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COSTA DE MOAÑA 

Distancia:  22 km (lineal) + camiñadas
Dificultade: baixa
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1-Praia do Canabal. Punta da Costa. 
    A Barronca de Cangas
2-Praia da Regueira
3-Monte da Costa (vaugneritas)
4-Praia e punta do Niño do Corvo
5-Punta do Crego
6-Praia de Tirán ou da Videira
7-Punta e praia da Mona. 
    Areal do Río da Ribeira.
8-Punta do Corveiro
9-Praia do Con. Pedra do Linguado.
10-Peirao do Con
11-Praia da Miranda
12-Enseada do Con
13-Peirao, praia e punta da Mosqueira
14-O Real: peirao deportivo
15-Praia de Moaña ou do Puntillón
16-Boca do Río
17-Praia da Xunqueira
18-Enseada de Moaña
19-Praia do Arnado. Peirao do Chafarro.
20-Porto do Santo (Meira).
21-Praia da Barqueira
22-Enseada de Meira. 
      Esteiro do rego do Faro.
23-Peirao das Gabarras
24-Enseada e praia do Cocho
25-Praia do Buraquiño. Punta Arroás.
26-Illa do Arroás
27-Praia Nova de Latón. 
      Punta e peirao da Laxe.
28-Porto de Cancelas
29-Praia de Borna
30- Praia e Cons do Forte. Punta da Múa
31-Punta Aguieira. 
32-Praia de Fontán. 
33-Porto de Domaio. Praia do Porto. 
34-Porto deportivo de Domaio. 
      Punta da Tella. Praia da Sobreira.
35-Praias de San Pedro e do Almacén. 
      Desembocadura do rego Miñouva.
36-Punta e praia do Mouro. 
      Praia da Fonte do Xelo. Punta Queixeira.
37-Punta do Castelo

O concello de Moaña está situado na banda norte da ría de Vigo. O territorio é de 
releve moi abrupto; cae  dos cumes do Morrazo ao mar en poucos quilómetros. O 
litoral de Moaña ten interese paisaxístico e xeolóxico, cunha grande diversidade de 
rochas e formas de releve costeiro no que alternan pequenos cantís con enseadas e 
areais. Parte da costa está protexida no LIC/ZEC “Enseada de San Simón”. Ten unha 
intensa ocupación.
As principais actividades son a pesca, a acuicultura, os servizos e as industrias 
relacionadas co mar (conservas, conxeladores, astaleiros...).
Moaña acolle importantes restos arqueolóxicos: castros, petróglifos, mámoas, 
dolmes e varias igrexas románicas de interese como as de San Martiño de Moaña 
(século XII) e San Xoán de Tirán (século XIII).
Propoñemos unha viaxe para coñecer os puntos máis interesantes e accesibles da 
costa de Moaña na que podemos ver vivendas típicas, construcións portuarias, 
embarcacións de distintos tipos, antigas instalacións industriais e preindustriais, 
rochas cunha estrutura particular e atractivas paisaxes. 
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RÍA DE VIGO
Ábrese entre o Cabo Home, ao norte e Cabo 
Silleiro, ao sur. É a ría máis longa de Galiza, 

 con 33 km, unha superficie de 176 km  e 
unha profundidade máxima de 44 km. O río 
principal que a alimenta é o Verdugo. O 
estreito de Rande separa a parte interior 
chamada Enseada de San Simón, unha zona 
abrigada con augas pouco profundas, da 
exterior, máis aberta e de augas máis fondas. 
Na ría altérnanse os tramos rochosos, de 
pouca altura, os areais e as marismas. 

1-Praia do Canabal, a Barronca de Cangas e a Punta de Costa.

2-Praia da Regueira

Non é doado facer un percorrido 
lineal porque unha parte do 
litoral é de difícil acceso debido 
ao relevo ou está ocupado por 
fábricas, instalacións portuarias 
ou propiedades particulares. Hai 
varias zonas acondicionadas nas 
que se poden facer camiñadas, 
maiormente nas contornas 
urbanas.
Para gozar de toda a riqueza que 
nos ofrece a costa de Moaña é 
recomendable facelo fora dos 
meses de verán, para evitar 
problemas de circulación e 
aparcamento, e coa marea baixa 
para camiñar polos areais.
Comezamos, para ter os desvios no sentido da marcha, vindo de 
Cangas na rotonda pola que se sube á autovía e, a uns 500 m, na 
entrada da primeira curva, mesmo no límite do concello, temos 
un desvío á dereita, sen saída, que por un carreiro e unhas 
escaleiras nos leva á praia do Canabal, a primeira de Moaña, 
compartida con Cangas que acolle a maior parte da súa 
extensión, e pasando as pedras a praia da Regueira. Volvendo á 
estrada a uns 350 m atopamos á dereita un centro comercial e, 
xusto despois de pasalo, un desvío e por el, ao fondo á dereita, 
outro que nos leva a un alargo ao pé do peirao da punta do Crego 
desde onde podemos achegarnos ás praias do Niño do Corvo, á 
dereita, e da Videira, á esquerda, (uns 500 m baixar e outros 
tantos á volta). Desde aquí imos ata a rotonda da entrada de 
Moaña na que nos desviamos á dereita e seguimos ata o fondo 
onde saímos a unha rotondiña preto do peirao do Con que ten ao 
pé a praia do Con. 
Desde o peirao do Con a estrada vai case apegada ao mar ao 
longo do percorrido urbano ata a Boca do Río. logo pasamos por 
detrás da praia da Xunqueira e onde remata collemos o desvío 
que, pola praia do Arnado, nos leva ao porto de Meira e 
seguindo pola beira volvemos á estrada principal ao pé da 
desembocadura do rego do Barranco do Faro ao fondo da 
enseada de Meira. Pola estrada subimos algo máis de 1 km onde 
pasado un semáforo temos o desvío ao Cocho; por el ata o fondo 
pasamos ao pé da EDAR, do peirao da Laxe, rodeamos a factoría 
de Ascón para chegar ao porto de Cancelas e a praia de Borna e 
subimos de novo á estrada para achegarnos a Domaio onde nos 
desviamos ao porto ou seguimos ata o aparcamento que hai ao 
pé da igrexa desde onde podemos percorrer o litoral camiñando 
polo paseo, para seguir logo ata a rotonda que da acceso á 
autoestrada e á autovía e uns 300 m máis adiante, pasadas as 
cepas da ponte de Rande, chegamos ao límite do concello.



3-Monte da Costa. Un tramo de litoral da parroquia de Tirán no que aparece un conxunto de formacións
rochosas de enorme interese (vaugneritas). 

Entre a praia de Rodeira (Cangas) e O Con, en Moaña, en especial na punta 
do Niño do Corvo, aparece o que se chama un “corredor de enclaves”, 
fragmentos de rochas contidos ou encaixados noutra. Este fenómeno de 
mestura orixínase no interior da codia terrestre cando entran en contacto dous 
magmas de composición diferente antes do seu arrefriamento definitivo: neste 
caso o magma básico que da lugar ás rochas de cor máis escura (gabros, 
cuarzodioritas e tonalitas) introduciuse no magma ácido que orixina rochas 
máis claras (granitos). 
Estas rochas de tipo plutónico son coñecidas como vaugneritas. Forman parte 
dunha banda de granodioritas que se extende de norte a sur polo occidente de 
Galiza 
Nestas rochas podemos observar diferentes fenómenos erosivos: por 
descompresión, que da lugar á erosión por capas concéntricas (como de 
cebola); diferencial, pola diferente resistencia dos materiais, e polo efecto 
mecánico do mar.
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Punta Niño do Corvo 

Praia Niño do Corvo 5-Punta do Crego

6-Praia de Tirán ou da Videira

Praia da Ribeiriña Pequena e punta Niño do Corvo 

Punta do Crego Ribeira do Porto do Crego 



7-Punta e praia da Mona

Areal do Río da RibeiraPraia da Pociña

8-Punta do Corveiro e Laxes de Masandía

A Pedra do Linguado
9-Praia do Con



10-Peirao do Con 11-Praia da Miranda

12-Enseada do Con (Tirán)

13-Praia da Mosqueira

Porto da Mosqueira 14-O Real: peirao deportivo

15-Praia de Moaña ou do Puntillón 16-Boca do Río



17-Praia da Xunqueira

Moaña desde o monte da Guía, na outra banda da ría 18-Enseada de Moaña

Peirao do Chafarro
Praias da Xunqueira e do Arnado

19-Praia do Arnado 20-Porto do Santo (Meira).



Museo das Carreiras. Actividade artesanal de
confección de cabos e cordas, da que Meira foi un
importante centro de produción. 

Ribeira da Barqueira

21-Praia da Barqueira

Enseada de Meira. O Cunchal.

22-Enseada de Meira

Enseada de Meira. A Facuca.

Enseada de Meira

Enseada de Meira. A Ribeira.



Enseada de Meira coa marea baixa: a Barra e O Areeiro

Praia da Canteira e Cepa do Norte

23-Peirao da Gabarras

24-Enseada e praia do Cocho
Punta do Arroás 

25-Praia do Buraquiño Praia do Xugo dos Bois e peirao do marisco



26-Illa do Arroás de Fora

Punta e peirao da Laxe

27-Praia Nova de Latón

28-Praia e porto de Cancelas

29-Praia de Borna

Praia de Borna e porto de Cancelas

Cons do Forte30- Punta da Múa



31-Punta Aguieira. 

Punta Fondón
33-Praia do Porto (Domaio). 

 Praia da Sobreira e punta da Tella

 Desembocadura do Rego da Freixa

Porto de Domaio

Enseada de Domaio

30-Praia do Forte



Enseada de Domaio e Porto Deportivo 

Praia de San Pedro 

Desembocadura do rego Miñouva. 35-Praia do Almacén

36-Punta da Queixeira e praia do Mouro



LIC ENSEADA DE SAN SIMÓN
Ocupa o fondo da Ría de Vigo, a partir do estreito de Rande. No concello de Moaña ata a punta de Domaio.
É unha cubeta tectónica moi colmatada de sedimentos procedentes das achegas dos ríos. Unha zona 
abrigada con augas pouco profundas, agás no estreito de Rande, con alternancia de costa rochosa, de pouca 
altura, e costa areosa formada por pequenas praias e unha grande superficie de marisma que queda 
descuberta ao debalar a marea. É un ecosistema cunha alta produtividade biolóxica e de enorme riqueza 
marisqueira no que hai importantes bancos de bivalvos. É unha das principais zonas de Galiza para a 
invernada das anátidas.

Vista parcial da Enseada de San Simón e o Morrazo desde o monte Pedroso.

Punta e praia do Mouro

37-Punta do Castelo
 Praias da Fonte do Xelo 

Puntas do Mouro e do Castelo
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