






A Diputación de Pontevedra (governo provincial de Pontevedra),
no enquadramento das suas actuações em prol da cultura e da
conservação do Património Histórico da província de Ponteve-
dra, liderou o projecto “VIAS ATLÂNTICAS”, através do qual
uniram-se esforços de diferentes administrações, quer espan-
holas quer portuguesas, para delimitar o traçado das Vias
Romanas XIX e XX, e identificar aqueles indícios arqueológicos
que comprovam a sua existência. Graças a este projecto conta-
mos com um itinerário turístico-cultural transfronteiriço, que
une o turismo cultural e o respeito pelo meio ambiente com o
conhecimento científico, que garante este importante legado
da antiguidade.

Com este guia do itinerário da Via Romana XIX na sua passagem
pela nossa província, irá descobrir a riqueza patrimonial que
se esconde detrás de séculos de História. Este novo roteiro
cultural confirma a importância da cooperação transfronteiriça
que se vem desenvolvendo com o país vizinho Espanha para
fomentar um desenvolvimento harmonioso, equilibrado e sus-
tentável do espaço comum da Euroregião Galiza-Norte de
Portugal.

Rafael Louzán Abal
Presidente da Diputación de Pontevedra
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7VIA ROMANA XIX

DESDE• TUI
ATÉ• PONTECESURES

PELA• ANTIGA
VIA• ROMANA• XIX

“Todos os caminhos levam a Roma”. Talvez seja este um dos
ditados populares mais conhecidos, pois ainda que nos desvie-
mos da roteiro conhecido, sempre havemos de encontrar algum
caminho alternativo, que poderá conduzir-nos ao nosso destino.
Isto dá-nos uma ideia da importância e grandiosidade das
antigas Vias Romanas de comunicação, que se estenderam por
todos os territórios do seu Império.

Na primavera do ano 137 a.C. a expedição comandada por
Décimo Júnio Bruto, que mais tarde receberia o cognome de
O Galaico, cruzava o mítico rio Lethes, o rio do esquecimento,
entrando nos territórios do noroeste peninsular. Foi nesse
momento que aquela região remota e temida do “Finis Terrae”
entrou na órbita romana. Um século depois, o próprio Octávio
Augusto, ao comando de três legiões, chegou ao noroeste no
intuito de pacificar e conquistar aquela região salpicada de
castros. Por isso, a partir do ano 10 a.C. começou a construção
da rede viária da região, estruturando-se em função de uma
nova planificação territorial.

A criação da infra-estrutura viária, junto com a fundação imperial
de três cidades capitais de outros tantos conventos jurídicos,
permitiu aos romanos exercer o controlo político e administrativo
do território, ao mesmo tempo que contribuiu para a sua explo-
ração económica, nomeadamente das riquezas mineiras tão
abundantes na região, possibilitando assim um transporte
terrestre adequado para mercadorias e passageiros.
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Estas vias, cujos decursos se encontram recolhidos em várias
fontes antigas, quer escritas -como o “Itinerário Antonino”-,
quer pintadas, como no caso da Tábua de Peuntinger (imagem
superior), ligavam as capitais dos conventos jurídicos da
Gallaecia: Brácara Augusta (Braga) e Astúrica Augusta (Astorga),
passando por Lucus Augusti (Lugo).

De todas elas, a mais comprida era a Via XIX, que contava com
299 milhas e comunicava ditas capitais através de Ponte de
Lima, Valença do Minho, Tui, Caldas de Reis, Iria Flávia e Lugo,
entre outras.
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Com o passar dos anos, a infra-estrutura romana foi desapare-
cendo quase por completo. Contudo, ficaram alguns vestígios
(miliários, pontes e pequenos tramos do traçado originário)
desta grande rota de comunicação durante o Império. É de
extrema relevância, conservar e valorizar estas relíquias para o
futuro, uma vez que fazem parte da nossa História, da nossa
cultura e constituem o legado dos nossos antepassados.



10 VIA ROMANA XIX

O projecto VIAS ATLÂNTICAS, financiado através do Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) mediante a
iniciativa comunitária Interreg III-A Transfronteiriço Espanha-
Portugal, unificou os esforços das Administrações espanholas
e portuguesas no intuito de delimitar o traçado desta antiga
via de comunicação, assim como identificar e conservar os
restos arqueológicos relacionados com a mesma.

Este projecto pretende unir o turismo cultural e o respeito pelo
ambiente com o conhecimento científico com o fim de promover
um “novo” itinerário transfronteiriço, seguindo o curso das
calçadas romanas denominadas no Itinerário Antonino, “Via
XIX” e “Via XX”, que decorriam pelo norte de Portugal e as
províncias galegas de Pontevedra, A Corunha e Lugo.

Com este guia, vamos retroceder no tempo, remontar-nos à
época romana, para efectuar um percurso apaixonante pelo
património existente ao longo destas antigas vias de comuni-
cação. Descobriremos assim os diferentes marcos arqueológicos
que confirmam a sua existência, e viajaremos em todo o mo-
mento por belíssimas paisagens naturais e históricas que farão
do nosso caminho uma experiência inesquecível.

A nossa jornada pelo passado será,
pois, uma viagem para o futuro.



Mapa da Gallaecia na época roma-
na com os limites dos três Conventos
Jurídicos: Conventus Bracarense,
Conventus Lucense e Conventus
Asturicense.
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COMO• USAR
ESTE• GUIA

Tem nas suas mãos um instrumento de apoio que irá ajudá-lo
na sua expedição através de uma das Vias Romanas que fazem
parte do Itinerário Antonino: a Via XIX. Com este guia queremos
ajudá-lo a desfrutar do magnífico legado cultural e natural que
irá encontrando no decurso da sua viagem.

O objectivo deste guia é que consiga atravessar a província de
Pontevedra da mesma forma que o faria qualquer romano
naquela época. Para isso, vamos dividir o caminho em quatro
capítulos, que correspondem a cada um dos tramos em que
está dividida esta via romana, na sua passagem pela província
de Pontevedra. Cada tramo está identificado com um perfil de
rota e um quadro das características mais notórias da mesma:
duração, distância, dificuldade, etc.

Este guia complementa-se com vários tipos de sinais, que irão
aparecendo ao longo do caminho e que se encontram referen-
ciados neste guia. Cada um destes sinais supõe uma ajuda para
o caminhante que deverá familiarizar-se com eles, para seguir,
sem qualquer percalço, o itinerário proposto.

Sinal tipo A: Mesa informativa de marco arqueológico.
Sinal tipo B: Sinal indicador de zona rural.
Sinal tipo C: Sinal indicador de zona urbana.
Sinal tipo D: Sinal de direcção.
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Sinal tipo A Sinal tipo B

Sinal tipo C Sinal tipo D
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Da mesma forma, e para facilitar-lhe a passagem através de
alguns núcleos urbanos, este guia conta com planos muito
simples que irão ajudá-lo a orientar-se e com os que poderá
transitar melhor por cada uma das localidades do roteiro. Se
seguir o itinerário marcado, encontrará sem problemas os sinais
antes descritos, e descobrirá um caminho cheio de História.

Este guia inclui também fichas patrimoniais que irão ajudá-lo
a descobrir o património arqueológico, histórico-cultural e
natural, da Via XIX e um apêndice com informação turística,
cartográfica e um glossário de termos técnicos.

Está prestes a começar uma viagem no tempo ao Império
Romano de há quase 20 séculos atrás. Desfrute da experiência!



TRAMO I
TUI-REDONDELA
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TRAMO I
TUI-REDONDELA

GRÁFICO DO DESNÍVEL DO TRAMO I  (metros)

Valença do Minho, em Portugal, será o nosso ponto de partida
deste primeiro tramo da rota “Via Romana XIX”, na sua passa-
gem pela província de Pontevedra. Iniciaremos a nossa jornada
entrando em território espanhol através da ponte Eiffel que,
sobre o rio Minho, nos leva até o município de Tui.

Nesta primeira etapa de 38 km atravessaremos os municípios
de Tui, O Porriño, Mos e Redondela, e passaremos pelas loca-
lidades de Rebordáns, Ribadelouro, Pontellas, O Porriño,
Veigadana, Santa Eulália de Mos,  Santiaguiño de Antas, Padrón,
Quinteiro e Redondela. Aguarda-nos um caminho aprazível e
com desníveis suaves, excepto na subida até Santiaguiño de
Antas, em Mos. Mas, sem dúvida, merecerá a pena chegar até
ali para encontrar uma das relíquias mais interessantes desta
Via XIX.

0 10 20 30 385 15 25 35
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ACESOS: Tui, núcleo desde onde parte a etapa, apresenta os
seguintes acesos:

Por Estrada: a 25 km de Vigo, 48 de Pontevedra, 104 de Santiago
e 176 km da Coruña pela AP-9 ou pela N-550 ou A-52 desde
Vigo até O Porriño e desde ali pela A-55 até Tui. A 1 km de
Portugal pelo IC-1 ou IP-1. A 170 km de Lugo pela N-540 até
Ourense que fica a 88 km de Tui, a A-52 desde Ourense ao
Porriño e A-55 até Tui.

Autocarros: Ligação regular desde Vigo com os municípios
limítrofes em toda a comarca e alguns trajectos regulares na-
cionais desde Tui.

Comboios: A comarca tem estação de comboios em Guillarei
(Tui) e Caldelas de Tui, onde param alguns serviços regionais
Vigo-Ourense.

PONTO DE PARTIDA-CHEGADA: Tui-Redondela.

PERCURSO: Tui, Rebordáns, Ribadelouro, Pontellas, O
Porriño, Veigadana, Santa Eulália de Mos, Santiaguiño de Antas,
Padrón, Quinteiro e Redondela.

DISTÂNCIA:  38 Km.

DURAÇÃO: 10 horas.

DIFICULDADE: média-baixa.

CARTOGRAFIA:
Folhas IXN escala 1:25.000: 261-IV; 261-II; 223-IV; 223-II.
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TRAMO I

Percurso da Via Romana XIX
na sua passagem pelo
Concelho de Tui.
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O nosso percurso começa cruzando o rio Minho, fronteira
natural entre os países de Espanha e Portugal. A Via Romana
XIX atravessava provavelmente este rio desde Valença do Minho
através de uma ponte de madeira, situada provavelmente na
actual zona do porto desportivo. Esta ponte antiga cujo suporte
pensa-se que estava formado por barcas, hoje já não existe. Por
isso, atravessaremos o rio Minho pelo lado direito da ponte
Eiffel (antiga alfândega Espanha-Portugal).
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Ao chegar ao final da ponte vamos encontrar no chão o primeiro
sinal indicador de zona urbana (tipo C) do nosso itinerário.
Imagem 6

Uma vez atravessada a ponte, viramos à direita e continuamos
pela Av. de Portugal, caminhando pelo passeio da direita pouco
mais de 200 m. Nesse ponto iremos encontrar no chão um
segundo sinal indicador de zona urbana (tipo C) que nos con-
firma que estamos na direcção correcta. Imagem 7

Seguimos pela Av. de Portugal mais uns 200 m até encontrar
à nossa direita um sinal de direcção (tipo D) que nos indica
que devemos descer até a rua de Penedo (identifica-se facilmente
porque há umas pequenas escadas que dão para esta rua).

6. Sinal C1 Tui 7. Sinal C2 Tui
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Ao descer pelas escadas entra-
remos na Praça de Manuel
Caramés Gómez e o Bairro de
Freanxo. Continuando em lin-
ha recta pela rua Penedo, en-
contramos no chão o terceiro
sinal indicador de zona urbana
(tipo C), e vamos continuar
nessa direcção.

A alma da época romana e do Medievo permanecem
em cada esquina de Tui.

Tude era a principal cidade do Sul da Galiza na época
romana, muito frequentada pelos utentes da Via XIX.

A vila actual de Tui possui abundantes jazidas arqueoló-
gicas, nomeadamente em São Bartolomeu de Rebordáns,
como tumbas de inumação e incineração, fragmentos
de cerâmica comum e cerâmica fina (terra sigillata),
materiais de construção (colunas, capiteis, tijolos ou
telhas), moedas e a base do pedestal de uma escultura.
Além disso, tanto o miliário dedicado ao imperador Décio
como outro anepígrafo evidenciam a existência de uma
via romana neste local.

A cidade de Tui foi declarada Conjunto Histórico-Artístico.
O seu impressionante centro histórico permitir-lhe-á
desfrutar da essência da Idade Média se se aventurar
nas suas ruelas estreitas e se admirar com a Catedral-
Fortaleza que começou a ser construída no ano 1120.
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Avançamos por esta rua mais 200 m até chegar ao início do
passeio fluvial, onde podemos contemplar as excepcionais
vistas do Minho. Caminharemos pelo passeio até chegarmos
ao Quartel da Marinha e ao Clube Náutico de São Telmo, um
local perfeito para um breve descanso e retemperar forças.

Uma vez passado o Clube Náutico, subiremos a encosta até a
intersecção com a rua Antero Rubín. Ali encontraremos o quarto
sinal (tipo C) à nossa direita, indicador que manda virar nessa
direcção por essa mesma rua.



Continuamos pelo lado direito
em direcção à saída do núcleo
urbano de Tui e aprox. a uns
200 m, vamos encontrar no
chão o quinto sinal (tipo C),
justo alguns metros antes de
chegar ao Convento de Santo
Domingo.
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Igreja e Convento de Santo Domingo: uma
aproximação ao povo.

Os dominicanos, como Ordem de frades mendicantes,
escolhiam as cidades para os seus labores de predicação
e ajuda. Esta congregação da Igreja optava pela relação
directa com os fiéis em lugar da clausura, razão pela
qual a Igreja era a parte mais importante do conjunto
do Convento.

Uma amostra dos primeiros tempos desta Ordem na
Galiza no século XIV é a Igreja do Convento de Santo
Domingo de Tui, panteão de famílias pertencentes à
nobreza da zona como os Soutomaior, Correa e Ozores.

De construção gótica, este templo de nave central e três
absides, possui dois retábulos barrocos do século XVIII,
o da Virgem do Rosário, com uma representação muito
peculiar da Batalha de Lepanto, e o outro retábulo, obra
de António del Villar, natural de Redondela.
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Continuamos o nosso percurso pelo lado direito da rua do
Canónigo Valiño, passando por diante do polidesportivo muni-
cipal e da escola pública. Aprox. 100 m mais à frente, encontra-
mos uma curva pronunciada à esquerda; a 50 m desta curva,
encontra-se o cruzamento com a rua São Bartolomeu, onde
deveremos virar à direita para seguir por esta rua. Esta mudança
de orientação pode ser identificada através do sinal indicador
de zona urbana (tipo C) que iremos encontrar, e também por
uma concha indicadora do Caminho de Santiago, colocada na
parede da casa que veremos em frente ao chegarmos ao cruza-
mento.

Atravessamos toda a rua de São Bartolomeu pelo lado direito
e no final da rua, continuaremos pela rua de Arrayal até chegar
a Rebordáns.

Nesta zona está concentrado o maior número de vestígios
romanos do concelho de Tui. A Igreja de São Bartolomeu de
Rebordáns, é a nossa primeira paragem histórica do nosso
roteiro, uma vez que nas redondezas se encontra a Mansio
Viária de Tude, onde encontraremos a primeira mesa explicativa
(tipo A) do nosso itinerário, com informação sobre este marco
arqueológico. Consultar ficha páx. seguinte ›
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Tude encontrava-se a XLIII milhas (aprox. 69 km) do
ponto de partida da Via Romana XIX, onde tinha lugar
uma grande actividade comercial e administrativa, e era
ao mesmo tempo o centro de cobrança de taxas e im-
postos, razão pela qual esta mansio era muito frequen-
tada. Aqui, os viajantes tinham cobertas todas as neces-
sidades antes de prosseguir viagem pela Via XIX.
É tempo de descontrair enquanto admira a vila de Tui,
como fizeram os milhares de romanos que utilizaram
os serviços da mansio.

Tude: mansio da via xix do Itinerário Antonino

Uma “mansio” ou “mansão” era uma infra-estrutura
destinada a abrigar e proporcionar descanso aos utentes
das vias na época romana. Dependendo da sua impor-
tância, algumas mansões contavam com mais ou menos
serviços, entre os que se destacavam: estábulos, oficinas,
armazéns, tabernas e inclusive, estâncias termais.

A vila actual de Tui guarda no seu subsolo vestígios da
mansio viária conhecida como “Tude”, assim como restos
do Castellum Tyde, cidade prin-
cipal dos Grovii.

Reprodução de uma
mansio da época
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Desde aqui vamos virar à direita e seguimos o Caminho de
Santiago Português. Aprox. a 100 m encontraremos um sinal
tipo D que nos indica que estamos no caminho certo. Desde
este sinal, aprox. a 300 m de distância, veremos a ponte da
Veiga sobre o rio Louro (conhecida popularmente como a “Ponte
Romana”, ainda que pela sua construção actual não se possa
afirmar que seja romana, mas sim da Idade Média entre os
séculos XII e XIV)

Neste ponto, encontramos o primeiro sinal rural tipo B que
indica que devemos continuar em linha recta pela senda do
Caminho Português. A uns 100 m iremos ter a uma pista alca-
troada conhecida como “Caminho Novo”, onde encontraremos
um sinal de tipo B. A partir daí, aprox. a 500 m, passaremos
por baixo da linha do comboio.
Mais à frente, chegaremos a um cruzamento com a N-550 que
deveremos atravessar até descobrir outro sinal de tipo B.

Seguimos em linha recta pela estrada provincial Tui-Rebordáns
EP-3001 e a 300 m, abandonaremos o Caminho Português que
vira à direita e continuaremos em frente. Em seguida iremos
chegar a um cruzamento, continuaremos em frente na mesma
estrada, por uma pista para os peregrinos e caminhantes que
percorrem o caminho a pé.

Avançamos pela estrada aprox. 300 m até descobrir um par de
sinais tipo D (um deles no lugar de Lavadoiro) que indicam
que vamos pelo bom caminho. Seguindo mais 2 km por esta
estrada, chegamos ao lugar de Rebordáns. Desde esse ponto,
poderemos apreciar o Monte Aloia, declarado Parque Natural,
Zona de Especial Protecção dos Valores Naturais e Lugar de
Importância Comunitária (inserido na Rede Natura 2000 euro-
peia). Consultar ficha pág. seguinte  ›
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O Monte Aloia: a atalaia de São Xiao.

O Monte Aloia, onde o vento fecunda as éguas, e onde
se diz que na cama de São Xiao não cresce a erva, é um
local perfeito para descansar antes de prosseguir o ca-
minho. Este monte é o primeiro Parque Natural da Galiza,
um espaço de grande valor, quer pela sua importância
florestal, quer pela sua fauna.

A parte histórica é tão importante quanto a parte natural.
As excepcionais vistas abarcam todas as redondezas.
Quer melhor local para viver?

É um lugar perfeito para defender-se das invasões, e foi
isso precisamente que fizeram alguns povos. Irá descobrir
aqui jazidas de um povoado galaico-romano, uma mu-
ralha monumental e uma capela construída sobre os
restos de um templo românico.
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Continuamos o nosso roteiro avançando 2 km por esta estrada,
até chegarmos a Ribadelouro. Aqui, nas imediações da igreja
paroquial de estilo barroco de Santa Columba de Ribadelouro,
encontraremos um sinal tipo D que nos indica que vamos
continuar nesta mesma direcção pela mesma estrada, entrando
assim no município do Porriño.

Seguimos em frente e vamos cruzar por baixo da auto-estrada
Vigo-Portugal até chegar ao lugar de Marxans, onde encontra-
remos um sinal tipo D, que nos indica que devemos continuar
pela mesma estrada, até encontrar a 100 m mais à frente, a
intersecção da EP-3001 com a PO-342, sendo esta última estrada
pela qual devemos continuar o nosso caminho.

O lugar de Bouzón encontra-se 2 km mais à frente e ali encon-
traremos um sinal de tipo D. Se continuarmos mais 1 km,
chegaremos ao lugar de Mosende, lugar onde acharemos um
cruzamento e um sinal tipo B que nos informa da direcção a
tomar para O Porriño. Saímos de Mosende em direcção ao
Porriño pela estrada PO-342, até encontrarmos os indicadores
de “Muíños de Pontellas”. Se quisermos descansar e contemplar
moinhos de água restaurados, este local é perfeito.

Aprox. a 50 m do desvio em direcção aos moinhos encontramos
um novo sinal tipo B, que nos indica que deveremos desviar-
nos da estrada PO-342 para continuar em linha recta por uma
pequena estrada que sobe à vila de Santiago de Pontellas.
Cruzamos a vila, onde iremos encontrar um sinal tipo D e aprox.
2 km mais à frente, deveremos retomar a PO-342 em direcção
ao Porriño.

Um pouco mais à frente, chegaremos ao lugar de Ceixo e atra-
vessaremos a auto-estrada por uma passagem aérea para entrar
no Porriño pelo lugar da Ribeira, freguesia de Porneiros. Neste
lugar, vamos encontrar os centros de educação do Porriño e
um sinal tipo B que nos indica o bom caminho. Após 1 km de
caminhada, vamos chegar ao cruzamento da estrada PO-342
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Caminharemos em direcção à
praça central da vila, atraves-
sando uma passagem de nível
com barreiras e uma passadei-
ra. Na praça procuraremos o
segundo sinal indicador de zo-
na urbana do Porriño (Ima-
gem 23), que indica a direcção
da saída do centro urbano des-
ta localidade.

21. Albergue  Porriño 22. Sinal C7  Porriño

23. Sinal C8  Porriño

com a Av. de Buenos Aires. Aqui vamos virar à direita e dirigir-
nos para o centro urbano do Porriño.

No princípio da ponte que atravessa o rio Louro encontraremos
o albergue de peregrinos (Imagem 21) onde se encontra loca-
lizado o primeiro sinal indicador de zona urbana do Porriño
(tipo C) (Imagem 22)
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Caminhando pela rua Ramiranes chegamos à capela das
Angústias, onde encontraremos um sinal tipo D, que marca a
direcção da saída do centro urbano do Porriño pela N-550. Justo
no local onde começamos a encontrar naves industriais e onde
termina a faixa de incorporação da N-550 desde a via rápida,
vamos apanhar um traçado alternativo da Via XIX. Vamos virar
à direita (sinal tipo D)  (Este tramo foi escolhido para evitar na
medida do possível, a N-550, se bem a Via XIX continuaria por essa
mesma estrada igual que o Caminho Português.). Teremos de
subir uma pequena encosta e escolher a pista alcatroada paralela
à N-550 durante aprox. 500 m até encontrar um novo sinal tipo
D que nos obriga a virar à esquerda para incorporar-nos nova-
mente à N-550.

Neste ponto, devemos atravessar a N-550 para caminhar pela
faixa esquerda com precaução, uma vez que nesta zona não
existem passadeiras. Uma vez atravessada esta estrada e aprox.
a 20 m, encontraremos um sinal tipo B indicando a continuação
pelo Caminho Português do lado esquerdo de uma pista paralela
à N-550, entrando no município de Mos.

Cruzamos a linha do comboio e aprox. a 500 m, encontramos
quase juntos os sinais tipo B e tipo D, que nos indicam que
devemos virar à esquerda para dirigir-nos ao lugar de Veigadana.
Aproximadamente a 300 m podemos identificar um sinal tipo
B que, nesta ocasião, nos indica que devemos virar à direita
tomando a estrada que se dirige a Santa Eulália de Mos. Ali,
encontraremos um sinal tipo D que nos indica que estamos na
direcção certa.

Continuamos por esta estrada até chegar ao centro de ensino
básico de Mos, onde veremos um cruzamento no qual encon-
traremos um novo sinal tipo D: deveremos virar à direita e
continuar em direcção à Fonte da Pala e Santa Eulália de Mos.
Seguimos para à igreja paroquial de Santa Eulália e o Paço dos
Marqueses de Mos. Consultar ficha pág. seguinte ›



32 VIA ROMANA XIX - TRAMO I

Paço dos Marqueses de Mos

Mos adquiriu o título de marquesado no século XVII,
concedido pelo Rei Carlos II a D. Gabriel Sarmiento de
Soutomaior, descendente de uma das famílias nobres
mais ilustres de toda a Galiza. Se tiver tempo, não deixe
de conhecer o emblema da nobreza desta vila: A Casa
dos Marqueses de Mos (ou Paço de Mos).

Trata-se de um edifício do século XVIII, em cuja fachada
aparece o brasão da Casa de Mos, com pormenores das
várias linhagens destacadas da zona, e que serviu de
base para o actual escudo do concelho.

Subimos a encosta conhecida tradicionalmente como “Caminho
dos Romanos”, seguindo o Caminho Português e deixando à
nossa esquerda o Paço dos Marqueses de Mos. No alto da
encosta encontraremos em frente o albergue de peregrinos
“Santa Báia de Mos”. Continuamos em direcção à vila de Cortixo,
onde encontraremos um novo sinal tipo B. A partir deste sinal,
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avançaremos até ao lugar de Cabaleiro, onde se tem notícia de
um miliário hoje desaparecido. Continuamos o nosso itinerário
até à seguinte meta: Santiaguiño de Antas, que se encontra
aprox. a 2 km de distância seguindo o mesmo traçado que o
Caminho Português.

Quando chegarmos a Santiaguiño de Antas, vamos encontrar
uma pequena capela de construção recente sita numa formosa
carvalheira. Esta capela substitui outra mais antiga da qual se
conhece a existência, graças aos testemunhos dos vizinhos do
lugar, mas não se conservam restos.

Desde este ponto, continuamos em linha recta pelo Caminho
Português, onde a 50 m, vamos encontrar o miliário de
Santiaguiño de Antas (Imagens inferiores), único miliário
da Via XIX na província de Pontevedra que se conserva in situ,
afirmação corroborada pelo estudo arqueológico levado a cabo
pela Diputación de Pontevedra no enquadramento do projecto
“Vias Atlânticas”.

Consultar ficha pág. seguinte ›
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O miliário de Santiaguiño de Antas,
ou marco quilométrico dos romanos.

O miliário é um marco indicador de distâncias itinerárias
usado pelos romanos, da mesma forma que nós usamos
os marcos quilométricos nas estradas e auto-estradas
actuais. O nome deriva da palavra que usavam para
designar a unidade de medida empregada, a milia pas-
sum, ou seja, os mil passos (aprox. 1450 m)

Catalogado a finais do século XIX pela Sociedade de
Arqueologia de Pontevedra, este miliário foi objecto de
uma intervenção arqueológica no ano 2007 por parte da
Diputación de Pontevedra, no enquadramento do pro-
jecto “Vias Atlânticas” através do qual foi possível verificar
que a sua localização é a original e que, devido às suas
dimensões e à sua boa construção, poderia tratar-se de
um miliário alto-imperial, possivelmente do século II d.C.

A cronologia das gravuras que cobrem a superfície da
peça (cruzes e caçoletas) é medieval e moderna e não
têm nada a ver com a função viária, estão antes relacio-
nadas com outros significados adquiridos ao longo do
tempo, quer como limite territorial entre freguesias, quer
como elemento carregado do carácter mágico, suposta-
mente com propriedades curativas.
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A partir deste ponto, avançamos pela senda do Caminho
Português durante uns 500 m até chegarmos ao cruzamento
da EP-2605 (Os Valos-Guizán), que tomaremos em frente.
Seguimos por esta estrada, obedecendo as indicações do
Caminho Português até chegar aprox. a 1,5 km, ao lugar de Chan
das Pipas, onde encontraremos um sinal tipo B. Mais à frente
(500 m) encontramos um sinal de tipo D, que indica para virar
à direita tomando o caminho alcatroado durante aprox. 600 m.

Mais à frente, vamos descobrir outro sinal tipo D para virar à
esquerda e iniciar a descida, muito pronunciada, até a vila de
Padrón. Nesta vila foi encontrado um miliário, que indica a
milha XVII. Actualmente encontra-se depositado no Museu de
Pontevedra.

Neste local encontramos um sinal tipo B, que indica uma vira-
gem à esquerda tomando um caminho alcatroado que nos leva
até ao lugar de Quinteiro (2,5 km mais à frente) coincidindo
também com o Caminho Português. Neste ponto, chegaremos
ao cruzamento da estrada Saxamonde-Padrón com a N-550,
onde descobriremos outro sinal tipo B. Tomamos a N-550 à

26. Miliários no Museu de Pontevedra



esquerda em direcção a Redondela durante 200 m para entrar
no núcleo urbano de Redondela, que iremos identificar com
um novo sinal D. À entrada de Redondela, encontramos à nossa
esquerda o Convento da Vila Velha. Seguindo pelo lado direito
da estrada, encontraremos um “peto de ánimas” (caixa das
almas), onde no chão poderemos identificar o primeiro sinal
indicador de zona urbana de Redondela. Imagem 27

Desde este ponto, vamos dirigir-nos para o centro urbano de
Redondela. Atravessando a rua José Regojo até à praça de
Rivadavia, onde se encontra o albergue de peregrinos desta
localidade e onde encontraremos o segundo sinal indicador de
zona urbana que nos marca o caminho.

Desde aqui, seguimos as indicações do Caminho Português
dentro do núcleo urbano de Redondela até chegar à Capela das
Angústias, no cruzamento da rua Calvo Sotelo com a rua Picota,
situada nas imediações da estrada N-550. Nesse ponto, encon-
traremos o terceiro sinal indicador de zona urbana (Imagem
28), que nos indica a saída do centro urbano de Redondela e
o fim da primeira etapa da Via Romana XIX.
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27. Sinal C9 (acima)
28. Fim do Tramo I (direita)



TRAMO II
REDONDELA-PONTEVEDRA
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TRAMO II
REDONDELA-PONTEVEDRA

GRÁFICO DE DESNÍVEL DO TRAMO II (metros)

Ao longo desta etapa, que começa em Redondela, iremos per-
correr belas paisagens carregadas de História, desde pontes,
símbolo de união entre povos, até castros, símbolos habituais
da Galiza mais primitiva. Para terminar esta etapa, não há nada
melhor do que chegar a Tvroqva (Pontevedra), um local de
descanso para viageiros na época romana. Para isso, vamos
fazer, pelo menos, umas 6 horas e meia de caminhada com
uma dificuldade média-baixa. O mais complicado poderá ser
a opção de ir ou não ao miradouro da Peneda do Viso (329 m),
mas se nos enchermos de coragem, podemos subir os 4 km
que nos separam do cimo e apreciar as melhores vistas pano-
râmicas dos concelhos de Redondela, Soutomaior, Pontesam-
paio, Vilaboa e Pontevedra.

0 5 10 15 20 26
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ACESOS: A Redondela, ponto de partida da etapa. Apresenta
os seguintes acessos:

Por Estrada: N-550, N-552 e N-555  e também a AP-9

Autocarros: Vigo-Pontevedra (empresa Castromil), cada hora
(às e meia). Linha Pontevedra-Tui (Castromil) às 15:30h e Vigo-
Redondela (empresa Manolo Garcia) às horas em ponto e às
meias horas.

Comboios: Redondela tem estação de comboio e também apea-
deiros em Redondela, Picota, Chapela e Cesantes. Tem paragens
nos seguintes trajectos: Vigo-A Corunha, Vigo-O Porto, Vigo-
Ourense e Vigo-Irún.

PONTO DE PARTIDA-CHEGADA: Redondela- Pontevedra.

PERCURSO:  Redondela, O Viso, Arcade, Pontesampaio,
Paredes ou Canicouva (tramo alternativo), Alcouce, Bértola,
Ponte Condessa, O Marco, Pontevedra.

DISTÂNCIA:  26 Km.

DURAÇÃO: 6 horas e meia.

DIFICULDADE: média-baixa.

CARTOGRAFIA:
Folhas I.G.N., escala 1:25:000 223-II; 185-IV e 185-II.



TRAMO II

Percurso da Via Romana XIX
na sua passagem pelo concel-
ho de Redondela.
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Saímos do núcleo urbano de Redondela, atravessando a estrada
N-550 à altura da Capela das Angústias e continuamos pela
margem esquerda da estrada. Aprox. a 50 m, encontraremos
um sinal tipo D, indicando um desvio por onde transcorre
também o itinerário do Caminho Português. Desde este ponto
até Cesantes o itinerário está indicado com vários sinais de tipo
D que irão guiar os nossos passos.

À chegada a Cesantes iremos ter à estrada N-550 que deveremos
atravessar até encontrarmos um novo sinal de tipo D. A partir
deste ponto vamos tomar a estrada que se dirige à escola pública
desta localidade. Alguns metros mais à frente, a Via XIX e o
Caminho Português separam-se (o Caminho Português vira à
esquerda enquanto que a Via XIX continua em linha recta).

Desde aí seguimos em direcção ao Alto da Peneda do Viso. Há
que salientar que este tramo é tudo a subir, por isso, vai ser
necessário um esforço maior do que para os outros tramos.
Durante a caminhada iremos encontrar diferentes bares onde
poderemos descansar e retemperar forças.

Depois de ascender aprox. 3 km, chegaremos a um cruzamento
com uma placa indicadora que marca a subida para o Miradouro
da Peneda do Viso. Neste cruzamento veremos um sinal de
tipo B que nos indica que o nosso percurso continua em direcção
a Arcade. Contudo, consideramos de grande interesse subir até
ao miradouro do Alto da Peneda do Viso para ter uma vista
panorâmica da cara interior da Ria de Vigo.

Consultar ficha pág. seguinte ›
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Castro da Peneda do Viso

Ascendendo por esta montaña descubrirá parte do pasado
dos seus poboadores.

Desde há mais de 2000 anos, os nossos antepassados
escolheram este local pela sua situação estratégica. Olhe
à sua volta. Desde aqui, em dias claros, a Ria de Vigo
mostra-se magnífica com as ilhas Cies como pano de
fundo.

Casas circulares do Castro da Peneda, vestígios da torre
da Fortaleza de Castrizán (s. XV) e até a capela actual
em honra da Nossa Senhora das Neves, tudo isso, sugere
que os seres humanos, ao longo da História, não somos
assim tão diferentes.

Podemos, portanto, desviar-nos da nossa rota neste ponto e
realizar a subida até este lindíssimo miradouro, para depois
descer e retomar novamente o nosso caminho. Esta subida
apresenta uma certa dificuldade (são aprox. 4 km de subida
com uma pendente acentuada). Por isso, se decidir ir em frente
é preciso ver se tem fôlego suficiente.

29 y 30. Desvio miradouro da Peneda.
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Neste miradouro haverá uma mesa informativa de tipo A, onde
poderemos apreciar in situ, uma fotografia com a delimitação
do traçado da Via Romana XIX e uma explicação do percurso
desde Mos até Soutomaior, seguindo a denominada “Depressão
Meridiana”.

Se subirmos até ao miradouro, para voltar à Via Romana XIX,
devemos descer até ao cruzamento anterior e caminhar em
direcção a Arcade (lembremos que há um sinal tipo B no cru-
zamento). Continuamos pela estrada (O Viso-Arcade) durante
aprox. 4 km, onde  encontraremos tramos de descida com
pendentes pronunciadas. Neste tramo, desfrutaremos de bonitas
vistas da Ria de Vigo até chegarmos ao cruzamento desta estrada
com a PO-264, onde encontraremos uma rotunda que devere-
mos contornar à esquerda em direcção ao centro urbano de
Árcade e caminhar pelo passeio da direita, tal e como nos indica
o sinal de tipo D localizado nesse ponto.
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Ponte de Pontesampaio

O caminhante cruzará o rio Verdugo deixando por baixo
dos seus pés uma ponte cheia de História.

Ainda que esta ponte é de origem romana, na Idade
Média foi reconstruída conservando a estrutura que ainda
hoje pode ser admirada. Ao cruzar a ponte poderá ob-
servar de perto os talha-mares, morros de alvenaria de
forma triangular, que ajudam a canalizar as águas por
baixo das dez arcadas que se sucedem entre os dois
extremos desta conhecida ponte. Um dos factos que lhe
deram fama sucedeu durante a Guerra da Independência,
quando as tropas francesas foram derrotadas e expulsas
da Galiza.

As pedras da ponte de Pontesampaio mantiveram-se
firmes durante séculos para facilitar a passagem de muita
gente. São as mesmas pedras que hoje lhe brindam
caminho.

Atravessamos todo o centro urbano de Arcade sem desvios,
em linha recta, até chegar à ponte histórica desta vila, que marca
o limite deste município com o de Pontevedra.
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No princípio desta ponte en-
contramos um sinal de tipo C,
indicador da zona urbana de
Árcade. Portanto, devemos
cruzar a ponte para continuar
o nosso caminho. Uma vez
atravessada, encontraremos
um sinal informativo de tipo
A que nos vai proporcionar so-
bre o terreno, informação rela-
tiva a este limite territorial na
época romana.

O limis conventualis

As águas do rio Verdugo desenharam no seu curso, os
limites entre os Conventos Jurídicos Bracarense e Lucense.

Os conventos jurídicos eram as antigas divisões admi-
nistrativas das províncias, audiências territoriais às quais
deviam acudir os moradores das cidades de cada zona.
O limite entre os chamados Conventos Bracaraugustano
e Lucense era definido de forma natural pelo curso do
rio Verdugo.

Na actualidade, este rio oferece ao visitante não só a
sua herança cultural, mas também um património natural
invejável. Numerosos amieiros, salgueiros, e carvalhos
coram as margens do rio com um vasto leque de matizes
de verde, enfeitando o valioso rio cujas águas marcaram
historicamente o terreno.



Continuamos pela esquerda
da ponte mais 50 m e vamos
chegar ao cruzamento que liga
com a estrada Vilar-Canicouva,
no lugar de Catafix à altura do
cemitério de Pontesampaio.
Desde este ponto, a Via
Romana XIX continuava em
linha recta até Paredes.
Mais à frente, aprox. 2 km
vamos incorporar-nos nova-
mente à N-550. Porém, neste
ponto vamos encontrar um
sinal tipo B que propõe continuar por uma rota alternativa, em
direcção A Canicouva-Vilar. Escolheu-se este traçado alternativo
por razões de segurança (a Via Romana XIX atravessava as actuais
estradas N-550 e a linha de comboio) e também por razões paisa-
gísticas (este tramo alternativo é mais cativante para os caminhantes
e peregrinos)

Subimos por esta estrada provincial durante aprox. 5 km até
chegar à vila de A Canicouva onde, em frente da igreja românica
paroquial,  encontraremos um sinal tipo D que nos indica que
continuemos em linha recta.
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A partir deste sinal, começa
um caminho que nos leva ao
sepulcro rupestre antropo-
morfo conhecido popular-
mente com “A Cama de Santo
Estevo” ou “A Cama do
Santo”, último vestígio do
cenóbio alto-medieval que
existia no lugar.

É preciso destacar também
nesta zona o local conhecido
como “as forcadas”, marco
paisagístico reconhecido por ser a cota mais alta das redondezas
e onde se conservam vestígios do que poderia ser o local onde
a justiça era administrada entre os séculos XIV ao XVIII. Desde
A Canicouva iniciamos a descida pronunciada que nos vai levar
até às proximidades de Santa Comba de Bértola, lugar de
Alcouce, onde encontraremos um sinal tipo B no cruzamento
com a estrada Tormeza-Bértola-Figueirido, que nos indica que
devemos virar à direita nesse cruzamento.

Neste ponto termina o itinerário alternativo proposto e retoma-
mos a Via Romana XIX, coincidindo com a senda do Caminho
Português. Seguimos em frente por essa estrada em direcção
a Pontevedra. Aprox. a 1,5 km  encontraremos a igreja românica
de Santa Comba de Bértola.

37. Igreja românica de
Santa Comba de Bértola
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Seguimos avançando na mesma direcção durante uns 6 km
até chegarmos ao cruzamento de O Marco onde encontramos
um sinal de tipo D, indicando para continuarmos em linha recta
até à cidade de Pontevedra. Uma vez passado o cruzamento,
a 50 m, encontraremos um desvio à esquerda que nos irá levar
para o Albergue de Peregrinos de Pontevedra e à estação de
comboio desta cidade, ambos distantes uns 500 m do ponto
onde nos encontramos. Antes de chegar ao Albergue temos, à
esquerda, a ponte conhecida como “Ponte do Couto”. Perto
desta ponte foi encontrada, no século XIX, uma coluna come-

morativa dedicada a Máximo
e Maximino, hoje depositada
no Museu Provincial de
Pontevedra. Esta descoberta,
junto com diversos elementos
da construção da ponte, leva-
nos a pensar numa possível
origem romana desta infra-
estrutura e que talvez este
fosse o acesso, pela Via
Romana XIX, ao núcleo ur-
bano de Tvroqva, actual
Pontevedra, cidade onde fi-
naliza a segunda etapa do
nosso itinerário.
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TRAMO III
PONTEVEDRA-CALDAS DE REIS

51VIA ROMANA XIX - TRAMO III



52 VIA ROMANA XIX - TRAMO III

TRAMO III
PONTEVEDRA-CALDAS DE REIS

GRÁFICO DO DESNÍVEL DO TRAMO II I (metros)

Entramos já na terceira etapa do nosso caminho pela Via
Romana XIX na sua passagem pela província de Pontevedra.
Trata-se de um tramo suave, sem dificuldade, que nos vai levar
pelos concelhos de Pontevedra, Barro e Caldas de Reis.

No caminho iremos encontrando os restos de uma antiga
pousada romana, uma importante jazida arqueológica e até
vamos poder calcorrear um pequeno tramo originário da Via
Romana XIX.

Em 6 horas aprox. chegaremos a Caldas de Reis, ponto de
partida da última etapa.

0 5 10 15 20 25
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ACESOS: Pontevedra, ponto de partida da última etapa apre-
senta os seguintes acesos:

Por Estrada: AP-9 A Corunha - Vigo, N-550, N-541 e C-550.

Autocarros: Ligação regular com as principais cidades espan-
holas e a maioria dos municípios da província.

Comboios: Pontevedra tem estação de comboio e a rede de
comboios regionais abrange a totalidade do território nacional
desde Pontevedra. De facto, existem ligações diárias para Madrid
e Barcelona.

PONTO DE PARTIDA-CHEGADA:
Pontevedra - Caldas de Reis.

PERCURSO:  Pontevedra, Alba, São Mauro, Portela, Briallos,
Arcos da Condessa e Caldas de Reis.

DISTÂNCIA:  25 Km.

DURAÇÃO: 6 horas.

DIFICULDADE: baixa.

CARTOGRAFIA:
Folhas I.G.N., escala 1:25:000 185-II, 152-IV e 152-II.
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Iniciamos a terceira etapa da
nossa caminhada na estação
de comboio de Pontevedra,
onde já na entrada, vamos en-
contrar um sinal tipo C. Este
sinal indica que devemos con-
tinuar em linha recta pela rua
Gorgullón, seguindo o Camin-
ho Português, até chegarmos
a uma rotunda entre as ruas
Eduardo Condal e Virgen del
Camino.

Vamos continuar a nossa rota
pelo caminho indicado com
um sinal tipo C que encontra-
remos no meio da passadeira
para peões que teremos de
cruzar para atravessar a rua.
Na praça que encontramos a
seguir à passadeira, podemos
ver um cruzeiro barroco per-
tencente à desaparecida Igreja
da Virgen del Camino (derru-
bada em 1936), que estava si-
tuada alguns metros mais à
frente, concretamente na ac-
tual rua Fray Juan de Navarrete.
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Cruzamos a rua Virgen del Camino para chegar à rua Sagasta.
Atravessamos esta rua pela passadeira que vamos encontrar
em frente e seguimos percorrendo a rua Fray Juan de Navarrete,
onde antigamente havia um complexo formado pela igreja, o
cemitério e o hospital de peregrinos na época medieval. Este
ponto pode ser identificado por um sinal de tipo C que encon-
traremos no chão.

Alguns metros mais à frente
chegamos à Glorieta de
Compostela e, a partir daí,
continuamos em frente até à
Praça da Peregrina. Nesta
praça encontraremos o San-
tuário da Virgem Peregrina,
santuário barroco do s. XVIII
também vinculado ao Ca-
minho Português, que se ca-
racteriza por ser o único
templo com planta em forma
de concha de vieira, além de
ser o epicentro da cidade.

Continuamos o nosso roteiro descendo em direcção à Plaza
de la Herrería (Praça da Ferraria), por onde estava situada a
desaparecida porta de Trabancas, que dava acesso ao interior
da vila amuralhada desde o s. XV.

Aqui encontraremos um novo sinal de tipo C, e desceremos
pelo lado esquerdo desta praça até chegarmos à Plaza de Curros
Enríquez, atravessando os chamados soportais (átrios cobertos)
de la Herrería. Neste local encontrava-se o antigo Hospital de
San Juan de Dios (São João de Deus) (s. XV). Um novo sinal
no chão de tipo C indica-nos o caminho para a rua Real em
direcção ao rio Lérez, em sentido descendente, orientando a
nossa saída do centro urbano de Pontevedra.
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Estudiosos da arqueologia indicam que a Via Romana XIX não
atravessava esta rua devido à alteração urbana da cidade de
Pontevedra na Idade Média, que alterou a topografia urbana
do núcleo romano de Tvroqva.

Escolhemos este traçado por causa da coincidência com o
Caminho Português, que se encontra perfeitamente sinalizado
(com pequenas luzes no chão) e que irá simplificar a nossa
passagem pela cidade. Ao chegarmos ao fim da rua Real iremos
em direcção ao rio Lérez para atravessá-lo pela ponte do Burgo.

Nas imediações desta ponte documentaram-se as jazidas ro-
manas mais importantes da cidade de Pontevedra, claro indi-
cador da existência de estruturas relacionadas com a Mansio
Viária de Tvroqva nesta zona. Além do mais, a passagem da
Via Romana XIX pela ponte do Burgo pode ser confirmada
devido à aparição de três miliários romanos em diferentes
escavações arqueológicas realizadas na zona (as primeiras no
ano 1998 e as mais recentes em 2007).

À saída da ponte, encontraremos uma mesa explicativa com
informação detalhada sobre a citada Mansio de Tvroqva.
Consultar ficha pág. seguinte ›

Desde este ponto, a Via Romana XIX continua em linha recta
pela Av. da Coruña. Porém, se preferir, recomendamos que
escolha um percurso alternativo virando à esquerda e avançando
paralelamente ao rio Lérez até chegar à denominada “ponte
das correntes”, situada na foz do rio Rons sobre o Lérez.

Nesta ponte vamos desviar-nos à direita, tomando um caminho
de terra paralelo ao Rio Rons que nos levará por uma zona onde
encontraremos uma bela marisma declarada património natural:
a Xunqueira de Alba. Continuamos por este caminho até che-
garmos à uma ponte de madeira que deveremos cruzar para
retomar novamente o percurso natural da Via Romana XIX e
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Tvroqva

Esta cidade acolhe viajantes como você desde há mais
de 2000 anos.

Bem-vindo a uma das pousadas romanas da Via Romana
XIX. Pensa-se que a Mansio Viária de Tvroqva estava em
Pontevedra, nas imediações da Ponte do Burgo. Ofereceu
os melhores serviços durante 300 anos. Muitos aloja-
mentos actuais não podem dizer o mesmo. Talvez por
isso, após muitos anos, Pontevedra continua a ser con-
siderada como uma cidade de acolhimento de viageiros:
“Pontevedra é boa vila, dá de beber a quem passa”.

Descanse, retempere forças para continuar a viagem.
Vai-lhe custar deixar para atrás esta agradável cidade de
ruas empedradas e a sua pousada para caminhantes.

Reprodución da mansio viaria de tvroqva

chegaremos, alguns metros mais à frente, ao lugar de Pedra
Picada, onde veremos uma área de descanso e um novo sinal
de tipo B.
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Nesta área de descanso encontraremos informação sobre os
antecedentes deste tramo viário desde a Via Romana XIX,
passando pela calçada medieval, até hoje.

Se optarmos por não escolher este percurso alternativo e con-
tinuarmos o nosso itinerário desde a Ponte do Burgo em linha
recta pela Av. da Corunha, alguns metros mais à frente, encon-
traremos uma pequena praça na que veremos um novo sinal
no chão de tipo C. Este indica que devemos virar à esquerda
pela rua A Santiña, igual que no Caminho Português. Avançamos
por esta rua aprox. 1,5 km até chegarmos ao lugar de Pedra
Picada, onde iremos encontrar a área de descanso que já men-
cionada mais acima.

Depois de descansar um bo-
cado, continuaremos o nosso
caminho andando em paralelo
à linha do comboio até chegar
ao lugar de Ponte Cabras,
onde atravessaremos a via por
baixo, encontrando um novo
sinal de tipo B. Prosseguimos
viagem em direcção à Igreja
Paroquial de Santa Maria de
Alba, tal como indica o sinal
de tipo D que iremos encon-
trar e em cujas proximidades
foi localizado um miliário dedicado ao imperador Caracalla,
facto que reforça a tese da passagem da Via Romana XIX por
este local.

Desde a igreja continuamos até chegar à estrada que liga a N-
550 (Pontevedra-Santiago) com a estrada Pontevedra-Vilagarcia.
Desde este ponto não há outra escolha senão caminhar pela
berma da estrada aprox. 300 m. Por isso, deve redobrar a pre-
caução dado o excessivo trânsito nesta estrada. Caminharemos
até cruzar a ponte de São Caetano, onde veremos à nossa direita
a capela modernista dedicada a este santo.
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Uns 50 m mais à frente encontraremos um sinal de tipo D, que
nos indica que viremos à direita, tomando uma pista alcatroada
até ao lugar de Pomar, onde encontraremos um novo sinal de
tipo B.

Seguimos em frente, coincidindo com o Caminho de Santiago,
situando-se à nossa esquerda, o rio Da Gándara, e à nossa
direita a linha de comboio. Após um percurso de aprox. 2 km,
um sinal de tipo D confirma-nos que vamos por bom caminho.
Durante uns 3,5 km percorreremos um espaço natural belíssimo
entre árvores autóctones até chegarmos ao lugar conhecido
como “Lombo da Maceira” que marca o limite entre os muni-
cípios de Pontevedra e Barro.
Consultar ficha pág. seguinte ›

Atravessamos a linha de
comboio seguindo o Caminho
Português, subindo em dire-
cção a São Mauro, lugar onde
encontramos uma capela com
um cruzeiro de construção
recente. Veremos um sinal de
tipo B, indicando a direcção
certa virando à esquerda.

Desde este ponto, iniciaremos
uma ligeira descida até uma
nova área de descanso, loca-
lizada a 250 m da capela, onde encontramos uma mesa in-
formativa da Via Romana XIX e explicações sobre a estrutura
viária.
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Lombo da Maceira

Um tramo originário da estrutura viária assoma no Lombo
da Maceira.

Quando abandone o concelho de Pontevedra para entrar
no concelho de Barro, um tramo da autêntica Via Romana
XIX sairá ao seu encontro e acompanhá-lo-á ao longo
de 3 km, mostrando os restos de um “agger” ou lomba
artificial de aprox. 5 m de largura.  Após a realização de
algumas sondagens valorativas em Outubro de 2007,
documentou-se a existência de um tramo no que se
conservam vestígios de meio-fio, valeta e 4 capas dife-
rentes de preparação da Via, que posteriormente seriam
aproveitados na Idade Moderna.

Aqui poderá observar mais um exemplo do engenho dos
romanos, capazes de transformar a encosta do caminho,
escavando o terreno para que o desnível fosse o menor
possível e torná-lo assim mais fácil de andar. Estes ca-
minhos não só agilizaram o transporte de mercadorias
para os romanos, mas também para os inúmeros tran-
seuntes que os utilizaram depois.

Depois deste ponto, a Via Romana XIX coincide com o Caminho
Português durante aprox. 7 km, sinalizados com 4 sinais de
tipo D e 2 sinais de tipo B. Nas proximidades deste local existe
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um desvio em direcção ao lugar de Agudelo, apartando-se
ligeiramente do nosso percurso, mas se dispuser de tempo,
recomendamos a visita à igreja de São Martinho de Agudelo,
para posteriormente retomar o nosso itinerário. Também en-
contramos neste local a jazida denominada Castro de Sete
Fontes.

São Martinho de Agudelo

Colunas adornadas de pedra elevam São Martinho às
Alturas.

Acredita-se que a escola do Maestro Mateo, artífice do
Pórtico da Glória da Catedral de Santiago, trabalhou
nesta bela igreja do s. XII. Parece uma igreja discreta,
mas guarda um precioso tesouro no seu interior. Um
magnífico arco triunfal. Repare como na parte central
deste arco, São Martinho com o seu báculo, está a ob-
servá-lo.

Aguce o ouvido, quase se podem ouvir as “notas de
pedra” da sanfona que está representada numa das
colunas que suportam o arco. À saída desta igreja, o eco
desses acordes imaginários ajudá-lo-ão no seu caminho.
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Castro de Sete Fontes ou Chão de Güimil

Vestígios de uma grande cidade permanecem fundidos
com a natureza.

Numa posição estratégica, que permitia o controlo visual
do vale no que se encontra, está situado o Castro de Sete
Fontes ou Chão de Güimil. A vasta extensão que ocupa
dá-nos uma ideia aproximada de como foi aqui a vida
noutro tempo. Ainda hoje é possível apreciar os terraços
construídos para vencer a inclinação do terreno, assim
como dois fossos e respectivas terraplenagens que serviam
de defesa aos seus habitantes, protegendo-os dos ataques
que, em qualquer momento, podiam produzir-se.

Sondagens arqueológicas realizadas em 2007 permitiram
compilar valiosas informações sobre este assentamento
e resgatar do esquecimento abundantes objectos cerâmi-
cos, tanto indígenas como de origem romana.

Avançando por este caminho, iremos dar à estrada N-550 à
altura do parque de A Barosa (município de Barro), tal como
indica um sinal de tipo B. Este é um local perfeito para repousar,
se tivermos tempo suficiente.
Consultar ficha pág. seguinte ›

Desde este ponto, continuamos por uma ampla berma da
estrada N-550 até chegar a uma grande rotunda, no lugar de
Briallos, onde encontraremos outro sinal de tipo B. Nas proxi-
midades, virando à esquerda encontraremos o albergue de
peregrinos. Desde aqui, continuamos avançando durante aprox.
500 m, onde encontraremos um sinal de tipo D que nos indica
para virar à direita e ir por uma pista alcatroada até chegar à
uma pequena capela. Desde esta capela, seguiremos o Caminho
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Português que passa paralelo à N-550 durante 3,5 km aprox.
Neste trajecto descobriremos outro sinal tipo D e alcançaremos
a igreja de Santa Maria de Caldas, construída com diversos
materiais, e que conta com vestígios românicos, barrocos,
neoclássicos, etc.

No ambiente desta igreja, inclusive no adro, foram localizados
importantes restos da época romana: duas epígrafes e restos
de uma possível olaria de material construtivo, o que significa
a presença da Via Romana XIX neste local.

Entramos no núcleo urbano de Caldas de Reis pela N-550, vila
conhecida pelas suas águas termais, e onde termina o nosso
terceiro tramo deste itinerário pela Via Romana XIX.

Parque do Rio Barosa

Este espaço natural nas margens do rio Barosa conta
com uma longa lista de antigos moinhos de água em
diferentes estados de conservação. Cascatas e grandes
poças formam uma paisagem altamente recomendável
para descansar e dar um passeio ao longo de um trilho
circular de só 4 km.

Aqui, as águas do rio movimentavam as pesadas pedras
para fazer farinha à sombra de um grande bosque de
ribeira formado por freixos, espinhos, castanheiros, lo-
ureiros e carvalhos. Ali reuniam-se antigamente os vizinhos
durante a moagem. Sabia que as canções que cantavam
originaram as famosas muñeiras? (dança típica galega)
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TRAMO IV
CALDAS DE REIS-PONTECESURES

GRÁFICO DO DESNÍVEL DO TRAMO IV (metros)

Iniciámos há muitos quilómetros atrás, sobre a ponte do Rio
Minho, um roteiro que chega ao seu fim nesta última etapa.

Partiremos de Caldas de Reis para passar por Carracedo, Cer-
nadas, Magariños, Xanza, Ponte Valga e chegaremos a Ponte-
cesures, local onde finaliza o percurso da Via Romana XIX na
sua passagem pela província de Pontevedra.

Durante os 36 km deste tramo de suaves desníveis, recorreremos
paisagens e vilas com muito sabor romano, que deixar-nos-ão
uma estupenda recordação para pôr fim à nossa aventura
pedestre.

0 5 10 15 20 25 30 36
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ACESOS: Caldas de Reis,  ponto desde onde parte a etapa,
apresenta os seguintes acessos:

Por Estrada: AP-9 A Coruña-Vigo, N-550 e N-640.

Autocarros: Linha Vigo-A Corunha (empresa Castromil), Linha
Pontevedra-La Estrada (empresa La Estradense) e Linha Caldas
de Reis-Vilagarcía de Arousa (empresa Exprés Tabeirós).

PONTO DE PARTIDA-CHEGADA:
Caldas de Reis - Pontecesures

PERCURSO: Caldas de Reis, Carracedo, Cernadas, Magariños,
Xanza, Ponte Valga e Pontecesures.

DISTÂNCIA:  36 Km.

DURAÇÃO: 8:30 horas.

DIFICULDADE: baixa.

CARTOGRAFIA:
Folhas I.G.N., escala 1:25:000:152-I, 152-II e 120-IV.
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Desde o centro do núcleo urbano de Caldas de Reis, parte o
último tramo deste trajecto ao longo da Via Romana XIX. Pas-
saremos por diante da Câmara Municipal de Caldas, do Balneário
e atravessaremos a ponte medieval sobre o rio Umia. Tomare-
mos o primeiro desvio à esquerda pela rua da Burga onde, a
50 m, encontraremos uma fonte de água termal, conhecida
popularmente como “A Burga velha” utilizada desde a época
romana. Neste ponto, encontraremos uma mesa interpretativa
com explicação sobre a Mansio Viária de AQVIS CELENIS.

Avançamos pela rua Real, onde foi encontrado um miliário.
Esta jazida evidencia a passagem da Via Romana XIX por esta
rua actual. Este miliário encontra-se actualmente depositado
no Museu Provincial de Pontevedra.

Devemos caminhar pela rua Real até encontrarmos uma ponte
que cruza o rio Bermaña, a chamada “Ponte Romana”. Conti-
nuamos em linha recta pela mesma rua até chegarmos ao lugar
de São Roque, onde, diante da capela barroca dedicada ao
santo, encontraremos no chão um novo sinal C que indica a
direcção certa da nossa caminhada.
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Aqvis Celenis: um balneário no caminho que
é um regalo para os caminhantes.

A chegada dos Romanos a esta antiga região dos Celeni
(um dos povos galaicos) deu lugar à criação da Mansio
Viária Aqvis Celenis, através da qual passavam quer na
Via Romana XIX, quer na XX.

Esta Mansio tinha um claro carácter termal, produtivo
e talvez político-administrativo (capital de civitas). O
grande conjunto de escrituras, como o que aparece no
Miliário de Constantino, uma estela funerária de três
escravos do centurião e outra de um soldado, ambas da
Legio X, uma ara dedicada ao deus Mercúrio e várias
amostras de materiais, demonstram a sua transcendên-
cia. Desfrute de Caldas como um romano o faria de Aqvis
Celenis, antes de prosseguir o caminho.

Reprodução de uma mansio

Neste ponto, vamos retomar a estrada N-550 que recorreremos
durante aprox. 350 m, até encontrarmos um desvio à nossa



direita sinalizado com um sinal B. Este desvio também podemos
identificá-lo porque está sinalizado com uma placa do Caminho
Português.

Aproximadamente a 1 km
desse ponto encontramos um
novo sinal B, a partir do qual
avançaremos durante 2,5 km.
Pelo caminho iremos encon-
trar um sinal de tipo D.
Nesta zona encontraremos
numerosos moinhos, teste-
munho mudo da Galiza pré-
industrial, acompanhados em
todo o momento por um be-
líssimo ambiente natural.

Ultrapassada essa distância, encontraremos um novo sinal B,
coincidente com um marco do Caminho Português. A partir
daqui continuaremos em direcção Norte durante aprox. 2 km
(onde encontraremos um sinal D) por uma pista em terra, até
chegarmos ao lugar de Carracedo, que podemos identificar com
um novo sinal B localizado nesse ponto.
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Conserva-se aqui uma igreja barroca dedicada a Santa Maria,
que veio substituir um antigo mosteiro medieval fundado pelos
monges de Carracedo (León).

Santa Maria de Caldas

Trata-se de uma igreja românica do s. XII construída
sobre os restos de uma edificação primitiva destruída
por Almanzor. Do estilo românico originário só se con-
serva a abside e parte da fachada oeste. O resto do
edifício é uma mistura de estilos, entre os quais predo-
mina o barroco. A portada apresenta uma execução mais
cuidada com três arquivoltas de elementos vegetais e
figuras que parecem ser anjos. As colunas têm capitéis
com folhas e animais e no tímpano há uma escultura
em madeira do Cordeiro Místico com a Cruz.

No adro da igreja desenvolveu-se uma intervenção ar-
queológica na que se documentaram restos de uma
“fábrica” de material cerâmico para a construção (telhas
e tijolos) e apareceram duas epígrafes reutilizadas: uma
ara dedicada aos Lares Viales e uma estela para Plácida.



Desde esta igreja retomamos novamente a estrada N-550, onde
após 1,5 km de caminhada e ultrapassada a passagem sobre a
auto-estrada A-9, encontraremos à nossa direita, um monte
cerrado de eucaliptos, pinheiros e carvalhos que oculta os restos
do Castro de Cernadas. Este castro constituía um pequeno
povoado pré-romano que ainda hoje conserva a sua estrutura
defensiva (identificável por um fosso e um parapeito). Detrás
da estrutura encontraremos a denominada “croa”. Ali se encon-
traram as cabanas dos pretéritos habitantes de Cernadas.

Continuamos pela estrada N-550 durante 500 m até chegar ao
lugar de Bronllo. Neste local, à esquerda, encontraremos um
novo sinal B indicando que devemos abandonar a N-550 em
direcção Oeste por uma pista alcatroada.

Avançamos por esta pista durante 1 km até chegar ao lugar de
Magariños. À entrada deste lugar, encontraremos uma fonte
(de água não potável) e alguns bancos onde podemos fazer
um breve descanso.
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À saída deste lugar encontramos um novo sinal B que nos
confirma o caminho certo. Avançaremos por um belíssimo
pinheiral que se estende 300 m tal e como nos indica um sinal
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D, até chegarmos novamente à N-550 que retomaremos para
andar só 50 m. De seguida, iremos encontrar um cruzamento
e virar à direita. Este cruzamento está identificado por um sinal
D e também por estar situado antes de chegar à placa de desvio
que conduz a Senin-Cordeiro. Avançamos só 10 m desde este
ponto e desviamo-nos para a esquerda (indicado com um sinal
D), para tomar uma pista alcatroada que nos vai conduzir, após
500 m, novamente para a N-550.

Neste ponto onde também encontramos um interessante cru-
zeiro do s. XIX, deveremos cruzar a N-550 (indicado com um
sinal B) em direcção à igreja paroquial de Santa Maria de Xanza.
Após 300 m vamos chegar a esta igreja que bem merece uma
visita, uma vez que é um bonito exemplo da arquitectura româ-
nica galega.

Desde esta igreja avançaremos 200 m ao longo da mesma pista
alcatroada até chegarmos a um novo sinal D, indicando que
devemos continuar pelo novo caminho que encontraremos à
nossa direita.

Uns 50 m mais à frente encontraremos um novo sinal D, que
nos mostra o desvio a tomar à nossa esquerda.
A partir dali, inicia-se um bonito tramo através de umas vinhas
para chegar finalmente, após 150 m a uma ponte que devemos
cruzar para dirigir-nos para o centro urbano de Valga, ao qual
chegaremos após ter percorrido 500 m.
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Uma vez no centro urbano de Valga, encontraremos um novo
sinal D antes de chegar à praça na que se encontra a capela da
Virgem dos Remédios. Nesta praça, encontraremos no chão
um novo sinal C, indicador da direcção correcta do nosso
caminho.

Desde este ponto devemos continuar pela N-550 durante 2 km
até chegar ao centro urbano de Pontecesures. Neste local,
chegaremos a uma rotunda, onde está situado um sinal C, que
nos indica que devemos continuar em linha recta para ir ter ao
núcleo urbano desta localidade.

Desde aqui, e após ter percorrido todo o centro urbano de
Pontecesures, chegaremos à ponte que cruza o rio Ulla e em
cujo meio encontraremos a última mesa interpretativa da Via
Romana XIX na província de Pontevedra. Esta mesa ajudar-nos-
á a entender a importância do possível porto romano que se
localizaria nas proximidades deste ponto.

E é precisamente este local que podemos considerar como o
ponto final da nossa última etapa do itinerário da Via Romana
XIX na província de Pontevedra. A partir daqui, uma vez cruzada
a ponte, entraremos na província da Coruña, onde continua
este roteiro em direcção a Lugo (Lucus Augusti), capital de
convento jurídico na época romana.



75VIA ROMANA XIX - TRAMO IV

O Rio Ulla

Um rio que é muito mais do que água

Ao passar pelos concelhos de Valga e Pontecesures terá
a oportunidade de cruzar pontes e caminhar perto do
rio Ulla. O terceiro rio mais comprido da Galiza, foi
testemunha muda da passagem de várias civilizações
por esta zona.

Grande parte do curso deste rio está incluída dentro do
denominado Sistema Fluvial Ulla-Deza, um local de
importância comunitária incluído na Rede Natura 2000
europeia. Espécies protegidas e habitats catalogados de
especial interesse para a conservação, fazem parte desde
espaço natural. Não perca a oportunidade de o conhecer.

O rio e navegável até o município de Pontecesures onde
também poderá apreciar as marismas que ali se formam.
A maravilhosa ponte que o atravessa levá-lo-á a desfrutar
novamente da alma do Império.
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CARTOGRAFIA

Nas seguintes páginas encon-
trará uma série de mapas que
lhe servirão de ajuda para rea-
lizar a rota da antiga Via Ro-
mana XIX.

rOta
da• ANTIGA

VIA• ROMANA
XIX





Rota XIX ao seu passo por Tui

Tui

Tude Mansio

Igrexa de Santo Domingo



Rota XIX ao seu passo por O Porriño



Rota XIX ao seu passo por Mos

Miliário de Santiaguiño
de Antas

Paço dos
Marqueses de Mos



Rota XIX ao seu passo por Redondela

Castro da Peneda do Viso



Rota XIX ao seu passo por Soutomaior

Rio Verdugo

Ponte de Pontesampaio



Rota XIX ao seu passo por Pontevedra

Turoqva



Rota XIX ao seu passo por Cutián

Lombo da Maceira

Castro de Sete Fontes

Igreja de São Martinho
de Agudelo

Parque do Rio Barosa



Rota XIX ao seu passo por Caldas de Reis

Aqvis Celenis

Igreja de Sta. Mª. de Caldas



Rota XIX à sua chegada a Pontecesures

Rio Ulla
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INFORMAÇÃO • DE
INTERESSE• TURÍSTICO

Onde informar-se: principais
postos de turismo.

Posto de Turismo de Tui
Tfno: 986 603 625
www.concellotui.org
culturatui@terra.es

Posto de Turismo do Porriño
Tfno: 986 335 428
www.porrino.com
turismo@porrino.com

Posto de Turismo de  Redondela
Tfno: 986 401 713 / 986 400 300
www.concelloredondela.org
www.cidadesdixitais.org
Info@turismoredondela.net

Posto de Turismo de  Soutomaior
Tfno: 659 999 298
www.soutomaior.com
cultura@soutomaior.com

Posto de Turismo de  Ponteareas
Tfno: 986 661 429
www.ponteareas.org
informacion@puenteareas.org

Posto de Turismo de  Pontevedra
Tfno: 986 850 814
www.concellopontevedra.es
www.turismoenpontevedra.es
informacion@turismoenpontevedra.es

Posto de Turismo de  Vilaboa
Tfno: 986 708 215
www.vilaboa.org
info@vilaboa.org

Posto de Turismo de Caldas Reis
Tfno: 986 539 025 / 610 359 679
www.caldasdereis.com
concello@caldasdereis.com

Posto de Turismo de  Valga
Tfno: 986 559 456
www.valga.es

Onde dormir: hospedagens
próximas à Vía XIX.

TUI
Parador de Tui ****
Avda de Portugal, s/n
Tfno: 986 600 300
www.parador.es
tui@parador.es

Hotel Colón Tuy ***
c/ Colón, 11, Tui.
Tfno: 986 600 223
www.hotelcolontuy.com
info@hotelcolontuy.com

Hotel Alfonso I ***
Gándar-Guillarei, s/n, Tui.
Tfno: 986 607 060
www.halfonsoprimero.com
reservas@halfonsoprimero.com

Casa Rectoral de Areas
Regueiro, s/n, Areas, Tui.
Tfno: 649 963 622
www.pazosdegalicia.com/areas
areas@pazosdegalicia.com

Turismo Rías Baixas
Plza. Sta. María s/n · 36071 Pontevedra
T 986 842 690 F 986 868 750
e-mail: inforb@riasbaixas.org
www.riasbaixas.org



O PORRIÑO
Hotel Internacional **
c/ Antonio Palacios, 99,
Tfno: 986 330 266
www.porrino.com

Hotel Azul *
c/ Ramiráns, 38, Porriño
Tfno: 986 330 032
www.porrino.com

Hotel Parque ***
c/ Parque do Cristo, s/n, Porriño
Tfno: 986 331 504
www.hotelparqueporrino.com
reservas@hotelparqueporrino.com

O Corzón
Corzón, 32, A Arrotea - Pontellas,
O Porriiño · Tfno: 986 644 631
www.agarimo.com

PONTEAREAS
Hotel Condado ***
c/ Real, 62, Ponteareas
Tfno: 986 641 310
www.hotelcondado.net

Casa da Urcela
O Cribeiro, 66, Cristiñade, Ponteareas
Tfno: 986 649 534
www.agarimo.com

Casa do Cribeiro
O Cribeiro, 68, Cristiñade, Ponteareas
Tfno: 986 649 534
www.agarimo.com

Casa do Val
Lugar de Porto, 24, A Torre,
Ponteareas · Tfno: 986 649 100
www.agarimo.com

Eido de Abaixo
O Souto, 5, Ribadetea, Ponteareas
Tfno: 986 641 652
www.eidodeabaixo.com
informacion@eidodeabaixo.com
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REDONDELA
Hotel Casa Antón *
c/ El Viso, 8, Soutoxusto, Redondela
Tfno: 986 495 136
www.casaanton.com

Pazo Torres de Agrelo
c/ Asnelle de Abaixo, 130, Reboreda-
Redondela · Tfno: 986 408 021
www.agarimo.com
torresagrelo@yahoo.es

SOUTOMAIOR
Pousada Castillo de Soutomaior
Castelo de Soutomaior, s/n,
Soutomaior · Tfno: 986 705 105
www.pousadadelcastillo.com
info@pousadadelcastillo.com

Casa da Barreira
Lourido 21, Arcade, Soutomaior
Tfno: 986 705 466
www.casadabarreira.com
informacion@casadabarreira.com

A Casa de Aranza
Aranza, San Salvador, Soutomaior
Tfno: 986 705 293 / 686 473 938
www.acasadearanza.com
acasadearanza@yahoo.es

PONTEVEDRA
Parador de Pontevedra ****
c/ Barón, 19,
Tfno: 986 855 800
www.parador.es
reservas@parador.es

Hotel Virgen del Camino ***
c/ Virgen del Camino, 53-55,
Pontevedra · Tfno: 986 855 900
www.hotelvirgendelcamino.com
reservas@hotelvirgendelcamino.com

Hotel Rías Bajas ***
c/ Daniel de la Sota, 7, Pontevedra
Tfno: 986 855 100
www.hotelriasbajas.com
contacto@hotelriasbajas.com
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Hotel Galicia Palace ****
Avda de Vigo, 3, Pontevedra
Tfno: 986 864 411
www.hotelhusagaliciapalace.com
reservas@galiciapalace.com

Hotel La Peregrina **
c/ Eduardo Pondal, 76-78, Pontevedra
Tfno: 986 850 145
www.casaperegrina.com

Hotel Avenida *
c/ Eduardo Pondal, 46, Pontevedra
Tfno: 986 851 298
www.avenidahotel.net
info@avenidahotel.net

Hotel Comercio **
Augusto Glez Besada, 5, Pontevedra
Tfno: 986 845 763 / 986 845 776
www.hcomercio.com
info@hcomercio.com

Hotel Madrid *
c/ Andres Mellado, 5, Pontevedra
Tfno: 986 862 157
www.hotelmadrid.org

Vedra Hotel **
Profesor Filgueira Valverde 10
Pontevedra · Tfno: 986 869 550
www.vedrahotel.es
info@hotelvedra.es

Hotel Rúas *
c/ Figueroa, 35, Pontevedra
Tfno: 986 846 416
www.hotelruas.net
hotelruas@terra.es

CALDAS DE REIS
Casa Loureiro
Cardín, 26, Saiar, Caldas de Reis
Tfno: 986 535 238
www.casaloureiro.com
casaloureiro@casaloureiro.com

Casa La Torre
Sabadín, Caldas de Reis
Tfno: 986 540 335
www.casadatorre.agatur.org

Balneario Acuña
c/ Herrería, 2, Caldas de Reis
Tfno: 986 540 010
www.balneariosdegalicia.com

Balneario-Hotel Davila
c/ Laureano Salgado, 11
Tfno. 986 540 012
www.balneariodavila.com
balneariodavila@balneariodavila.com

Hotel Ciprés **
c/ Ande-Godos, Caldas de Reis
Tfno: 986 512 000
www.hotelcipres.com

Hotel Sena **
c/ Juan Fuentes, 99, Caldas de Reis
Tfno: 986 540 596
www.hotelsena.com
reservas@hotelsena.com

Hotel Cano Alto *
c/ Cano Alto, Bemil, Caldas de Reis
Tfno: 986 540 526
www.caldasdereis.com

VALGA
Hotel Corona de Galicia **
Ctra. Pontecesures-Vilagarcía, km 1,
Valga · Tfno: 986 557 575
hotespa@deza.com

Hotel Mosteiro *
c/ Cernadas, 1, Setecoros, Valga
Tfno: 986 559 120
www.hotelmosteiro.com
hotelmosteiro@wanadoo.es

Casa da Torre
c/ A Torre, 55, Campaña, Valga
Tfno: 986 557 480
casadatorre@wanadoo.es
www.casaruraldatorre.com
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Onde comer: restaurantes
próximos à Vía XIX.

TUI
Restaurante O Novo Cabalo Furado
Praza do Concello, 3, Tui
Tfno: 986 601 215

Restaurante O Vello Cabalo Furado
c/ Seijas, 2, Tui
Tfno: 986 603 800

PORRIÑO
Restaurante Albariño
c/ Antonio Palacios, 147, Porriño
Tfno: 986 331 555

Restaurante Guarabara
c/ Antonio Palacios, 163, Porriño
Tfno: 986 331 140

Restaurante Novo Carreteiro
c/ Domingo bueno, 71, Porriño
Tfno: 986 335 414

Restaurante Puente
c/ Domingo Bueno, 67, Porriño
Tfno: 986 348 094

Restaurante Louriña
c/ Manuel Rodríguez, 69, Porriño
Tfno: 986 331 862

PONTEAREAS
Restaurante Ibáñez
c/ Alcázar de Toledo, 62, Ponteareas
Tfno: 986 641 310

PONTEVEDRA
Restaurante Jaqueyvi
c/ Dona Tareixa, 1, Pontevedra
Tfno: 986 861 820

Restaurante italiano “ Piccolo”
c/ Virgen del Camino 16
986 859 999

Bar Premio
c/ Peregrina 29
986 103 528

Restaurante Chipen
c/ Peregrina 3
986 845 880

Bodegón Micota
c/ Peregrina, 4, Pontevedra
Tfno: 986 855 917

Restaurante Vegetariano Ambrosía
c/ Padre Sarmiento, 31, Pontevedra
Tfno: 986 842 480

Restaurante La Chata
Pza. Curros Enriquez 4
Tfno: 986 860 019

Casa Verdún
c/ Real nº 46
Tlfno. 986 863 974

Ideias para comprar:
artesanato no caminho.

TUI
Marroquinaria
Tel.: 986 629 197
Talha de Madeira
Tel.: 986 601 317
Forja e Ferraria
Tel.: 986 602 126
Cantaria
Tel.: 986 603 363
Talha de pedra e mármore
Tel.: 986 600 478
Cerâmica
Tel.: 678 787 909
Encaixes
Tel.: 986 601 380
Trajes Tradicionais
Tel.: 986 601 034
Cestaria
Tel.: 986 600 872

PONTECESURES
Figuras de cerâmica celta
Oficina de Velas
Oficina de Badaladores
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Não deixem de desfrutar...
As Rías Baixas são um referente uni-
versal no bom comer, já que a gastro-
nomia é, desde faz séculos, um dos
grandes atrativos de Pontevedra, co-
mo são:

• Engula de Tui.
• Sépia de Redondela.
• Ostras de Arcade (Soutomaior).
• Rosca de Caldas.
• Vinho de O Condado.

Jazidas e vestígios romanos e
prerromanos:
Ao longo de nosso percurso passare-
mos por lugares que possuem restos
arqueológicos do Império Romano.
Se tem tempo suficiente, recomenda-
mos-lhe não se os perca.

EM TUI
• Zona histórica de Tui.
• San Bartolomé.
• Castro de Arrayal.
• Santa Eufemia.
• Ponte do Louro.
• Santo Domingo Ricamonte.
• Caminho Velho.
• Area de Loureiros.
• Necrópole romana de

Subida ó Anxo.
• Jazida romana de O Pombal

Espendelo.
• O Viveiro.
• Castro de Cabeza de Francos

ou Alto dos Cubos.

EM O PORRIÑO
• Jazida de Quintenla.
• Achado de Os Muíños.
• Castro de Trapa.
• Gândaras de Budiño.

EM PONTEAREAS
• Castelo de Vilasobroso.
• Castro de Troña.

EM MOS
• O Marco.
• Castro de Guizán.
• Jazida romana de Pereira.

• Castro de Torroso.
• Mamoas do Círculo Mercantil
• Mamoas do Alto de San Cosme
• A Gândara.
• Jazida romana de Guizán.
• Achados dos rastros de Tito Canario

Marceliano e de Fronto Lovello
Siculo, ambos depositadas no
Museo Provincial de Pontevedra.

EM REDONDELA
• Jazida romana de O Pazo.
• Portocedeira.
• Castro de Negros.
• Petróglifos do Castro de Negros.
• Petróglifos de Poza da Lagoa.
• Petróglifos de Coutada do Corno.
• Necrópole megalítica de Chanda 

Cruz.
• Rastro romano de Soutoxusto e mi-

liários de Fonte dos Frades ,Sobrei-
ro, Padrón e Quintel a,depositados
no Museo Provincial de Pontevedra,
exceto o de Sobreiro que se pode 
visitar no Albergue de Peregrinos 
de Redondela).

EM SOUTOMAIOR
• Castro de A Peneda de O Viso.
• Ponte de Pontesampaio.
• Castelo de Soutomaior.
• Ponte colgante.

EM VILABOA
• Mamoa do Rei.
• Mamoa de Chan de Armada.
• Castro de Acuña.
• Mamoas de Chan da Cruz.
• Miliários de Adriano, Licinio, Carino

e Flavio Severo, depositados no Mu-
seo Provincial de Pontevedra.

EM PONTEVEDRA
• Zona histórica de Pontevedra.
• Ponte do Couto.
• Castro Loureiro.
• Castro de San Cibrán.
• Castro de Os Penedos.
• Necrópole de A Bouza.
• Necrópole de O Castro.
• Jazida de Carballeira de O Castro.
• Sepulcro de San Esteban.
• O Coto.
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• Granja de Ramallas.
• Aras de Lourizán, depositados no 

Museo Provincial de Pontevedra.

EM BARRO
• Castro de Setefontes ou Chan

de Monte Guimil.
• Castro de Barro.
• Castelo de Casás.
• Castro de Curro.
• Jazida da Igreja Parroquial de Curro.

EM PORTAS
• Castro de Piñeiro.
• Castro de Romai.
• Praia Fluvial.

EM CALDAS DE REIS
• Jazida de Caldas de Reis.
• Necrópole de San Andrés de Cesar.
• Castro de Paradela.
• Castro de Segade.
• Chan de Prado.
• Castro de Follente.
• As Silgadas.
• Cruz do Outeiro.
• O Gandarón.

EM VALGA
• Castro de Cernadas.
• A Veiga.
• A Poza.

EM PONTECESURES
• Castro de Monte do Porto.
• Porto de Pontecesures.



Outros locais de interesse turístico.

A comarca do Baixo Minho tem no centro histórico de Tui, um formidável
conjunto Histórico-Artístico. Antigamente Tui chegou a ser capital de província,
e é uma das cidades monumentais da Galiza. Situada na parte alta da cidade,
a Catedral (erigida nos s. XI-XII), é a única da província de Pontevedra. As
capelas da Catedral albergam o Museu Catedralício e o Museu Diocesano.
A Sul da cidade encontra-se a Ponte Internacional desenhada por Eiffel, cons-
truída a finais do s. XIX que permite cruzar o caudaloso rio Minho até Portugal.
Nas proximidades, podemos visitar o Castro de Cabeça de Francos ou Alto dos
Cubos, escavado nos anos 90.

O Porriño, é conhecido pelas suas famosas pedreiras de granito rosa e por
albergar o maior polígono industrial da Galiza. O edifício que acolhe a Câmara
Municipal foi desenhado por António Palácios, arquitecto natural da vila de
grande renome. Nas proximidades desta cidade, encontra-se a Rota dos Penedos
que percorre diferentes espaços dominados por curiosas formações graníticas.
Além disso, neste meio foram documentas importantes jazidas pertencentes
ao Paleolítico na Galiza, como é o caso das Gándaras de Budiño, escavadas
nos anos 70 e 80 e das quais conservamos escassos vestígios nas proximidades
do actual polígono industrial.

Ponteareas era originariamente um castro pré-romano, o Castro de Troña, um
dos actuais assentamentos mais importantes da Galiza. Partilha protagonismo
com o Monte de A Picaraza, onde se encontra a Rota de Os Penedos.
É uma terra de excelentes vinhos e conta com uma rica gastronomia, destacam-
se os vinhos de O Condado e A Lamprea.

Mos é terra de senhorios: Louredo e o Marquesado de Mos. Contudo, merece
uma menção especial o património religioso, uma vez que a localidade se
encontra inserida no Caminho de Santiago. A arqueologia está presente neste
concelho, pois dentro das suas delimitações administrativas está localizado
o Castro de Torroso. Trata-se de uma importante jazida dos primórdios da
Idade do Ferro na Galiza (datável do s.VII d.C.) que foi escavada entre finais
dos 80 e princípios dos 90.

Redondela, é vila de viadutos e caminhos-de-ferro que deixaram a sua marca
na estampa da vila, e por isso, foram declarados Monumentos Histórico-
Artísticos. A vila de Redondela conta com uma das zonas de maior concentração
de túmulos pré-históricos da Galiza: o conhecido Monte Penide, onde, além
de desfrutar de restos arqueológicos, poderá contemplar uma imponente vista
da Ria de Vigo.

Soutomaior, terra de pontes, onde destaca Pontesampaio, que deu nome à
famosa batalha contra as tropas Napoleónicas do General Ney, que foram
derrotadas com o famoso “Cañón de Pau” (Canhão de Pau). O Castelo de
Soutomaior (s. XII) foi erigido como fortaleza medieval cujos jardins abrigam
uma grande riqueza botânica. Muito perto de Soutomaior, ergue-se o grande
marco paisagístico da Peneda do Viso, castro na sua origem - escavado nos
anos 70-, foi posteriormente utilizado para a construção de uma pequena
fortaleza, a fortaleza de Castrizán. Desde este ponto, podem-se contemplar as
vistas das terras atravessadas pela Via Romana XIX, assim como a Ria de Vigo.
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Vilaboa é um concelho carregado de História, no qual podemos salientar o
Hórreo de San Adrián (Espigueiro de São Adrián), considerado o segundo mais
comprido da Galiza, que junto com pombais, algumas vivendas da época, e
os restos do Castelo de Ubeiras, dão uma ideia aproximada do antigo poderio
da zona. Nas cotas mais altas do concelho, pode-se visitar o lago artificial de
Castiñeiras em cujo meio existem abundantes túmulos pré-históricos dos quais
destacamos a Mámoa do Rei, recentemente escavada e que se tornou museu
com o fim de poder visitá-la.

A capital da província, Pontevedra, entesoura um grande património monumental
nas suas ruas e praças. O seu centro histórico, declarado Conjunto Histórico-
Artístico, conserva toda a essência cultural que demonstra o grande esplendor
que viveu nos séculos XVI e XVII. Ruas com átrios cobertos, a Basílica de Sta.
Maria a Maior, a Igreja da Peregrina, o Museu Provincial, a Igreja de São
Bartolomeu - exemplo único do Barroco italiano na Galiza -, as igrejas mendi-
cantes de São Francisco e Santo Domingo, conformam este grande repertório
histórico-artístico de grande beleza e obrigada visita.

Barro, município cruzado de Norte a Sul pelo Caminho de Santiago Português
que segue o traçado da Via Romana XIX. É zona de moinhos que conta com
o lindíssimo conjunto recuperado no Parque da Barosa. Conserva igualmente
bons exemplos de arquitectura românica como a Igreja de São Martinho de
Agudelo e importantes jazidas arqueológicas como o Castro de Sete Fontes
ou Chão de Güimil cujas vistas abarcam toda a Depressão Meridiana desde
Mos até Valga.

Caldas de Reis é a capital da comarca do mesmo nome. Atravessada pelo rio
Umia, é desde as suas origens, reconhecida pelas suas águas termais. Por isso,
a fonte de águas termais ou burga situada no centro, perto da Igreja de Santa
Maria, merece a sua primeira visita neste concelho. Seguindo o curso do rio
Umia a montante, poderemos contemplar e apreciar a cascata do Umia.

Valga situa-se a jusante do rio Ulla. Destacam as diversas construções religiosas
de grande valor arquitectónico, sobretudo a Igreja de Santa Cristina da Campaña
(s. XIV) cujo interior abriga admiráveis retábulos do s. XVIII, pinturas e curio-
sidades do estilo românico na Galiza.

Pontecesures foi em tempos de Henrique IV o único porto habilitado para
barcos de carga e descarga de toda a Ria de Arousa, privilégio que seguramente
mantinha desde a época romana. Entre os elementos arquitectónicos mais
notórios, devemos referenciar o Alfoli de Carlos IV, que foi um antigo armazém
de tabaco. O rio Ulla, fronteira natural entre as províncias de Pontevedra e a
Corunha, oferece múltiplas possibilidades para o desenvolvimento de actividades
e desportos aquáticos durante todo o ano.

Património natural da zona

Em Tui encontramos o Parque Natural do Monte Aloia, um incomparável
miradouro sobre a capital do Baixo Minho que aviva os sentidos pela sua
frondosa vegetação e os aromas das inúmeras plantas aromáticas. De tudo
isso, poderemos saber mais se visitarmos o Centro de Interpretação da Natureza
do Monte Aloia, situado na antiga casa da floresta.
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As Gándaras de Budiño, no Porriño, têm um especial interesse geológico, uma
vez que estão situadas numa das principais falhas ou depressões que percorrem
a Galiza de Norte a Sul desde há mais de 20 milhões de anos. As consequências
deste fenómeno, são as zonas húmidas que se desenvolveram, favorecidas
pelas crescidas sazonais do rio Louro, e que foram declaradas Lugar de Impor-
tância Comunitária.

Ponteareas é atravessado pelo rio Tea, principal afluente do rio Minho, sendo
contornado por um trilho desde a Ponte Medieval de Os Remedios até à Ponte
das Partidas.

Desde Redondela podemos ver a ilha de São Simão encravada na Ria de Vigo.
Declarada Lugar de Importância Comunitária e pertencente à Rede Natura
2000, abriga o Lazareto a São Simão: um antigo mosteiro, prisão e hospital
para leprosos.

A riqueza natural de Vilaboa fica patente nas Salinas del Ulló, situadas numa
quinta do bairro de Paredes, onde podemos apreciar os antigos moinhos que
ajudavam na extracção de sal marinho. Também encontramos o Lugar de
Cotorredondo onde podemos desfrutar do Lago Castiñeiras cujo meio foi
declarado Espaço Natural Protegido devido à sua multiplicidade de flora e
fauna.

O rio Barosa, na sua passagem pelo concelho de Barro, oferece uma ampla
diversidade meioambiental com variedades preciosas de espécies animais e
vegetais. Ali encontram-se 17 moinhos de água que aproveitam a energia
hidráulica para moer cereais. Este conjunto faz parte do Parque Natural “Ria
de Barosa”.

O Jardim botânico de Caldas de Reis é um dos mais importantes da Galiza.
Este conjunto e a Carvalheira supõem um dos mais belos espaços da província,
nas margens do rio Umia, onde existem inúmeras espécies de árvores, algumas
autóctones e outras exóticas.
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GLOSSÁRIO

ITINERÁRIO ANTONINO
O Itinerário Antonino ou Itinerário de António Augusto Caracalla,
é um escrito da Roma Antiga do século III no qual se recolhem
todas as principais rotas do Império e foi criado como uma
ajuda para localizar cada uma das populações e colectar impos-
tos. Ou seja, trata-se de um mapa das principais vias do Império
Romano.

MILIÁRIO
Um miliário é um indicador de distâncias utilizado pelos roma-
nos. São similares aos marcos quilométricos que usamos hoje
nas estradas. O nome deriva da palavra que usavam para de-
signar a unidade de medida empregada, a milia passum, ou
seja, os mil passos (1450 m aprox.)

MANSIO VIÁRIA
Uma “mansio” ou “mansão” era uma infra-estrutura destinada
a abrigar e dar descanso aos utentes das vias na época romana.
Dependendo da sua importância, algumas contavam com mais
ou menos serviços entre os quais estábulos, oficinas, armazéns,
tabernas e, inclusive, estâncias termais.

TALHA-MARES
Um talha-mar ou corta-mar é a parte que se acrescenta aos
pilares das pontes, de forma curva ou angular, de maneira a
quebrar a força da corrente, separar a água e reparti-la para que
corra a mesma quantidade de água entre cada pilar. Estas
construções fazem com que as pontes ofereçam menos resis-
tência à força da corrente.
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