

btt@xunta.es

Teléfono: 986 36 38 59

Centro BTT O Salnés
PUNTO DE ACOLLIDA
Campo de Golf de Meis - Silván de Armenteira
36192 Meis (Pontevedra)
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citas

CAMIÑO DE SANTIAGO

En novembro, Carlos Núñez publicou o seu

novo disco Discover, un dobre álbum que

inclúe catro temas inéditos, así como moitas

colaboracións con artistas amigos gravadas

ao longo dos anos fóra da súa propia

discografía e que agora se unifican neste

disco. Máis que unha antoloxía ao uso é

«un disco gravado durante 15 anos», tal é

a coherencia da viaxe que describe.

Discover contén 39 temas que percorren

a obra dun artista na busca das conexións

da música galega con outras culturas,

exploradas sempre con primeiras figuras

de cada xénero: o celta cos Chieftains,

Sinéad O´Connor ou The Waterboys; 

o cubano con Omara Portuondo ou Compay

Segundo; o mexicano con Los Lobos; o brasileiro

con Carlinhos Brown; o flamenco con Carmen

Linares, Vicente Amigo ou Carles Benavent; o

medieval con Montserrat Caballé ou Jordi Savall...

e tamén aparecen conexións menos evidentes á

primeira vista, pero doadamente comprensibles no

fluír do disco e da carreira do músico como Luz

Casal, Ry Cooder, Jackson Browne, Ryuichi

Sakamoto, Laurie Anderson ou Roger Hodgson de

Supertramp.

Nestes 15 anos de carreira, Carlos Núñez tocou

ante dous millóns de persoas no xubileu de Roma,

actuou na inauguración da Ryder Cup televisada a

todo o mundo, deu un concerto desde o barco da

Fura dels Baus con centos de actores colgados das

grúas do porto, colaborou con Amenábar para Mar

Adentro ou tocou cunha orquestra sinfónica fronte á

Catedral de Santiago de Compostela.

MEMORIA DE PEREGRINACIÓN

Santiago de Compostela acolle a exposición Memoria de peregrinación, Camiño de Santiago, Primeiro

Itinerario Cultural Europeo, inaugurada con motivo do XXV aniversario da súa declaración como tal. Me-

moria de peregrinación é unha mostra audiovisual realizada por Manuel Valcarcel e Alexandro Gonzá-

lez sobre a ruta de peregrinación a Santiago de Compostela, desde Europa central ata Compostela, na

que se destacan os camiños, paisaxes históricas e lugares da memoria común europea ligados ás pe-

regrinacións xacobeas.

A mostra está composta por 53 imaxes e unha proxección audiovisual de quince minutos a través das

que se percorren o Camiño por terras de Hungría, Eslovenia, República Checa, Croacia, Eslovaquia,

norte de Italia, sur de Francia e o itinerario por España ata Santiago. Unha peregrinación moi parti-

cular na que ambos os dous artistas se amosan atentos á tradición cultural e á sensibilidade relixiosa

que impregnan os lugares e os camiños que atravesan, destacando realidades ás veces silenciadas,

denunciando co seu enfoque situacións e circunstancias que afectan as poboacións próximas aos iti-

nerarios de peregrinación ou a modesta vida de vilas e cidades da ruta.

A mostra peregrinou en 2010-11 por diversas cidades de Europa, continuando no 2012 o seu peri-

plo en Francia e Australia. Memoria de Peregrinación é, en suma, unha exposición que amosa a plu-

ralidade e riqueza dunha Europa vertebrada polos itinerarios a Santiago de Compostela.

NOVO DISCO DE CARLOS NÚÑEZ

VIGO. Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo. Día 27 de decembro ás 21.00 horas.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Museo das Peregrinacións. Ata o 27 de decembro.

DISCOVER

Peregrino en dirección a Cirauqui - Navarra.

Carlos Núñez nas Illas Cies. Javier Salas Turismo de Vigo.
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LUAR NA LUBRE,
EN CONCERTO

Doce traballos discográ-

ficos, máis de 300.000

discos vendidos, dous

discos de ouro, nove

Premios da Música e

1.000 concertos en

máis de 23 países con-

firman a Luar na Lubre

como unha das propos-

tas musicais máis consistentes e estables de Galicia.

Tras celebrar o seu XXV aniversario no 2011, a banda volve emprender unha

nova xira na que presentará por diversos escenarios a Paula Rey, a voz que

substitúe a da lisboeta Sara Vidal. Unha voz chea de matices e de enerxía que,

combinada coa riqueza instrumental e estilística da banda, non deixará indi-

ferente a ninguén.

Luar na Lubre nace na Coruña no 1986, sendo hoxe unha das formacións re-

ferenciais da música feita en Galicia. Os compoñentes dedican especial aten-

ción ao estudo dos cancioneiros galegos, así como ao traballo de campo que

lles proporciona un fondo coñecemento sobre a realidade musical galega

que tamén se revela determinante nas composicións propias. Hoxe en día,

a banda é unha das máis internacionais de Galicia con concertos desde Pa-

lestina a Canadá ou dende Arxentina a Alemaña, percorrendo parte do

planeta, amosando a cultura e a música galega a través da súa proposta.

CARAMUXO PRESENTA ÑAM

Despois da boa acollida de Glub, glub e Zapatos, Caramuxo Tea-

tro presenta Ñam, un novo espectáculo de teatro para bebés.

Comer é un pracer, pero antes hai que cociñar e escoller os me-

llores produtos. Porque as mazás poden ser verdes ou vermellas,

as galletas grandes ou pequenas, os tomates de casa ou chegar

do outro lado do mundo.

A min encántame o doce! Pois eu prefiro o salgado! Ñam é un es-

pectáculo envolvente creado a partir do mundo da cociña para

ver, escoitar, ulir, sentir e saborear en familia.

Polas características do espectáculo, público e actores compar-

ten o mesmo escenario, mestúranse diferentes disciplinas e

teñen especial importancia a danza e o teatro xestual. O visual cobra relevancia fronte ao texto,

de forma que as imaxes, os sons e a iluminación son os protagonistas de Ñam.

Esta nova aposta de Caramuxo Teatro é para o público máis novo, nenos e nenas de entre 1 e 5

anos de idade. Caramuxo é unha compañía de teatro dedicada ao público infantil e xuvenil que re-

aliza espectáculos para diferentes idades, desde bebés ata adolescentes, empregando técnicas di-

versas (teatro de actor, monicreques de mesa, monicreques de luva, teatro de rúa).

TEATRO PARA BEBÉS
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OURENSE. Teatro Principal. Día 28 de decembro ás 17.00 horas.

PONTEVEDRA. Centro Social Novacaixagalicia. Día 2 febreiro ás 21.00 horas.

Calle 13.

DECEMBRO

Festa da Carne Richada
e da Croca

Forcarei (Pontevedra).
Días 1 e 2

Inmaculada Concepción
Vila de Cruces (Pontevedra).

Días 8 e 9

Santa Eulalia
Boqueixón, Mazaricos, Oroso,

Vimianzo, (A Coruña);
Ribadumia, (Pontevedra).

Día 10
O Pino, (A Coruña) do 14 ao 16

Santa Lucía
Rianxo (A Coruña); Vilamartín de

Valdeorras (Ourense) Poio,
Ponteareas (Pontevedra).

Día 13 

Feira do Capón
Vilalba (Lugo).

Día 22

Festa de Santo Estevo
Vilanova de Arousa (Pontevedra).

Día 26

Traslación dos restos do
Apóstolo Santiago

Catedral de Santiago de Compostela
(A Coruña).

Día 30

XANEIRO

Cabalgata de Reis
Desfile de carrozas e actuacións de
grupos de baile nas cidades e vilas

galegas.
Día 5

Día do arroz con leite
Ferrol (A Coruña).

Día 7

Festa de San Mauro. Día dos Callos
Vilanova de Arousa (Pontevedra).

Día 15

Festa de San Mauro
Boqueixón (A Coruña); Sober (Lugo);

Cangas (Pontevedra).
Día 15

Danzas Ancestrais de San Sebastián
Aldán, Cangas (Pontevedra).

Día 20

Festa de San Sebastián. 
Día dos Fachós

Castro-Caldelas (Ourense).
Días 19 e 20

MAR MAIOR

REVISTA TURGALICIA nº 23 GALEGO_Maquetación 1  07/12/12  12:20  Página 77



78 . Gárdasme o segredo? Decembro-Marzo

A
p

u
n

ta
m

en
to

s
Festa do chourizo
Abedes-Verín (Ourense).
Día 17

Festa do Botelo
O Barco de Valdeorras (Ourense).
Día 19

FEBREIRO

Candelaria
Cervo (Lugo).
Día 2

San Blas
Toques, Vimianzo (A Coruña); Gondomar
(Pontevedra).
Día 3

Entroido de Laza. Festa de Galicia de
Interese Turístico
Laza (Ourense).
Do 7 Xaneiro ao 13 Febreiro

Festa da Androlla e Entroido. Festa de
Galicia de Interese Turístico
Viana do Bolo (Ourense).
Día 10

Entroido de Xinzo de Limia. Festa de
Interese Turístico Nacional
Xinzo de Limia (Ourense).
Do 19 Xaneiro ao 17 Febreiro

Entroido de Verín. Festa de Interese
Turístico Nacional
Verín (Ourense).
31 Xaneiro, 3 Febreiro e do 7 ao 12 de
Febreiro

Entroido de Cobres. Festa de
Galicia de Interese Turístico
Vilaboa (Pontevedra).
Día 12

MARZO

Festa do Queixo de Arzúa. Festa
de Galicia de Interese Turístico
Arzúa (A Coruña).
Días 1, 2 e 3

Festa da Arribada Carabela
Pinta. Festa Nacional de
Interese Turístico
Baiona (Pontevedra).
Días 2 e 3

Noite das Pepitas
Ferrol (A Coruña) Día 18.

Feira do Viño de Amandi.
Festa de Galicia de Interese
Turístico
Sober (Lugo).
Días 23 e 24

IRIA FLAVIA

CAMILO JOSÉ CELA, UN NOVELISTA NA PANTALLA

SEOANE DESCOÑECIDO

CJC, un novelista na pantalla exponse na sede da Fundación Pública Galega Ca-

milo José Cela, na parroquia padronesa de Iria Flavia. Organizada en colaboración

co Departamento de Historia da Arte da Facultade de Xeografía e Historia da USC,

a mostra afonda na estreita vinculación do escritor padronés coa sétima arte cando

se fan 30 anos da estrea da película La colmena. Cela non só puxo os seus textos

literarios a mercé dos directores de cine, senón que participou activa e intensamente

en moitas películas como guionista, adaptador, versionador, impulsor de proxectos ci-

nematográficos ou mesmo como actor. Así, os materiais de CJC, un novelista na pan-

talla abranguen a maior parte destas

películas tanto creadas para o cine

como para a televisión: con películas

como El soto (1949), Facultad de Le-

tras (1951) ou Manicomio (1954), nas

que o escritor participou como actor, a

adaptación máis recente dun texto seu,

O bonito crime do carabineiro (Cénit TV

e TVG, 2009). Tamén están presentes

as grandes producións sobre as súas

novelas La familia de Pascual Duarte e

La colmena, dirixidas por Ricardo

Franco (1976) e Mario Camus (1982)

respectivamente.

A obra mural de Luís Seoane constitúe unha parte esencial da súa produción non só pola cali-

dade artística e a beleza das pezas realizadas polo artista en edificios públicos e particulares

ao longo de aproximadamente dúas décadas, senón polo papel fundamental que a práctica do

muralismo supuxo na evolución posterior da súa pintura. Descoñecidos por unha parte im-

portante do público de-

bido a súa localización,

a inmensa maioría na

cidade de Bos Aires, os

murais de Seoane co-

bran vida nesta mostra

a través dunha elec-

ción de 62 bosquexos

preparatorios, pezas

de valor inestimable

tanto pola singulari-

dade do seu formato como pola oportunidade que supón poder contemplar as anotacións

referentes á cor, ás dimensións e ao deseño que o artista realizou en moitos deles, 75

fotografías de época que amosan o artista traballando nas obras e o resultado final des-

tas, e 44 fotografías que documentan o estado actual dalgúns deses murais.

A CORUÑA. Fundación Luis Seoane. Ata o 16 de xuño.

citas

IRIA FLAVIA. Fundación Pública Gallega Camilo José Cela. Ata o 30 de abril de 2013.

MURALES

Camilo José Cela participou na película El Sótano en 1950.

Teatro Argentino.
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NOVAS EXPERIENCIAS
para gozar Galicia

XEODESTINOS
Manzaneda-Trevinca e Costa da Morte

DAVID CAL
Unha viaxe pola ría de Aldán

BONO IACOBUS
Camiño Primitivo

TURISMO
MARIÑEIRO

Un mar de cultura,
un mar de aventura
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