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Vémonos na 
próxima saída:
24 de Xaneiro 
 Peña Trevinca

O tramo que imos gozar nesta saída disco-
rre polo curso baixo do río, ata a súa de-
sembocadura no Miño, en Salvaterra do 
Miño. Comezamos a senda nunha das tres 
maxestosas pontes que imos encontrar, a 
Ponte dos Remedios. Esta é unha obra me-
dieval do século XIII, sobre alicerces de 
orixe romana, que garda unha antiga tradi-
ción segundo a cal cando unha muller non 
lograba ter familia e sufrira varios abortos 

seguidos, 
ao que-
dar de no-
vo 
embaraza-
da era le-
vada á 
ponte ás 
doce da 
noite en 
punto. 

Alí, o primeiro home que intentaba cruzar 
a ponte era invitado a "bautizar" o neno 
que aínda estaba no ventre. Cun cordel sa-
caba auga do río nun cacharro e derramá-
baa sobre o ventre da embarazada, 
separando o bordo do vestido polo colo. 

Logo encontraremos a Ponte das Partidas, 
tamén medieval e de orixe romana. Nel 
conta a lenda do lugar que as mulleres que 

non conseguían dar a luz, viñan ata esta ponte e, 
debaixo deste, debían saltar sete veces nas súas au-
gas, nunha noite determinada, para poder quedar 
preñadas. Por último, está a Ponte da Fillaboa, re-
construído no século XV sobre un antiga ponte ro-
mana, que consta de catro arcos oxivais, e polo que 
discorría o antigo Camiño Real que conducía a Tui.

O río Tea nace de dúas ramas unha no Faro de 
Avión a 940 metros de altitude, e a outra recolle as 
súas augas no sur da Serra de Súido, preto do nace-
mento do Avia. A 
súa conca cobre 
unha área de 411 
quilómetros ca-
drados, tras per-
correr os seus 
50,1 quilómetros 
de lonxitude. 
Mantén aínda o 
bosque típico ga-
lego, así como a 
fauna que nel habita. 

Todo o Tea ten a protección de REDE NA-
TURA 2000. Entre as súas características 
máis importantes encóntrase a flora e fau-
na de ribeira. Entre a flora destaca o arbo-
redo de ribeira en todo o seu curso. O 
ameneiro é a especie dominante, aínda 
que se acompaña de sabugueiro, bidueiro, 
freixo, carballo, cer-
deira brava, castaño 
abeleira... Na súa ca-
beceira podemos en-
contrar todos os 
subtipos de breixeira 
e excelentes forma-
cións de carballo.

Entre a fauna o máis 
destacable do río Tea 
é a presenza de espe-
cies migratorias co-
mo o salmón 
atlántico, a lamprea mariña ou a anguía. 
Entre a fauna asociada non é difícil obser-
var o paso do picapeixe, merlo acuático, 
azor, gabián, falcón, a presenza da esquiva 
londra, o vichelocrego ou, xa no tramo al-
to, o escaso desmando dos pirineos.

Entre os múltiples atractivos deste río 
están as numerosas praias fluviais e as zo-
nas de pesca da lamprea, que é o produto 
gastronómico por excelencia desta zona 
(acompañado polo viño do Condado). 

FICHA
Comezo: Ponteareas
Remate: Salvaterra do 
Miño
Percorrido: 16 km
Dificultade: Baixa
Denivel: 30 m




