
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dia 06/08/2010 

Hora: 21.30 

Tripulantes: 

 Francisco Rui Almeida Vaz 

 Sara Cristina André dos Santos 

 Patrícia Raquel dos Santos Figueiredo   

 Susana Sofia dos Santos Figueiredo 

 Tomas Francisco dos Santos Vaz 

 

Km: 97.372 

 

Seguimos em direcção a Viseu, onde chegámos por volta das 22.40 horas, jantámos e 

fomos depois dar uma volta ao palácio do gelo. Saímos de Viseu por volta das 0.15 horas, depois 

de muitas voltas por causa do acesso para a A25 junto ao palácio do gelo estar em obras e mal 

sinalizado, lá demos com uma alternativa e seguimos viagem, como já estávamos cansados e a 

ideia era para em Angejas na Albicampo para comprar uma cassete extra para a sanita, parámos na 

AS de Vouzela pelas 01.15 horas para pernoita, e tínhamos como cenário a serra a arder na zona 

de S.pedro Sul. 

Dia 07/08/2010 

 

Depois do pequeno-almoço na Ac e de um café na AS lá seguimos viagem por volta das 

10.30 horas, parámos então na Albicampo onde adquiri a cassete e seguimos viagem para um dos 

nossos destinos preferidos nas escapadelas de fim-de-semana ao litoral, a praia da Vagueira, pelo 

seu espaço pela animação na sua praça e pela tripa que se come nas barraquinhas, pena os abusos 

de alguns companheiros muitos estrangeiros que não sabem aproveitar aquele oásis res

as regras do bom senso. Chegámos por volta das 12.30 horas, fomos dar uma voltinha a pé 

comemos uma sandes e fomos para a praia onde passámos a tarde. Depois do jantar na AC tempo 

para aproveitar a animação nocturna da praça e para ir comer a famosa tripa.

Dia 08/08/2010 

Acordar tarde, passámos o dia na Vagueira, praia, passeio, e por volta das 17.30 horas, 

saímos em direcção á AS da Vagueira, onde por 2,5€ foi feita a manutenção da AC e seguim

cerca das 18.45 horas em direcção á Povoa do Varzim. Parámos pelas 21.30 horas num espaço 

comercial em Vila do Conde, jantámos AC e demos uma volta para esticar as pernas. Saímos pelas 

Seguimos em direcção a Viseu, onde chegámos por volta das 22.40 horas, jantámos e 

fomos depois dar uma volta ao palácio do gelo. Saímos de Viseu por volta das 0.15 horas, depois 

a a A25 junto ao palácio do gelo estar em obras e mal 

sinalizado, lá demos com uma alternativa e seguimos viagem, como já estávamos cansados e a 

cassete extra para a sanita, parámos na 

elas 01.15 horas para pernoita, e tínhamos como cenário a serra a arder na zona 

na Ac e de um café na AS lá seguimos viagem por volta das 

te e seguimos viagem para um dos 

ao litoral, a praia da Vagueira, pelo 

seu espaço pela animação na sua praça e pela tripa que se come nas barraquinhas, pena os abusos 

estrangeiros que não sabem aproveitar aquele oásis respeitando 

as regras do bom senso. Chegámos por volta das 12.30 horas, fomos dar uma voltinha a pé 

comemos uma sandes e fomos para a praia onde passámos a tarde. Depois do jantar na AC tempo 

tar a animação nocturna da praça e para ir comer a famosa tripa. 

Acordar tarde, passámos o dia na Vagueira, praia, passeio, e por volta das 17.30 horas, 

ão da AC e seguimos 

cerca das 18.45 horas em direcção á Povoa do Varzim. Parámos pelas 21.30 horas num espaço 

comercial em Vila do Conde, jantámos AC e demos uma volta para esticar as pernas. Saímos pelas 



 
23. 00 horas, depois de muitas voltas pela Póvoa  do Varzim que gostámos, chegámos á conclusão 

de que era impossível estacionar, e tentámos outro local ali perto, fomos em direcção de A Ver o 

Mar, mas não nos agradou o ambiente pela existência do que me pareceu um acampamento de 

ciganos bem perto do único local possível de pernoita, e seguimos para Esposende onde 

pernoitámos perto do Farol   ( N 41º 32’ 37’’ – W 8º 47’ 27’’ ) onde estavam alguns companheiros.

 

                  Dia 09/08/2010 

Dia passado na praia em 

Esposende muito bonita, e até estava 

bandeira verde, junto ao 

estacionamento existe um parque 

infantil e equipamento para 

manutenção física, muito bem 

cuidado um delírio para os miúdos, 

que desde logo travaram 

conhecimento com uma menina filha de uns companheiros de Braga e graças a isso também 

pais nos conhecemos e a ideia era seguir nesse dia ao final da tarde para Espanha 

ficar mais um dia. 

Dia 10/08/2010 

Dia passado na praia e em convívio com os companheiros, de Braga que inclusivamente 

me indicaram que era possível fazer manutenção da cassete no Wc da praia desde que logo de

manha cedo e deixando tudo limpo, foi o que fiz, limpeza do dito despejo com balde das águas 

saponárias e isto pela 07 horas. Depois das

despedidas e contra a vontade da pequenada que 

já nem queria ir para Espanha saímos de Esposende 

pelas 20 horas, em direcção a Caminha, depois de 

umas fotos tiradas ao pôr-do

Ancora, chegámos a caminha pelas 21.15 horas, 

 

 

 

 

 

estava um Ferry para sair que ainda 

esperou por nós, chegámos a Espanha 

La Guardia pelas 22.30 horas 

(Espanholas) e havia fiesta. Seguimos 

para Baiona onde chegámos pelas 

23.30 horas e depois de paragem no 

caminho para Jantar na AC. 

Pernoitamos perto do hotel com 

indicações previamente dadas por 

outros companheiros ( N 42º 06,905’ – W 8º 50,174’ ).  

ámos, chegámos á conclusão 

de que era impossível estacionar, e tentámos outro local ali perto, fomos em direcção de A Ver o 

Mar, mas não nos agradou o ambiente pela existência do que me pareceu um acampamento de 

e seguimos para Esposende onde 

W 8º 47’ 27’’ ) onde estavam alguns companheiros. 

enina filha de uns companheiros de Braga e graças a isso também nós 

pais nos conhecemos e a ideia era seguir nesse dia ao final da tarde para Espanha e acabámos por 

de Braga que inclusivamente 

ia desde que logo de 

cedo e deixando tudo limpo, foi o que fiz, limpeza do dito despejo com balde das águas 

saponárias e isto pela 07 horas. Depois das 

despedidas e contra a vontade da pequenada que 

já nem queria ir para Espanha saímos de Esposende 

pelas 20 horas, em direcção a Caminha, depois de 

do-sol em Vila Praia de 

a caminha pelas 21.15 horas,  



 
 

Dia 11/08/2010 

Acordar tarde tomar pequeno-almoço na Ac ir para a praia, muito boa, apanhámos 

sempre água muito agradável, calma muito límpida e de 

temperatura aceitável, procurar um local para tomar café 

i ai é que foi pior Ali na zona aquela hora só mesmo na 

praia sem qualidade e caríssimo. Almoço na Ac e praia 

toda a tarde. Depois de jantar fomos passear pela 

marginal, estava a chuviscar, tomar um café um pouco 

mais barato comer um gelado, e andar até ao forte, e 

voltar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dia 12/08/2010 

Quando tomava o pequeno-almoço na AC, fomos abordados pela Policia Municipal 

dizendo que não era permitido pernoitar na linha da costa pelo que ao final do dia teríamos de 

sair, como era minha intenção sair mesmo nesse dia nem contestei, mas alguns companheiros 

espanhóis que ali estavam estacionados 

contestaram pois todas as Acs sem excepção 

estavam unicamente estacionadas sem mais nada, e 

como nós estavam muitos carros que ali 

pernoitaram com os ocupantes dentro, os polícias 

levaram as matriculas e nada mais disseram. 

Passamos o resto do dia na praia, esteve um belo 

dia, ao final do mesmo fomos as compras ao 

Carrefur local e cerca das 20.30 horas seguimos para 

a AS de 

Redondela, 

onde chegámos perto das 22 horas, e encontrámos um 

companheiro espanhol que estava em Baiona junto de nós 

mas que havia saído mais cedo. Aqui chegados jantamos 

na Ac e depois fomos dar uma volta.  

 

 

Dia 13/08/2010 

Acordei, e coloquei aAc na As para fazer a 

manutenção, depois tomamos pequeno-almoço, fomos tomar o café e aqui muito bom em frente 

ao centro de saúde de redondela, e seguimos com destino a Sanxenxo, com paragem em 

Pontevedra onde almoçamos e demos uma voltinha.  

Chegámos a Sanxenxo por volta das 16.50 horas, isto no local de estacionamento e 

pernoita junto ao parque desportivo, nas traseiras do centro de saúde, ( N. 42º 24,006’ – W 8º 

49,349’) isto 

depois de uma 

volta pela 

localidade em Ac. 

Assim que 

chegámos fomos 

direitos para a praia onde estivemos até as 21 horas. Depois disso fomos jantar AC e fomos para a 

Festa junto da praia penso que festa de Porto novo, onde aproveitamos para comprar alguns 

recuerdos para os amigos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dia 14/08/2010 

Dia passado na praia, com todas as refeições na AC.  
Depois de algumas compras num supermercado local, seguimos para a área de serviço de 

Cachadelos, o parque de campismo estava cheio, e muitos companheiros pernoitavam nos 

terrenos da área de serviço. Após a manutenção que é sempre feita depois dos banhos tomados 

para que os depósitos fiquem com autonomia máxima, estacionamos ali já que até poderíamos 

pernoitar, e jantámos seguindo depois para  O Grove onde pernoitámos atrás do mercado do 

peixe, ( N.42º 29,896’ – W 8º 51,812’ ). 

Depois de estacionar fomos fazer o habitual reconhecimento do local que muito nos 

agradou, aliás toda a Galiza nos encantou é muito muito bonita. 

Dia 15/08/2010 

Acordei e fui comprar os bilhetes para o passei de barco para 

visitar os viveiros do marisco, depois fui para a AC tomar 

pequeno-almoço acordar o pessoal, fomos tomar o Habitual café 

andar um pouco visitar umas 

lojas e comprar mais uns 

recuerdos, e lá chegou a hora 

de embarcar, foi um passeio 

magnífico, a paisagem é 

deslumbrante, e no mexilhão 

servido a bordo também. Após o desembarque, 

continuámos o nosso passeio pedestre, com paragem 

para almoço num restaurante local, mais umas 

voltinhas, o dia não dava para praia pois estava 

muito ventoso, encontrámos uma geladaria italiana altura para 

parar e comer uma 

bela taça. Mais uma 

caminhada para 

remoer, e ir para a AC, 

preparar tudo e levantar 

ferro para ir a LA TOXA para 

ver a catedral, volta 

completa pela ilha 

estacionando depois nas 

imediações da catedral, 

simplesmente magnifica merece a visita. A pequenada aproveitou 

para brincar no parque e jardins anexos. 



 
 

 

 

 

Por volta das 19.30 horas saímos com destino a Cambados, 

paragem no posto da Repsol na sida de O Grove para atestar 1ª vez 

depois de sair de casa, estávamos com 97.946 Km portanto com 

574 km andados e levou 46 litros de gasóleo. Muito bom. 

Chegámos a Cambados por volta das 20.15 horas, estacionei (N 42º 

30,616’ – W 8º 48.963’). Jantámos e fomos dar uma volta pois havia 

fiesta, a pequenada aproveitou um dos parques infantis para 

brincar.  

 

 

 

Eram cerca de 23 horas quando saímos para a ilha de Arosa, estava muito vento ao 

atravessar a ponte a AC abanava toda, ao chegar a ilha e mais uma vez com dicas dadas por outros 

companheiros virei logo á esquerda e fui direitinho ao local de estacionamento junto á praia onde 

já estavam alguns companheiros (desta vez falhei e não registei as coordenadas), toda a noite o 

vento foi muito forte. 

Dia 16/08/2010 

Pela manha o vento continuou, mas dava para ver que o local é magnífico, com bons 

apoios de praia, só é pena ser tão escuro á noite e o café 

que tem logo ao lado fechar cedo, o outro junto á ponte 

não sei não fui lá.  

A partir da hora de almoço o vento acalmou e 

esteve um magnífico dia de praia, até perto das 21 horas. 

Pelos vistos durante a noite o vento volta embora desta 

vez não tão forte e também acalmou mais cedo a meio 

da manha. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 17/o8/2010 

Dia passado na praia, por volta das 17 horas saímos para ir fazer umas compras na ilha foi 

no supermercado dia, e de seguida fomos procurar um parque de campismo onde fosse possível 

fazer a manutenção e encontrámos ( N. 42º 32,061’ – W 8º 52,147’ ) paguei 4

muito simpática e depois permitiu que estacionasse 

num terreno seu em frente ao parque que se 

destina aos utentes do mesmo por um pouco para 

que pudéssemos lanchar. 

Seguimos para Pon

jantar aqui também estava tudo em festa e não 

pude parar no mesmo local tive de seguir para 

outro lá encontrei onde jantar.

Como tive de andar por ruas diferentes do 

que o GPS indicava por estas estarem cortadas com 

a festa, na saída para Cangas o meu 

enviou-me por uma serra que de noite é um pouco 

manhosa e foi o único ponto onde encontrei má estrada, inclusive logo na saída de 

estava a encaminhar-me para um quartel militar pois a estrada passava por ali e ainda não 

alterado mas voltei um pouco atrás e continuei serra acima, chegámos a Cangas por volta das 

23.15 horas estacionei junto ao porto, estava com duvidas se podia mas um companheiro espanhol 

que estava lá percebeu que eu queria estacionar e logo me informou de que ali não tinha 

problema, e estava lá um outro companheiro também espanhol. 

Depois de estacionar ( N 42º 

15,564’ – W 8º 47,148’ ) fui ter com o 

companheiro, para lhe agradecer, 

estivemos um pouco a conversar ele 

é de Murcia e andava  a visitar a 

Galiza, estava ali na 2ª noite e ia 

seguir no dia seguinte para casa mas 

não conhecia áreas de serviço na 

zona então forneci-lhe algumas 

coordenadas. 

 

 

 

 

Dia passado na praia, por volta das 17 horas saímos para ir fazer umas compras na ilha foi 

no supermercado dia, e de seguida fomos procurar um parque de campismo onde fosse possível 

W 8º 52,147’ ) paguei 4€, a senhora foi 

muito simpática e depois permitiu que estacionasse 

num terreno seu em frente ao parque que se 

destina aos utentes do mesmo por um pouco para 

Seguimos para Pontevedra, onde fomos 

jantar aqui também estava tudo em festa e não 

pude parar no mesmo local tive de seguir para 

outro lá encontrei onde jantar. 

Como tive de andar por ruas diferentes do 

que o GPS indicava por estas estarem cortadas com 

ra Cangas o meu destino, 

por uma serra que de noite é um pouco 

manhosa e foi o único ponto onde encontrei má estrada, inclusive logo na saída de Pontevedra 

me para um quartel militar pois a estrada passava por ali e ainda não esta 

alterado mas voltei um pouco atrás e continuei serra acima, chegámos a Cangas por volta das 

23.15 horas estacionei junto ao porto, estava com duvidas se podia mas um companheiro espanhol 

ou de que ali não tinha 



 
 

Dia 18/08/2010 

O dia amanheceu com uma chuva miudinha, andei pelo porto a ver chegar os barcos da 

pesca 

com 

muito 

marisco, 

depois o 

tempo 

melhorou um pouco e demos uma volta pela 

marginal, eu é que não melhorei nada da dor do braço com que acordei e que se veio a verificar 

ser uma tendinite, inclusivamente fui a uma farmácia comprar pomada voltarene. 

 

 

 

Almoçamos na Ac e saímos para a praia de las Nergas, não tinha coordenadas, mas 

algumas indicações, e depois de ir ao CAB HOME, magnifico onde aproveitamos para respirar 

aquele ar e passear, chegamos á praia por volta das 17.30 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Bem que dizer simplesmente deslumbrante um paraíso. A essa hora foi fácil estacionar  

( N 42º 15,407’ – W 8º 50,008’), mas durante o dia pelo menos no seguinte deu essa 

indicação, deve ser complicado.  Mas a beleza 

natural era tamanha que até a dor do braço 

esqueci por instantes. Fiquei APAIXONADO pela 

praia das Nergas. Aproveitámos para estar na praia até por volta das 21 horas, a nadar a passear a 

admirar. A partir dessa hora começou a ficar deserta a praia e no estacionamento só nos e outra 

AC lá ficamos outros companheiros foram embora e estranhei que voltaram no dia seguinte, mas o 

local pareceu-me muito calmo e nada se passou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dia 19/08/2010 

 

 

 

 

 

Acordei com imensas dores no braço mal me podia mexer, passei o dia deitado na praia 

ao sol com uma camisola preta vestida para aquecer bem a zona e que bem que me soube. Como 

as dores eram mesmo muitas e estava a piorar resolvemos encurtar um pouco as férias e por volta 

das 16.30 horas saímos daqui em direcção a Redondela onde chegámos pelas 17.20 horas e fui 

fazer manutenção.  

Saímos para Vigo por volta das 19.40 

horas, e chegámos á marginal de Samil, depois de 

atravessar 

propositadamente o centro de Vigo cerca das 20.50 horas. Em 

quase todos os parques da marginal tem proibição de 

estacionamento para nós, encontrei um do lado do Mac á 

esquerda em que não existia essa proibição, onde estava um 

companheiro, caso contrário teria de estacionar ao longo da 

marginal pois aí não tem proibição. Para gáudio da pequenada 



 
fomos jantar ao Mac, mas o melhor foi quando eles virão os escorregas de água e as piscinas do 

outro lado. Depois do jantar passeámos pela marginal que é muito bonita. A noite foi complicada 

para mim com as dores no braço quase não dormi e passei-a sentado no banco do pendura a ver o 

movimento da marginal.  
Dia 20/08/2010

 
 

Passámos o dia até as 16.30 horas nesta zona para que a pequenada pudesse desfrutar 

das diversões andámos pela feirinha, mas tivemos de vir embora pois não tinha disposição para 

mais.  

Saímos para Tui a fim de fazer 

manutenção na AC e depois seguir para Portugal, 

dependo de conseguir ou não conduzir a ideia é 

tentar chegar ainda hoje a casa para no dia 

seguinte ir a um fisioterapeuta com um amigo que 

já marcou consulta, mas se não der dormimos no 

caminho, vantagem de caracol, e depois seguimos 

cedo, a consulta é para as 14 horas. No caminho 

para Tui tivemos um ligeiro engano, por falta de 

atenção às indicações do GPS que esteve 

impecável, e acabei por passar em Porrino. 

Chegámos a Tui pelas 18.00 horas, um carro de 

matrícula Portuguesa estava estacionado na AS mesmo na zona dos despejos e junto da torneira 

fomos então comprar caramelos enquanto esperávamos. Manutenção feita e saída de Tui pelas 

18.40, sempre a andar, até chegar a altura de atravessar o Porto que foi a passo de caracol. Depois 

continuámos em bom ritmo até demais para a AS de Ovar na A29 onde parámos para jantar na Ac 

e tomar café, aqui e para ajudar as dores no braço fui por 2 vezes ao WC dar um tratamento de ar 

quente com os secadores das mãos o que resultou e me permitiu fazer o resto do percurso até 

casa (Oliveira do Hospital) onde chegámos perto das 23.30 horas. 



 
E assim se passaram 2 belas semanas, a ideia era chegar só na quarta-feira seguinte mas 

pronto. 

Km á chegada: 98.499 

Km percorridos: 1.127 

Combustível gasto; cerca de 120 Litros 

A média que até O Grove não passou os 8 litros piorou, em função de ter feito a zona de 

serra do para arranca em Vigo e no Porto e também de ter abusado na velocidade quer na A28 A29 

e A25 no regresso a casa com o desespero das dores e querer chegar para tentar descansar mas 

mesmo assim no coopto geral pouco passou dos 10 litros o que não é mão, atendendo a que 

somos 5 pessoas e íamos carregados pois com a pequenada é sempre preciso muita roupa carrinho 

para o reguila e outras tralhas mais. 

Custos com auto-estradas nada a registar 

Custos com parques nada a registar 

Custos manutenção em AS 11,50€ 

 

    

 

 

 

 

 

 


