UNHA VOLTA POR NOIA

AdelaLeiro,MonDaporta

Distancia: 7,5 km
Dificultade: BAIXA
Duración: 3 horaS

Un percorrido circular pola contorna costeira de Noia, que é
posible grazas a que a ponte sobre a ría ten un espazo
acondicionado para o paso de peóns, que se pode facer en dúas
horas, pero tamén se pode alongar no tempo e na distancia se nos
deixamos levar polo moito que hai que ver na vila (rúas e casas
tradicionais, alameda, igrexas de Santa María e San Martiño…) e
polas panorámicas (da vila, do esteiro e da ría) que se abranguen
desde diferentes puntos do percorrido. Unha camiñada sen
apenas dificultade para ver e coñecer Noia e botar media xornada.

Os soportais son comúns nas rúas do casco antigo de Noia.

Igrexa de San Martiño, de estilo oxival,
do século XV, situada na praza do Tapal,
onde se conserva un fermoso cruceiro.

Igrexa de Santa María a Nova, de
estilo gótico mariñeiro, construída en
1327 sobre outra do século XII.
Conserva unha mostra de laudas
sepulcrais que datan dos séculos XIV
ao XIX. Foi declarada monumento
histórico artístico en 1973. Actualmente
está dedicada a Museo.

Paseo pola beira da ría

PERCORRIDO:
Podemos comezar en calquera punto da vila ou dos arredores. Se
o facemos na vila baixamos ao paseo marítimo e percorrémolo a
todo o longo, no remate collemos a estrada cara á dereita ata
chegar ao cruce onde viraremos á esquerda e seguíndoa o máis
preto da costa, acadamos a base da ponte. Subimos á ponte pola
rampa, percorremos o seu quilómetro e medio de lonxitude ata o
Testal, onde remata, e alí a estrada cara á esquerda para
achegarnos á que ven de Porto do Son a Noia e antes de chegar a
ela o primeiro desvío á esquerda, unha estradiña estreita que por
Obre de Abaixo, a Cruciña e a Chaínza, nos volve a achegar á vila,
esta estrada vai case todo o traxecto ao par da estrada principal, á
que temos que incorporarnos un curto treito para volver a coller
de novo a paralela. Case no remate cruzamos o rego de Vilaboa
nun punto no que hai un muíño, unha ponte antiga, unha fonte e
un lavadoiro. Continuamos o camiño entre o río e o lavadoiro e
imos saír ao pé da ponte pola que cruzamos os ríos de Tállara e
San Xusto para volver a entrar na vila.
Recomendamos facer o percorrido neste sentido porque así
camiñaremos sempre pola esquerda das estradas e evitamos o ter
que cruzalas.
Un complemento desta visita é a subida ao monte de San Lois
desde o que podemos gozar de magníficas panorámicas sobre
Noia e a ría. Pódese facer a subída a pé desde distintos puntos ou
en coche por Taramancos.

Se facemos o paseo nun día de traballo que coíncida coa marea baixa podemos coñecer
de preto o traballo das mulleres e homes que se dedican ao marisqueo e a actividade da
lonxa.

A ría, a ponte nova e a canle de navegación

Porto e praia do Testal

Cría de gaivota chorona.
Outro dos valores que nos ofrece
a ría de Noia é a contemplación
das aves mariñas.
Río de Vilaboa

Río Traba

Río Tállara

Cume do monte de San Lois.

O Testal desde o monte de San Lois.

Vistas desde o monte de San Lois sobre Noia.

Vista desde o monte de San Lois sobre a ría de Noia.

