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Miradoiro da Cruz da Portela e 

Capela de San Vicente de Marzán 
Un paseo entre pedras que contan historias sobre o mar, a vida e a morte. 

 

Na zona da Cruz da Portela ábrese un espazo de lecer arborado con bancos e mesas de pedra e 

cunha zona de miradoiro a modo de balcón ao Atlántico no que se sitúa unha cruz feita en 

pedra. Desde este punto observaremos a rochosa e rectilínea franxa costeira do Rosal.  
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Se desde esta área de lecer seguimos a estrada cara o centro do Rosal, a aproximadamente 1,5 

km de distancia do noso punto de partida atopamos a capela de San Vicente de Marzán xunto 

con dous interesantes sepulcros antropomorfos (con forma humana) de época visigótica.  

Trátase dunhas sepulturas cristiás dos séculos IV-V e escavadas na rocha, sendo unha delas de 

tamaño lixeiramente inferior á outra. Probablemente pertenceron a un matrimonio. 
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En canto Á pequena capela, o edificio actual é froito de varias reformas, tal e como se pode 

percibir na fábrica dos seus muros. A singular cruz en forma de trevo que coroa o templo é 

posiblemente un dos elementos máis antigos do edificio. 

 

Sabías que … 

• A Cruz da Portela é un punto privilexiado para contemplar o solpor. Un lugar onde 

sentir a brisa do mar e escoitar o son da ondada mentres o sol se somerxe no 

Atlántico. 

• O topónimo Portela alude a zonas de paso, máis ben estreitas, en lugares de 

montaña. 

• A capela de San Vicente xa aparece na documentación do século XV, como capela 

e granxa do Mosteiro de Santa María de Oia. 

• Dentro da igrexa tamén teñen aparecido vestixios de época romana. 

Concretamente, unha ara reutilizada como pía de auga bendita. 

 

Información útil para a visita 

Coordenadas: 41.947754, -8.876964 


