
P E R C O R R I D O   F L U V I A L  

 

DEZ ANOS DE TRATO COS RÍOS DE EUROPA NAS VIAXES DO SEMESCOM 

 

Para apreciar os ríos cómpre coñecelos. 

Unha década permitiu aos membros viaxeiros do SEMESCOM percorrer moitos 
países e lugares de Europa. Atopámonos coas  grandes vías fluviais que regan este 
continente e cos pequenos ríos que atravesan cada unha das localidades que imos 
coñecendo. É un patrimonio case infinito. 

Esta quere ser unha pequena lembranza dos momentos nos que nos achegamos á 
cabeceira dun destes ríos ou moi preto, ao seu curso medio, e ás veces á desembocadura 
marabillándonos dos esteiros e deltas que forman. As viaxes fixéronse  no mes de 
Agosto con algunha excepción en Xullo. 

 

RÍOS E LOCALIDADES 
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● 2011 -  CORNUALLES E LONDRES.  REINO UNIDO 
- Avon en Salisbury. 
- Támesis en Londres. 
- Tamar en Plymouth. 

Separa Cornualles de Inglaterra. Ten a mesma etimoloxía que o noso Tambre, ou 
o Támesis. Procede da palabra céltica “tam” que significa “escuro”. 

 

 
1 Imaxe extraída de https://www.krisporelmundo.com/rio-sena-vs-rio-tamesis/ 
2 Imaxe extraída de https://www.meteorologiaenred.com/rio-rin.html 



 

● 2012 - NORTE DE BRETAÑA E BAIXA NORMANDÍA.  FRANCIA 
- Loira en San Nazario e Nantes. 

Nantes é a capital deste famoso río. En San Nazario contémplase o gran estuario. 

- Rance en Dinan, Dinard e Saint Malo.  
Remata no Canal da Mancha nun característico estuario con baixadas e 
preamares extraordinarias. 

 

● 2013 - IRLANDA 
- Lee  en Cork. 
- Liffey en Dublín. 
- Shannon en Limerick. Atravesa toda Irlanda. 

 

● 2014 -ALTA NORMANDÍA, NORESTE E CENTRO E SUR  de FRANCIA.  BÉLXICA.  
LUXEMBURGO. 
 
FRANCIA 

- Maine e Loira  en Angers e outra vez o Loira en Gien. 
- Garona en Bordeos.  
Forma un dos grandes estuarios do Atlántico. O da Gironde. 

- Sevres en Niort. 
- Sena en Rouen. 
Logo volvemos atopalo xa na desembocadura bordeando o amplísimo estuario, 
atravesando a Ponte de Normandía. Honfleur, na marxe dereita, quedou  cun 
porto  caduco debido a grandísima cantidade de sedimentos que o río 
depositou. É unha Reserva Natural, e creouse o gran porto de Le Havre. 

- SOMME en Amiens. 
- MOSELA en Metz. 
- VESLE  en Reims. 
- VÉZÈRE en Dordoña. 
- LOIRA en Gien. 

 

BÉLXICA 

- ZWYN en Bruxas, ata onde chega mediante a rede de canles. 
- LYS  E ESCALDA en  Gante.  
- DIJLE E VOER en  Lovaina. 
- ESCALDA en Amberes.  



Dende aquí vai abríndose o estuario navegable para desembocar no Mar do 
Norte, nos Países Baixos. 

- DIJLE en Malines. 
- SENNE en Bruxelas. 

 

LUXEMBURGO 

- ALZETTE na cidade de Luxemburgo. 
 

● 2015 - SUR DE ALEMAÑA E FRANCIA 
 

ALEMAÑA 

- RIN. Estivemos “preto” da súa cabeceira nos Alpes Suízos. Entra no lago 
Bodensee, onde o atopamos, e continúa o seu camiño ata a desembocadura no 
mar do Norte onde forma un gran delta. 

      -   DANUBIO. Tamén estivemos moi preto da cabeceira  na Selva Negra.  

É un río alemán e de moitos máis países. A primeira capital pola que pasa é ULM e 
alí o encontramos. Tamén ao seu paso por Ratisbona. Forma un extraordinario 
delta na súa desembocadura no mar Negro. 

- LECH en Füssen. 
- WERTACH e LECH en Augsburgo. 
- PEGNITZen Nuremberg. 
- REGNITZ E MAIN en Bamberg. 
- TAUBER en Rothenburg. 
- NECKAR en Heidelberg. 
- ISAR en Münich. 
- Oos en Baden Baden. 

 

FRANCIA  

- RHIN E ILL en  Estrasburgo. 
- DOUBS en Besançon. 
- ALLIER en Moulins. 

 

● 2016 - PORTUGAL E ESPAÑA 
- DOURO. Dende os Picos de Urbión, estivemos moi cerquiña, ata a 

desembocadura no estuario de Oporto (Portugal).  Disfrutámolo na cidade de 
Soria percorrendo  a pé algúns viaxeiros a famosa “curva de Ballesta”. 



- TEJO en Alcántara (España) e na desembocadura en Lisboa (Portugal) formando 
o gran estuario. 

- PONSUL en Penha García. 
- GUADIANA en Mérida (España), Mértola (Portugal) e ata Vila Real de Santo 

Antonio no Algarve. 
 

● 2017 - A PROVENZA E PARTE DA OCCITANIA.  FRANCIA 
 

- RÓDANO. Dos Alpes suízos ao Mediterráneo. Nós atopámolo  en Avignon e en  
Arlés onde se abre en dous brazos formando o delta da Camarga e 
desembocando no Golfo de León. Albiscámolo dende Aigues-Mortes. 

- GARONA. De novo nos encontramos en Toulouse con este río que nace no val de 
Arán e remata despois de Bordeos no  estuario da Gironde en Francia. 

- AUDE  en Carcasonne. 
- ARDÈCHE entre Ardèche e Gard. 
- GARDON en Pont du Gard. 

 

● 2018 - NOROESTE DE ITALIA E FRANCIA 
 

          ITALIA 

- PO. Dos Alpes cocios ao pés do Monviso ata o mar Adriático. Pillámolo en Turín 
e ao longo da chaira Padana. Despois de Ferrara forma un amplo delta con moitas 
canles. 

 

           FRANCIA 

- RÓDANO e SAONA en Lyon. 
- GARONA en Bordeos. 

 

● 2019 -  GALES E INGLATERRA 
- WYE. Nace en Gales e desemboca no Severn, na canle  de Bristol formando un 

estuario. 
- SEVERN. Desemboca formando un gran esteiro. Bristol está na desembocadura 

onde remata a canle do mesmo nome. 
- AVON. Na desembocadura está Bristol, onde o vimos.  

Ten a mesma etimoloxía que o noso Avia ou Avión, relacionados coa auga, e 
mesmo co río Ave portugués.  

- TAFF. Na desembocadura está Cardiff. 
- CONWY. Forma o estuario do mesmo nome. Achegámonos a el en Conwy.      



                

● 2020 - Ningunha viaxe foi  posible polo problema da COVID-19.  
 

● 2021 -   ESPAÑA - POR TERRAS DE CASTELA 
- EBRO. Estivemos en Fontibre no nacemento oficial e logo gozámolo na cidade de 

Logroño. 
- DOURO en Soria. 
- ARLANZÓN ao seu paso por Burgos. 
- CARRIÓN por Palencia. 
- BERNESGA na cidade de León. 

 

● 2022 -   ESPAÑA - CATALUÑA 
 
RÍOS CATALÁNS  DA ÚLTIMA VIAXE 

 

- EBRO: É o gran río do sur de Cataluña, de importancia internacional pola 
formación dun gran delta no Mediterráneo de Tarragona.  
 

- GARONA: É  o único que nacendo en España non vai ao Mediterráno e colle 
camiño cara a Francia. Só ten a cabeceira en terras catalás, recolle as augas do 
val de Arán e despídese.  
 

- TER: En Vic e en Sant Joan de les Abadesses. É un dos ríos máis explotados de 
Cataluña, con numerosas poboacións e industrias ao seu carón, e polo tanto moi 
humanizado e con zonas degradadas.   
 

- MÉDER: En Vic, na Ponte de Queralt. 
 

 
 



- SEGRE: En LLeida e na Seu d’Urgell. Nace nos Pireneos e remata no Ebro. 
Vertebra a Cerdanya.  
 

- FRANCOLÍ: Na Serra de Prades. 
 

- LLOBREGAT: “O río Obreiro”. Fábricas de todo tipo nas súas beiras: téxtiles, 
cementeiras, papeleiras, etc. Tras 127 km desemboca no Prat de LLobregat 
formando un pequeno delta. 

 

- ONYAR: Inseparable da cidade de Girona, da que atravesa o seu centro histórico. 
 

 
 

- FLUVIÀ E MUGA: En Castellfollit de la Roca e en Besalú. Desembocan no Golfo de 
Roses onde tamén os avistamos formando unha gran zona de marismas. Están 
integradas no Parque Natural de Aigüamolls de L’Empordà, o primeiro que se 
creou en Cataluña. 
 

    
 

- FLAMICELL: Este río circula entre grandes montañas pola parte máis 
septentrional da comarca pirenaica do Pallars Jussà. Forma o estreito Vall Fosca 
(val escuro). É a zona de aniñamento do quebraosos ou crebaosos.  
 

- CANALETES: Este río atravesa unha das comarcas máis áridas catalás, A Terra 
Alta.  



 
- NERE: No Val d’Aran. Vieilla.  

 

 
 

- NOGUERA PALLARESA  E RIBAGORÇANA: 
Son ríos de alta montaña do pireneo catalán. Entre eles está o Parque Nacional 
de Aigüestortes. É unha zona de vales glaciares. A mole de Els Encantats preside 
este espazo máxico. Hai uns 300 lagos ou “estanys”. O maior río desta zona é o 
San Nicolau que forma enormes meandros, os aigüestortes, “augas tortas”, que 
dan nome ao parque. 
 

 
        O Noguera Pallaresa é o río catalán que se 

identifica coas augas bravas. Ten moitos 
rápidos  e practícanse nel todas as 
modalidades de navegación posibles nesta 
rápidas augas. 

Por el no pasado baixaban os 
balseiros (raiers) levando os troncos das 
árbores cortadas nos bosques  pirenaicos. 

Agora son un reclamo turístico. O seu labor foi glosado polo poeta Jacinto 
Verdaguer nun dos seus poemas máis coñecidos. 

 
“ Só fill de la Noguera 

  dins un rai naquí; 
  ma esposa és raiera 

  raier vull morir”3 
 

 

 
3 Nerín, G. (2005). Los ríos de España. rutas, paseos y aventuras. El Cobre Ediciones, Barcelona. Pág. 198-
233. 



RÍOS DA COSTA DA MORTE 

As canles fluviais tamén son un patrimonio da Costa da Morte. Os principais forman 
tamén as correpondentes rías. 

- Río Anllóns: Percorre as Terras de Bergantiños e remata nun esteiro formando a 
Ría de Corme e Laxe. 

- Río do Porto: Vai dende O Pico Meda en Zas e desemboca aos 40 km en A Ponte 
do Porto formando a Ría de Camariñas. 

- Río Castro: Dende o Monte Escaleira en Vimianzo vaise achegando ao mar polas 
terras de Muxía e tras 30 km de percorrido desesbocaa no límite con Cee 
formando a  Ría de Lires. 

- Río Xallas: Dende o Monte Castelo en Coristanco avanza ate rematar no mar no 
lugar do Ézaro baleirándose dende unha altura de 40m  directamente ao mar, 
caso único en Europa. 

 

Dende o SEMESCOM fíxose un estudo extraordinario do Río do Porto, o río 
grande da Terra de Soneira, publicado no 2019. Os catro autores E.Domínguez Rial, X. X. 
Fernández Carrera, R. Gándara Martínez  e X.Mª Lema Suárez debullaron todos os 
aspectos e segredos deste río. 

Dende o Instituto de Estudos Bergantiñáns cinco autores, F. Cabeza Quiles, E. 
Domínguez Rial, X.X. Fernańdez Carrera, A. García Losada e L.A.Giadás Álvarez 
traballaron sobre o río Anllóns. O resultado foi un completísimo libro que nos descobre 
todo canto hai que saber da arteria fluvial principal de Bergantiños.      

                                                                                              

Os ríos non sempre foron valorados suficentemente. Hoxe seguen a ser 
agredidos constantemente a pesar de que medrou a conciencia ecolóxica. O seu futuro 
depende da súa conservación, e a conservación, do compromiso dos seres humanos. 

 

O río segue no seu, coma hai catro ou cinco ou cen mil anos. Segue rolando, moendo o 
tempo e luíndo pelouros con feroce teimosía; dabúa, ruxe, agurgulla en escumas, fura nas 
raiceiras, e eu vexo nel a vida, o alento de cada hora dándolle feitío á eternidade…                                         

                                                           X. Neira Vilas  

Xela Cid 

 


