
A capital pontevedresa é o referente

indiscutible do espazo turístico coñecido como

“Terras de Pontevedra”. A histórica Pontevedra,

fermosa e tradicional capital das Rías Baixas, é un

excelente punto de partida para explorar as

belezas paisaxísticas e os indubidables atractivos

deste territorio caracterizado pola diversidade.

Efectivamente, un dos grandes atractivos

deste espazo son os contrastes paisaxísticos que

se poden apreciar en tan só unhas ducias de

quilómetros. O territorio das Terras de Pontevedra

está estruturado polos vales dos ríos Verdugo e

Lérez que, con importantes pendentes, salvan o

desnivel entre a Terra de Montes e a Ría de

Pontevedra. Así pois, nuns poucos quilómetros

temos serra e costa. Monte e praia. Pedra e auga.

E como bisagra e punto de enlace entre ambos,

a fermosa cidade de Pontevedra, coa súa

localización de fondo de Ría ou a fermosa vila

mariñeira de Combarro, síntese da Galicia

agrícola e mariñeira. Como consecuencia destes

contrastes, o visitante pode gozar dunha

amplísima gama de produtos turísticos nun

mesmo espazo. 

Así, nos municipios litorais pódese gozar da

beleza das praias e da exquisita gastronomía das

Rías Baixas, practicar deportes náuticos ou

apreciar a fermosura de enclaves naturais da

costa, en municipios como Marín, Vilaboa ou

Poio.
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A cidade de Pontevedra é de visita

obrigada. Xunto co de Santiago de Compostela,

o casco histórico de Pontevedra é un referente

para o visitante dentro das urbes galegas.

Ademais da riqueza patrimonial, monumental e

artística, a urbe ten experimentado un proceso

de renovación urbana que a fai sumamente

atractiva. Por outra banda, a recuperación de

diversos eventos festivos (entre os que destaca

a Feira Franca, celebrada en Setembro), ten

dado ultimamente un forte pulo á cidade.

Cara ao interior, remontando os cursos do

Lérez e do Verdugo, descubrimos un territorio

cheo de atractivos naturais e paisaxísticos. A tan

só uns quilómetros do litoral, podemos gozar de

auténticas áreas de serra, onde os espazos

abertos, a vexetación e os cursos de auga son

os grandes protagonistas. Veciños do municipio

de Barro son Cerdedo e Campo Lameiro, con

importantísimos xacementos de arte rupestre

que fan imprescindible a súa visita. Este último

Pontevedra e a súa ría. 



municipio é coñecido como a Capital da Arte

Rupestre de Galicia.

Pero os atractivos deste territorio non

rematan aquí. O Camiño Portugués cruza as

Terras de Pontevedra de sur a norte, e

configúrase (en sentido meridiano) como outro

itinerario fundamental de carácter turístico.

Ademais das rutas turísticas do Lérez e o

Verdugo, paga a pena destacar a Ruta dos

Arrieiros. Este itinerario turístico recupera a

antiga ruta sobre un Camiño Real, que

atravesaba os municipios de Pontevedra e

Ponte Caldelas, e que seguían os comerciantes

que transportaban o viño do Ribeiro ás Rías

Baixas.

Terras de Pontevedra é un territorio diverso

e rico en paisaxes, patrimonio e tradicións.

Poucos espazos como este son quen de

ofrecer tanta diversidade de alternativas de

ocio. O contraste litoral-interior e mar-serra

serán o fío condutor para descubrir o territorio

que presentamos.

3





Petróglifo. Campo Lameiro.

Historia
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Poucas terras conservan semellante

abundancia de vestixios da prehistoria como

estas de Pontevedra, que abarcan dende o

Neolítico e sobre todo o Megalítico, ata os

tempos castrexos e inicios da ocupación

romana. A ampla e variada relación de

petróglifos atopados nos outeiros de Campo

Lameiro, Cotobade, Marín, Poio, Ponte Caldelas

e Vilaboa vese complementado polas mámoas

megalíticas e os castros que, en amplo número,

modifican delicadamente a orografía. No seu

conxunto todos estes restos favoreceron a

transmisión dunha rica tradición popular que

asocia a estas pegadas do pasado esa

infinidade de mitos e lendas que tan

decisivamente contribuíron a conformar o

imaxinario colectivo dos pobos e aldeas. Mesmo

é a lenda -neste caso de carácter erudito,

formouse durante o Renacemento polos

círculos intelectuais da cidade- a que fai

responsable a Teucro -un dos heroes da Guerra

de Troia- da propia creación de Pontevedra,

bautizando co nome de “Helenes” aquela urbe

que decidiu fundar á súa chegada a Galicia.



OS PETRÓGLIFOS
Os petróglifos son gravados rupestres prehistóricos, de carácter simbólico, realizados

polos ancestrais sobre rochas graníticas desde mediados do terceiro milenio a.C. ata inicios

da Idade do Ferro (ca. 600 a.C., momento no que comeza a albiscarse o xerme dos

primeiros castros). Os trazos destas insculturas poden presentar sección en “U” ou en “V”:

mentres os primeiros foron realizados cun útil de pedra, os segundos serían practicados con

ferramentas metálicas, e polo mesmo de cronoloxía máis recente.

Segundo a súa tipoloxía compositiva, os petróglifos poden clasificarse en dous grandes

grupos: os figurativos (caso de cervos, cabalos, figuras antropomorfas e armas) e os

abstractos (labirintos, combinacións circulares e motivos xeométricos). O significado

concreto dos petróglifos segue a ser, en moitos casos, un auténtico misterio, aínda que se

lle atribúen interpretacións diversas que os relacionan con crenzas relixiosas, prácticas rituais

e, ademais, como marcas dun territorio específico pertencente a comunidades concretas.
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Á marxe das lendas, demóstrase que foi

baixo o dominio do imperio romano cando un

pequeno núcleo de poboación se foi

configurando a carón da ponte que permitía

atravesar o río Lérez á Vía XIX per loca maritima

(vía que unía Braga e Astorga pola Coruña e

Lugo, e da que se conservan aínda restos da

calzada e algúns miliarios). Esta Vía XIX, que

entraba desde o sur por Ponte Sampaio e

Vilaboa e saía cara ao norte polos vales de

Barro, mantivo a súa función comunicativa

durante a Idade Media (ao igual que a “ponte

vella” do Burgo, que estendeu a súa

denominación á propia vila que medraba ao seu

carón: Pontevedra), aproveitada polos

peregrinos que desde a Lusitania se dirixían en

peregrinación a Compostela para conformar o

chamado Camiño Portugués. De feito, existe

unha especial vinculación destas terras

pontevedresas co fenómeno xacobeo: se a

propia Virxe Peregrina é patroa da cidade de

Pontevedra, co seu espléndido santuario

situado á beira mesmo do Camiño, a tradición

tamén quere ver en Ponte Caldelas o lugar

orixinario da Raíña Lupa; neste mesmo

concello, e aínda cando o Camiño Portugués

esquiva os seus vales por achegarse máis á

beiramar, tamén a lenda quere ver nunha pedra

a carón da subida ao monte do Casteliño a

marca dunha pegada do cabalo do Apóstolo. En

calquera caso é preciso lembrar que as terras

de Pontevedra sempre estiveron integradas na

Diocese de Santiago de Compostela.

Superada a sucesión de invasións

musulmás (a tradición sostén que Afonso II o

Casto tería derrotado en Anceu (Ponte Caldelas)

as tropas islamitas comandadas por Malik en

825), normandas e vikingas, desenvólvese un

importante florecemento monástico por toda a

comarca, tal e como evidencian as abadías de

San Xoán de Poio, San Salvador de Lérez e San

Pedro de Tenorio entre outros enclaves

eclesiásticos importantes. E xa a partires do

século XI toda a comarca comezou a

experimentar un importante florecemento

económico: a explotación agraria dos vales

interiores e a pesqueira das aldeas da beiramar

tiñan na urbe pontevedresa o seu espazo

comercial e artesanal de referencia; semellante

desenvolvemento urbano motivou a concesión

por parte do rei Fernando II da correspondente

Carta de Foros á cidade en 1169, catro anos

despois de ter firmado sobre a súa ponte o

tratado de paz co monarca portugués Afonso

Henriques. Pero a área de influencia era moito

maior, de xeito que Pontevedra acabou por

converterse no porto máis importante de Galicia,

desde onde se embarcaban os viños da

comarca ourensá do Ribeiro cara a Inglaterra e

a onde chegaban as barcas de pesca cargadas
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de sardiñas e os abundantes produtos

importados desde Flandres, Francia, Inglaterra

e o resto da Península Ibérica Atlántica. Esta

relevancia mercantil foi debida en boa medida

ao gremio dos mareantes: dedicados ao

comercio marítimo, estaban vinculados ao

antigo barrio da Moureira, sendo os séculos XV

e XVI a súa etapa de máximo poder e prestixio

(agrupados en torno á Confraría do Corpo Santo,

patrocinaron a edificación da soberbia basílica

de Santa María a Maior). En 1467 o propio

monarca Henrique IV concedía á cidade o

privilexio de realizar unha feira franca. 

A estreita relación das terras pontevedresas

coas comarcas do interior de Galicia xa viña de

antes, cando a finais do século XII o couto de

Marín pasara a formar parte das posesións da

abadía cisterciense de Oseira: no seu poder

perdurou ata a Desamortización do século XIX,

ao ser Marín o principal abastecedor de peixe e

polbo para o mosteiro e as feiras ourensás

dependentes del. Incluso desde a Idade Media,

e ata ben avanzado o século XX, os antigos

camiños e pontes de Cotobade, Campo Lameiro

e Ponte Caldelas eran a cotío utilizados polos

arrieiros, dedicados a transportar nas súas

bestas todo tipo de mercadorías entre a costa e

o interior. Para controlar este dinamismo

comercial e artesanal da cidade de Pontevedra,

á vez que para reforzar a defensa da propia

muralla, os arcebispos de Santiago chegaron a

dispor dun impoñente castelo. Os Soutomaior

foron a liñaxe nobiliaria máis importante destas

terras no século XV, percorridas a cotío polo

propio Pedro Álvarez de Soutomaior (Pedro

Madruga) nas súas constantes loitas señoriais;

polo mesmo, a Segunda Guerra Irmandiña

(1466-1469) tamén se deixou sentir na

comarca, co derrocamento dalgunhas fortalezas.

Durante o Antigo Réxime Pontevedra

continuou a ser a cidade máis populosa de

Galicia, aínda cando o sector mercantil xa non

Ponte Candelas.
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acadaba a relevancia pasada (mesmo a

colmatación natural da ría obrigará a derivar as

actividades portuarias a Marín). Os ataques

ingleses capitaneados polo pirata Francis Drake

a fins do século XVI contra estas costas tiveron

a súa continuación máis destacada na batalla de

Rande (1702), cando os veciños de Vilaboa

asistiron á derrota e afundimento de boa parte

da Flota de Indias na ría de Vigo polo ataque

dunha escuadra anglo-holandesa. Con todo, o

episodio bélico que acadou maior

transcendencia e lembranza nestas terras de

Pontevedra foi a invasión francesa de 1808-

1809 e a conseguinte Guerra da Independencia:

a propia toponimia delata a cotío antigos

enclaves bélicos -coma Chan da Batalla ou Mal

Paso, ambos en Campo Lameiro-, e as grandes

derrotas infrinxidas aos invasores (a do exército

dirixido polo mariscal Soult en Ponte Caldelas,

ou a conquista e rendición do forte de San

Fernando acadada polos veciños de Marín)

manteñen a súa vixencia na Historia; pero

verdadeiramente foi a vitoria de Ponte Sampaio

o principal episodio histórico que perdura na

memoria colectiva pontevedresa e galega en

xeral: nesa decisiva batalla os veciños de

Cotobade empregaron o famoso canón de pau

-tronco furado e reforzado con argolas de ferro-,

que lles permitiu resistir fronte ás tropas galas

do mariscal Ney ata a chegada do Batallón

Literario.

E mesmo cando aumentaba a recesión

económica por mor da crise pesqueira e

mercantil, a chegada do millo procedente de

América e a rápida expansión do seu cultivo a

partires do século XVIII introduciu un novo

revulsivo económico para estas terras, tal e

como se evidencia na senlleira colección de

hórreos que se conservan; quizais sexa a vila de

Combarro, cos seus hórreos asomados á mar, o

lugar que máis axeitadamente fai explícito esta

perfecta simbiose económica entre a explotación

mariña e a agraria por parte dos pontevedreses

da beiramar. Tamén no século XVIII a presenza

dos padres Feijoo e Sarmiento aportou un certo

rexurdimento cultural. A definitiva designación

da cidade de Pontevedra coma capital provincial

(1833) dentro da nova distribución

administrativa do reino supuxo un pulo definitivo

de cara á dinamización e modernización da

cidade e a súa área de influencia, ao igual que

a posterior chegada do ferrocarril. Así e todo, os

fluxos migratorios cara América continuaron, e

mesmo se intensificaron no século XIX e

comezos do XX, sendo Marín o principal porto

de embarque; tamén no pasado século o

incremento das actividades portuarias en xeral,

co desenvolvemento da construción naval e das

industrias conserveiras, así coma logo a propia

instalación da Escola Naval Militar na vila (1943)

favoreceu a consideración de Marín coma un

dos principais portos de Galicia. No eido da

política cabe salientar a fundación en

Pontevedra do Partido Galeguista (1931), sendo

Alexandre Bóveda un dos seus máximos

representantes. 

Nos últimos anos tanto Pontevedra coma os

concellos limítrofes están a experimentar unha

anovada expansión económica e demográfica,

cunha aposta decidida por modernos sectores

produtivos, pola dinamización cultural (desde as

actividades do Museo de Pontevedra e das

Fundacións socioculturais ata a Bienal de Arte,

ademais da instauración do Campus

Universitario) e por unha paulatina recuperación

dos recursos medioambientais: saneamento da

ría, potenciación dos enclaves naturais, creación

de novas rutas...





BARRO
As pegadas da antiga ocupación humana

remítennos aos castros de Barro e Randulfe,

ademais dos restos romanos da antiga Vía XIX.

Cómpre subliñar a igrexa de San Martiño de

Agudelo, con notables restos tardorrománicos

na ábsida (nun capitel represéntase un músico

cunha zanfona e unha viola) e na portada

occidental, na que destaca a figura de San

Martiño co Agnus Dei no seu tímpano. Débese

salientar igualmente a igrexa de Santa María de

Curro, con abundantes restos tardogóticos, así

como a barroca de San Breixo de Barro. Entre

as numerosas capelas salientar as de San

Amaro (Portela), de Nosa Señora das Virtudes

(Barro), de Santo Antoniño e de Búa. A

arquitectura civil ten nos pazos de Santo

Antoniño (Pardecanai), de Vista Real (Agudelo)

e da Torre (Barro) os seus exemplos máis

notables. 

Barro conserva un amplo conxunto de bens

etnográficos. É especialmente destacable A

Barosa (lugar da Maquieira), excepcional

conxunto de 17 muíños tradicionais sobre o río

Ameixeira; na actualidade atópanse

perfectamente acondicionados para a visita,

que se completa cunha serie de camiños,

pontes e un merendeiro. No lugar de Porráns

(Barro) consérvase un notable peto de ánimas.

Patrimonio 
e lugares de interese turístico

A Barosa. Barro.

San Martiño. Agudelo. Barro.
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CAMPO LAMEIRO
O Concello de Campo Lameiro pode

identificarse ante todo polo seu excepcional

conxunto de petróglifos, agrupados en seis

importantes complexos de gran calidade.

Conforman no seu conxunto un dos catro

parques da Rede Galega de Patrimonio

Arqueolóxico: o Parque das culturas rupestres;

o moderno Centro de Interpretación en Paredes

(do Estudo de Arquitectura RVR) serve de

preámbulo para unha enriquecedora visita.

Na parroquia de Montes (en torno a San

Isidro e Parada) atópanse os petróglifos de A

Trincheira, Chan do Carbón, Chan dos

Salgueiriños e Chan da Lagoa; nesta última

destaca unha escena cinexética con dous

xinetes, portando un deles un arco. No lugar de

Caneda (parroquia de Morillas) atópanse os

gravados de Outeiro do Carballiño, do Outeiro

de Pantrigo, da Pena Furada e, sobre todo, os

de O Ramallal e Campo de Matabois, onde os

seus motivos figurados representan espadas,

puñais e labirintos. Preto de Painceiros

destacan os petróglifos de A Cachada e Arriba

de Alongo, se ben é especialmente destacable

o de Chan da Carballeira (cun campo de

túmulos megalíticos nas súas proximidades).

Paredes (Moimenta) é a estación máis

importante, onde se atopa a Laxe da Forneiriña,

Outeiro das Ventaniñas, Pena do Outeiro Furado

e Fonte da Pena Furada, no que destaca un

cervo hastado. En Outeiro de Cogoludo

atópanse dous xinetes, cervos e composicións

circulares;  en calquera caso o conxunto máis

notable é o da Laxe dos Carballos, considerado

como o conxunto de petróglifos máis importante

de Galicia (cabalos, cérvidos con cornamenta,

un raposo...). En A Lagoa (O Campo) atópase a

Cachada de Pedro, Cachada de Tremesas, Laxe

da Rotea de Mendo (cunha rechamante

representación dun cervo macho hastado con

grande falo) e a Pedra da Serpe: situada na croa

do Castro de Penalba, os seus gravados

Santa María de Curro. Barro.

Peto das Ánimas. Porráns. Barro.
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representan dous ofidios aparellándose. Por

último, nas Fragas debe ser salientada a Pedra

de San Francisco, a Cachada de Pedro e a

Pedra da Boullosa; nesta última, ademais de

escenas de caza, círculos concéntricos e

rectángulos, aparece tamén unha grande serpe

reptante de máis de 4 m de lonxitude, coas

súas escamas detalladas.

A igrexa parroquial de San Miguel do

Campo conserva unha fermosa ábsida

románica (último terzo do s. XII), e a de Santa

Mariña de Fragas a portada occidental

(segunda metade do século XII), cun tímpano

onde aparece un bispo con báculo e dous

acólitos cunha cruz e un libro en actitude de

bendicir. Un retablo da igrexa barroca de Santa

María de Muimenta amosa unha imaxe da

Asunción realizada polo entallador francés Juan

de París, ao tempo que as figuras dos demais

santos correspóndense cos dos nomes de fillos

e escravos que tiña en Manila o seu donante (o

capitán  José Antonio Cerviño). Atópanse

construcións pacegas pertencentes á fidalguía

da zona, caso da Casa das Cruces, do Pazo de

Ameixeiriñas, do Pazo da Formigueira ou da

Casa da Betarra (1750-1780).

Pedra da Serpe. Campo Lameiro.

Santa Mariña das Fragas. Campo Lameiro.
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COTOBADE
Son abundantes os restos arqueolóxicos:

petróglifos, mámoas, castros e vestixios dunha

calzada romana aparecen espallados por todo o

concello de Cotobade. Os petróglifos máis

interesantes atópanse nas parroquias de San

Xurxo de Sacos e Viascón, destacando na

primeira a famosa Laxe do Cuco con figuras de

cérvidos, combinacións circulares e cazoletas

(pequenas concavidades na superficie da rocha);

tamén a Pedra das Ferraduras amosa

composicións de círculos concéntricos, pegadas

de cérvidos e bóvidos, e unha ampla escena de

caza de cervos, ademais de ídolos-cilindro;

chama a atención polo seu tamaño A Pedra do

Lombo da Costa, con combinación de grandes

círculos con pequenas  figuras zoomórficas. Na

parroquia de Viascón cabe mencionar a Laxe das

Coutadas (A Costiña) e sobre todo a Portela da

Laxe (A Costa), onde se distinguen motivos coma

paletas e esvásticas. En canto á cultura castrexa,

o máis importante xacemento é o Castro de

Cividade (San Xurxo de Sacos), cun amplo foso

e restos de murallas.

As terras de Cotobade son recoñecidas

coma berce de afamados canteiros, caso do

mestre Xosé Cerviño (Augasantas, 1843-1922).

No que se refire á arquitectura relixiosa, en

primeiro lugar debe ser destacado o antigo

mosteiro bieito de San Pedro de Tenorio, de orixe

medieval, se ben a súa igrexa foi reconstruída no

século XVII (conserva o retablo barroco de inicios

do XVIII) con sinxela fachada de mediados do

século XIX; o edificio monástico, convertido en

casa reitoral, conserva tres das catro alas do

sobrio claustro (finais do século XVI). A igrexa

parroquial de Santa María de Sacos é un bo

exemplo románico (finais do século XII), onde

nos canzorros figúranse cabezas de animais e

figuras masculinas e femininas amosando os

seus xenitais, ao tempo que no piñón da ábsida

o tradicional Agnus Dei coa cruz repousa sobre

a representación dun lobo. O presbiterio da

igrexa parroquial de Loureiro conserva unha

fermosa voluta estrelada sobre ménsulas con

forma de cabezas (s. XVI). En Augasantas

atópase un conxunto de notable interese: a igrexa

parroquial de Santa María (primeiro terzo doPortela de Laxe. A Costa. Cotobade.

Santa María de Sacos. Cotobade.

14



século XVIII), de cruz latina, cun destacado

campanario e unha fermosa fonte no adro

coroada por unha imaxe da Virxe. De factura

barroca semellante son as igrexas parroquiais de

San Martiño de Borela, San Martiño de

Rebordelo (que ademais conserva restos

románicos na súa actual sancristía) e de San

Miguel de Carballedo (tamén con bo campanario

e un fermoso cruceiro presidindo o seu adro).

Por todo o concello de Cotobade son frecuentes

as pequenas capelas (como a antiga dos Santos

Xusto e Pastor -na carballeira de San Xurxo de

Sacos- ou a da Virxe do Carme de Cuspedriños).

Deben ser destacadas as casas reitorais de

Augasantas e de Valongo (s. XVIII). En Carballedo

atópase o Pazo da Braña; en San Xurxo de Sacos

os pazos de Cutián e Casás posúen cadansúa

torre con característico pombal no seu remate; o

pazo de Barbeitos (tamén denominado

Bermúdez de Castro, 1786 e 1806) é a

construción civil máis destacada desta parroquia,

con torre e rolos xurisdicionais pétreos. Xa máis

recente é a Casa dos Deán de Lourenzos

(Rebordelo). En San Xurxo de Sacos perdura o

antigo balneario (1915). Interesante resulta a

sinxela arquitectura rexionalista do campo da

feira de Cuspedriños (2º terzo do século XX),

que en unión coa carballeira, o curro para a

rapa das bestas e os petos de ánimas,

conforman un destacado conxunto etnográfico.

No tocante ás fermosas pontes, a de Borela é a

de maior antigüidade (s. XV), con arco oxival

máis apuntado que o que amosa a de Almofei (s.

XVI); máis tardía (s. XVIII) é a ponte que atravesa

o río Lérez na Parroquia de San Xurxo de Sacos.

Figura. Santa María de Sacos. Cotobade.

Santa María. Augasantas. Cotobade.
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MARÍN
Nas terras de Marín abundan os

monumentos megalíticos e as insculturas

rupestres. Entre os primeiros cabe destacar os

dolmens de Chan da Armada (San Tomé de

Piñeiro), Chan la Lagoa (San Xián de Marín) e

Pastoriza (Ardán), se ben é o Chan de

Castiñeiras (compartido co concello de Vilaboa)

un dos campos de mámoas máis importantes

de Galicia. Especialmente destacados son os

petróglifos, coma os famosos labirintos de

Mogor (na Pedra dos Campiños, na dos Mouros

e, sobre todo, na Pedra do Labirinto, con sete

composicións circulares que mesmo se teñen

posto en relación coas tradicións Atlántica e

Mediterránea). Nesta mesma parroquia

atópanse outras insculturas rupestres

(Godalleira, Outeiro), así coma na de San Xiao

de Marín (Carballal, Carballeda, Champás, A

Moreira ou Pardevila). Tamén hai vestixios

destacados da cultura castrexa (poboado de A

Cividade ou Subidá de Porteliña) e dos tempos

da romanización (como a ánfora con cen

moedas de prata de Xulio César atopada en

Macenlle).

A arquitectura relixiosa ten na igrexa

románica de San Tomé de Piñeiro (último terzo

do século XII) o seu principal exemplo, con

ábsida poligonal e canzorros decorados nas

cornixas; nun capitel do presbiterio aparece

representado Daniel no foxo dos leóns. A igrexa

de Santa María do Campo (s. XIII), que

pertenceu á orde militar de San Xoán de

Xerusalén, conserva igualmente varios dos seus

antigos canzorros. Durante o barroco foron

reedificadas as fábricas de numerosas capelas

e igrexas, caso de Santa María de Ardán, San

Xián de Marín de Arriba e Santa María do Porto

(s. XVIII); xa nos anos corenta do século XX

construíuse a nova igrexa parroquial de Marín

(historicismo neoclasicista).

Casa dos Deán. Cotobade.

Labirinto de Mogor. Marín. 
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De antigos pazos coma o de San Brais de

Aguete, a Brea e o Chirleu (Seixo) perduran os

seus magníficos escudos pétreos. Con todo, é o

Cadro (Santo Tomé de Piñeiro, ss. XVIII-XIX) o

mellor exemplo pacego do concello, flanqueado

o edificio principal por unha poderosa torre

ameada de orixe medieval e unha ampla capela

dedicada a Santa Bárbara, sen que falte a

voada solaina sobre grandes canzorros a xeito

de miradoiro sobre a ría pontevedresa. A Escola

Naval de Marín, de estética rexionalista, foi

proxectada polo arquitecto Antonio de

Cominges nos anos trinta do século pasado;

ademais de instalacións industriais e espazos

dedicados á instrución militar, aos deportes e

xardíns, conta cunha zona residencial, hospital,

capela e un casino. A arquitectura

contemporánea ten un bo exemplo na nova

piscina municipal (Ramón Garitaonaindía,

2005). Aínda cando a fisionomía da vila mudou

nas últimas décadas, persisten algunhas

vivendas tradicionais no antigo barrio mariñeiro,

co típico patín pétreo asomado á rúa. Así

mesmo, son moitos os cruceiros, petos de

ánimas, lavadoiros e muíños que se conservan

espallados polas diversas parroquias do

concello.

Igrexa. San Tomé de Piñeiro. Marín.

Escola Naval. Marín.

Pazo do Cadro. San Tomé de Piñeiro. Marín.
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No Concello de Poio sobresaen os

petróglifos do lugar da Caeira (San Salvador de

Poio), coa representación de máis de corenta

cérvidos na Laxe das lebres: a visita diríxese

desde o vangardista Centro de Interpretación

Arqueolóxica dos Petróglifos (dos arquitectos

Irisarri e Piñera). Nesta mesma parroquia a

Pedra Grande de Montecelo, xunto co Outeiro

da Burata e o Monte Coruxeiro na parroquia de

Samieira, completan un notable conxunto de

tipo xeométrico e figurativo. Atópanse tamén en

Poio numerosos bens de carácter etnográfico,

caso de senlleiros hórreos, monumentais

cruceiros, muíños aínda en uso (coma os de

Samieira) e algún lavadoiro.

Ademais do mosteiro de Poio, a arte

relixiosa do concello conta con outros exemplos

notables como a capela da Virxe da Renda

(Combarro) e as igrexas parroquiais de San

Roque de Combarro (s. XVIII) e San Salvador de

Poio (con orixinal campanario exento, alén dun

hórreo no mesmo igrexario). Na arquitectura

civil aos pazos do Casal (s. XVIII) e da Gracia

(segunda metade do s. XIX) cabe engadir o

palacete ecléctico dos González Besada (ca.

1910), rodeado de frondosos xardíns onde

tamén se localiza a vivenda dos guardeses e a

reconstruída fachada gótica do pazo

pontevedrés dos Churruchaos. No barrio

residencial da Caeira o arquitecto Alejandro de

la Sota dirixía cara a 1975 as obras da senlleira

Casa Domínguez (vivenda privada).

POIO

Combarro. Poio.
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COMBARRO
Combarro é unha pequena vila mariñeira na que a súa fisionomía máis característica

é a que ofrecen os seus numerosos hórreos (supera a trintena) que se amontoan na beira

do mar para asomarse á fermosa ría de Pontevedra, conformando así un dos conxuntos

etnográficos máis pintorescos da Galicia costeira. Tanto a tipoloxía das súas edificacións

como a propia localización das mesmas delata a dualidade da economía tradicional nesta

vila, que historicamente baseou o seu sustento na simbiose entre a pesca e a agricultura.

O casarío está edificado sobre un afloramento granítico, que se distribúe en función dun

eixe lonxitudinal que está definido polas rúas de San Roque (ou rúa de atrás) e A Rúa,

mentres que unha terceira (rúa do Mar) cruza de xeito transversal no sector de máxima

anchura; unha serie de pequenas travesas terminan por articular todo o pobo, rematando

en ramplas que penetran no mar para varar as embarcacións de pesca. Pequenas

praciñas, formadas nas confluencias desta maraña viaria, acollen agarimosas os

característicos cruceiros dos séculos XVIII e XIX, tal e como acontece cos tres nos que a

Virxe do Socorro ataca e castiga con violencia a representación do mal. Combarro ofrece

así mesmo un amplo mostrario da vivenda mariñeira tradicional, que vai dende a sinxela

casa terrea dunha soa planta (onde o habitual era que o pavimento fose o propio terreo,

ademais de dispor a miúdo dun gancho de ferro no hastial dun dos muros para colgar a

redes) ata as vivendas de dúas plantas -as máis numerosas- nas que destacan os amplos

balcóns e solainas de pedra sobre grandes canzorros e as escaleiras exteriores que soben

ata elas; estas últimas permitían dedicar a parte alta a vivenda, mentres o piso baixo era

empregado para gardar os útiles de labranza e de pesca, e mesmo nel construíase un

pequeno lagar para facer viño.

Hórreos. Combarro. Poio.
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MOSTEIRO DE SAN XOÁN DE POIO
Aínda cando a súa fundación se atribúa a san Frutuoso no século VII, só desde mediados

do século X se constata historicamente, comezando a recibir importantes doazóns de reis e

nobres. En 1548 foi establecido un recoñecido Colexio Maior de Teoloxía. Grazas ás cuantiosas

rendas procedentes da explotación agraria e mariña, a foi substituíndo as vellas edificacións

medievais por unhas novas e monumentais, concibidas por importantes mestres renacentistas

e barrocos (Ruíz de Pámanes, Mateo López, frei Gabriel de Casas, Pedro de Monteagudo...).

A exclaustración (1835) obrigou aos monxes bieitos a abandonar o cenobio, que non volveu a

estar ocupado ata 1890, cando a Orde Mercedaria se fixo cargo del, chegando mesmo a

construír novos edificios (mediados do século XX) e a fundar a Escola de Mosaicos e a afamada

Escola de Canteiros.

Entre finais do século XVII e comezos do XVIII edifícase a actual igrexa monástica, na que

se desenvolve unha rica articulación barroca sometida a certa contención clasicista; destaca o

seu fermoso retablo maior (ca. 1730), coas características columnas salomónicas e

orixinariamente presidido pola imaxe da Nosa Señora de Valvanera. A solemne fachada da

igrexa, rematada por dúas torres-campanario, configúrase á maneira dun retablo pétreo

columnario, onde a imaxe de san Xoán Bautista aparece flanqueada polas figuras dos apóstolos

santo André e Santiago (este como peregrino, dada a vinculación de Poio co Camiño Portugués).

Na capela do Cristo (antiga sancristía, s. XVI) consérvase o sepulcro altomedieval de santa

Tramunda, patroa da saudade. Cara a 1565 comézase o renacentista Claustro Procesional, no

que sobresaen as súas fermosas bóvedas estreladas, con claves e ménsulas figuradas, ademais

dunha fonte tipo chafariz no centro do patio. Para o barroco Claustro da Portería (Claustro das

Laranxeiras, 1ª metade do século XVIII) foi confeccionado un gran panel pola Escola de

Mosaicos que representa o Camiño de Santiago. As senlleiras escaleiras e o refectorio completan

este monumental conxunto, ao que debe engadirse a magnífica biblioteca atesourada polos

mercedarios. No seu pequeno Museo amósanse antigas pezas medievais, debuxos de Castelao

ou obras do artista checo Antón Machourek. Na horta monástica atópase así mesmo un dos

maiores hórreos de Galicia (121 metros de lonxitude), coa excepcionalidade de estar montado

sobre tres filas de pés.

Hórreo. Mosteiro de San Xoán. Poio.

20



Vista. Mosteiro de San Xoán. Poio.

Retablo. Mosteiro de San Xoán. Poio. Claustro. Mosteiro de San Xoán. Poio.

Fachada. Mosteiro de San Xoán. Poio.
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Como xa adianta o seu propio topónimo, a

vila de Ponte Caldelas xurdiu a carón da ponte

que antigamente cruzaba o río Verdugo (a

actual remóntase ao século XVI), vinculada ao

manancial de augas sulfuroso-sódicas que

manan nas súas inmediacións. Este concello

destaca pola riqueza de bens etnográficos e

histórico-artísticos, que a miúdo remiten ao

pasado máis remoto dos primeiros poboadores.

Ao primeiro conxunto pertencen os numerosos

muíños de auga (especialmente interesantes

os de Taboadelo), ou os pasos dispostos para

cruzar os regatos, sen esquecer os petos de

ánimas e cruceiros que a cotío se levantan a

carón dos camiños; neste senso a parroquia de

Anceu conforma un conxunto etnográfico e

patrimonial de especial interese. A Prehistoria

de Ponte Caldelas conta con exemplos tan

destacados coma os petróglifos das parroquias

de Tourón (nos lugares de Outeiro de Pío,

Outeiro das Sombriñas e Nabal do Martiño,

cunha ampla variedade de motivos que abarcan

dende os xeométricos ata as notables escenas

de caza), Forzáns (na Laxe do Barón pode

atoparse un dos petróglifos máis grandes de

Galicia) e Xustáns (os cuadrúpedes da subida

ao Casteliño), así como salientables vestixios da

cultura castrexa (Castro Barbudo). 

A igrexa de Santa María de Tourón amosa

restos románicos na súa portada occidental e

no presbiterio, albergando ademais un

interesante retablo barroco. Tamén ao barroco

PONTE CALDELAS

Tourón. Ponte Caldelas.

Tourón. Ponte Caldelas.
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adscríbese a igrexa de Xustáns, cun notable

cruceiro no seu adro, e sobre todo a igrexa de

Santa Eulalia de Ponte Caldelas (século XVIII),

na que ademais se conserva o retablo pétreo

realizado por Manuel González (autor

igualmente da fonte da Praza do Bispo, tamén

na vila, así coma do calvario de Castro

Barbudo). Máis recente é a capela neoclasicista

do Sagrado Corazón de O Casteliño (aforas da

vila) Entre os abundantes pazos destacan en

Tourón a chamada Casa da Inquisición e, sobre

todo, o Pazo do Pombal, fundado en 1688 por

D. Pedro de Pazos de Probén nun elevado

enclave: de planta cuadrangular e patio interior,

incorpora ameas nunha das súas fachadas e

unha grande solaina condicionando o aceso

principal, todo el asomado a ampla eira. Xa de

finais do século XIX e inicios do XX, e como

reflexo material da emigración a América,

consérvanse numerosas casas de indianos,

coas súas características formas ecléctico-

modernistas.

Igrexa de Xuntáns. Ponte Caldelas.

Pazo do Pombal. Tourón. Ponte Caldelas.

Santa Eulalia. Ponte Caldelas.
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A cidade de Pontevedra lembra o seu

importante pasado romano, marcado pola Vía XIX

que atravesaba o río Lérez pola antiga ponte do

Burgo (reedificada posteriormente). A finais da

Alta Idade Media foi fundado o mosteiro de San

Salvador de Lérez, do que subsisten restos

medievais coma a imaxe pétrea do Salvador (s.

XIII), unha única panda do sinxelo claustro (s.

XVI) e a barroca igrexa co seu retablo maior (s.

XVIII). O románico deste concello ten os seus

principais referentes nas igrexas de San Mamede

de Moldes (finais do século XII, reedificada no

cemiterio de San Mauro) e Santa María de Ponte

Sampaio (s. XIII, de transición cara ao gótico, ao

igual que acontece coa parroquial de San Miguel

de Marcón), así coma nos restos do templo

parroquial de San Vicente de Cerponzóns e nos

das capelas de San Mamede e Santa Margarida de

Mourente; a refeita capela de San Roque de

Pontevedra incorporou vestixios románicos e

góticos na súa actual fábrica.

O urbanismo do centro histórico reflicte o

antigo trazado medieval da cidade, que estivo

cercada por unha muralla desde o século XIII.

Avanzada esta centuria comezou a ser erguida a

igrexa conventual de San Francisco, con tripla

ábsida e ampla nave lonxitudinal de gran

capacidade; no interior sitúanse sepulcros góticos

e barrocos de nobres e fidalgos, destacando o

magnífico túmulo do almirante e trobador Paio

Gómez Chariño (s. XIV). Do convento dominico

unicamente subsisten as ruínas da excepcional

cabeceira da súa igrexa, con cinco capelas

absidais (1ª metade s. XIV); nesta igrexa de San

Domingos existiron capelas funerarias fundadas no

século XV por liñaxes do prestixio dos Soutomaior

(consérvase a estatua xacente do sepulcro de Paio

Gómez de Soutomaior, membro da embaixada

enviada polo rei de Castela ao Gran Tamorlán en

1402, ou a do mariscal Suero Gómez de

Soutomaior). A igrexa conventual de Santa Clara (s.

XIV) é dunha soa nave, á que se incorporaron

notables retablos barrocos.

San Bartolomeu o Novo (1696-1714),

antiga igrexa dos xesuítas, é un soberbio

exemplo da arquitectura barroca en Galicia,

cuxa planta basilical e grandiosa fachada

columnaria responden a modelos italianos

reinterpretados polo seu arquitecto: Pedro

Monteagudo; os retablos incorporan pinturas de

Juan Antonio García de Bouzas e imaxes saídas

de relevantes mans escultóricas galegas

(Gregorio Fernández, Benito Silveira, José

Gambino) e andaluzas (Pedro de Mena); ao

carón da igrexa consérvanse as antigas

dependencias conventuais e colexiais xesuíticas

(actual edificio Sarmiento do Museo de

PONTEVEDRA

San Bartolomeu o Novo. Pontevedra.
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BASÍLICA DE SANTA MARÍA A MAIOR
É o templo máis relevante da cidade de Pontevedra. As súas obras foron patrocinadas

polo gremio de mareantes a partires de finais do século XV. Con ampla capela maior, planta

de salón e capelas laterais que suxiren un transepto, considérase a Diego Gil coma autor

do proxecto inicial; este foi sucedido por outros mestres conforme avanzaban as obras, nas

que se foron incluíndo aportes decorativos do tardogótico hispano-flamenco e renacentistas.

Na fermosa portada lateral sur, presidida por unha imaxe da Virxe co Neno, aplicouse unha

linguaxe ornamental que serviría de modelo para outras realizacións posteriores do

renacemento galego. En 1541 o escultor Cornelis de Holanda é contratado para realizar a

fachada occidental, interpretada como grandioso retablo pétreo, onde as numerosas imaxes

sagradas (evanxelistas, apóstolos, doutores da Igrexa, santos patróns dos mareantes) están

concibidas para redundar na exaltación mariana que desenvolven as escenas da dormición

da Virxe, da súa Asunción e Coroación; a inclusión das figuras de Teucro (fundador

mitolóxico da cidade) e o arcanxo san Miguel debe ser relacionada coa de Hércules que

coroa o conxunto (heroe que simboliza a mariñeiría pontevedresa), o que delata ademais a

fácil alternancia entre os referentes sagrados e profanos (mitolóxicos) naqueles tempos do

Humanismo. En todo caso, non se debe pasar por alto o conxunto de relevos que

ornamentan a parte interior desta fachada, coas vidas de santos e con sátiras dos pecados

capitais.

Renacentistas son as táboas

pintadas polo portugués Francisco

de Teide (1581), mentres que xa

nos tempos do barroco e do

neoclasicismo foron encargados

varios retablos e imaxes devocionais

a destacados escultores galegos

(Ferreiro); o gusto historicista

neogótico xustificou a realización

do novo retablo maior e do púlpito

(Magariños, ca. 1909). O patrocinio

dos mareantes queda igualmente

de manifesto nas diversas pezas de

ourivería que costearon desde o

século XV, coma varios cálices, a

custodia de prata (s. XVII) ou as

andas procesionais (1705).
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Santuario da Virxe da Peregrina. Pontevedra.
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Pontevedra), co fermoso claustro e a

monumental escaleira. No centro da cidade, á

beira mesmo do Camiño portugués a Santiago,

formas barrocas, rococós e neoclásicas

fúndense no santuario da Virxe da Peregrina;

con trazas do arquitecto Antonio Souto (último

cuarto do século XVIII), a súa planta inspírase

simbolicamente na vieira característica da

peregrinación xacobea, xerando un espazo

circular interior cuberto por unha elegante

cúpula; o retablo maior neoclásico (Melchor de

Prado, 1789) acolle a imaxe da Virxe da

Peregrina doada por camiñantes franceses (s.

XIX), mentres que na convexa fachada as

imaxes de Santiago e san Roque exaltan a

peregrinación. Tamén o barroco deixou a súa

pegada noutras igrexas parroquiais do concello

(Santa María e Santo André de Xeve).

A zona antiga de Pontevedra amosa un

espléndido estado de conservación, onde as

típicas rúas e recollidas praciñas aparecen

definidas por soportais e labras heráldicas que

anuncian os numerosos pazos urbanos daquela

nobreza e fidalguía asentada na cidade desde

a Idade Media (precisamente de fins do século

XV é a Casa das Campás). Así e todo, é o

barroco dezaoitesco o estilo característico dos

pazos urbanos pontevedreses, con voadas

solainas e balcóns cubertos sobre canzorros:

pazos de García Flórez e de Castro-Monteagudo

(edificios contiguos que forman parte do Museo

de Pontevedra), de Maceda (actual Parador de

Turismo), de San Román, de Gago, de Aranda,

de La Sierra, de Cruz-Montenegro... Cómpre

subliñar a singularidade das prazas de

Pontevedra, comezando pola senlleira Praza

da Ferrería no centro da cidade (cun topónimo

derivado das súas antigas forxas) e continuando

coa Praza do Teucro, de Méndez Núñez, da

Verdura e da Leña...; estas últimas,

especialmente pintorescas, seguen a manter a

denominación tradicional que rememora o seu

pasado comercial, ao igual que a praza da

Pedreira (ou de Mugártegui, presidida polo

homónimo pazo convertido en sede do Consello

Regulador das Rías Baixas). 

Praza da Ferrería. Pontevedra.
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No século XIX a cidade comezou a súa

expansión (a muralla é destruída a mediados da

centuria), construíndo os novos edificios

administrativos que precisaba unha capital

provincial moderna, así coma os xardíns e

parques -Xardíns de Vicenti, de Colón-

aconsellados polas medidas hixienistas e as

prácticas lúdicas (o paseo). Precisamente a

antiga horta do convento dominico converteuse

no xerme da espléndida Alameda, novo espazo

de representatividade urbana onde non podía

faltar o palco da música; ao seu carón

construíuse a nova Casa do Concello conforme

a trazas historicistas neorrococós e o eclecticista

Pazo da Deputación Provincial (ambos edificios

debidos a Alejandro Sesmero, cara a 1877 e

1885); tamén os edificios eclecto-modernistas

do Instituto Valle Inclán e do Goberno Militar (ca.

1900). No barrio histórico, aproveitando o solar

da destruída igrexa de San Bartolomeu o Vello,

ergueuse o edificio do Liceo Casino (ca. 1855)

e Teatro Principal (ca. 1875), institucións ambas

as dúas de marcada marca cívica,

socioeconómica e política. Xa no século XX aos

novos edificios da Subdelegación do Goberno e

do antigo Cuartel Militar de San Fernando

(actual Facultade de Belas Artes) séguenlle as

monumentais trazas do Pazo de Correos e

Telégrafos ou os numerosos edificios de

vivendas racionalista (anos trinta e corenta), así

coma posteriormente aqueloutros embebidos

da modernidade do mestre Alejandro de la Sota.

Nunca falta nestas prazas e xardíns unha

fonte, un monumento conmemorativo ou un

cruceiro para presidilas. Se a Ferrería aparece

engalanada coa fermosa fonte renacentista tipo

Praza da Leña. Pontevedra.

Praza do Teucro. Pontevedra.
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chafariz que tantas coplas populares motivou

(labrada polos portugueses Domingo Fernandes

e Francisco e João Lopes cara a1536), tamén

desta época data a fonte da Avenida de Santa

María, ademais da dezaoitesca da Praza do

Peirao ou as fontes de ferro fundido do XIX. O

monumento en lembranza dos vitoriosos heroes

de Ponte Sampaio sitúase fronte á Casa do

Concello; máis sinxelos resultan os dedicados a

Cristovo Colón (Juan Sanmartín, 1892; son

moitas as voces que aínda hoxe apostan pola

orixe pontevedresa do navegante), a Marescot,

a Manuel Quiroga e Barreiro Cabanelas (Asorey),

a Castelao (Buciños), a Valle Inclán, a Vicenti,

aos mariños e navegantes ou á muller do

emigrante. Ademais dos senlleiros cruceiros

tardogóticos das prazas da Leña e de Alonso de

Fonseca, cabe destacar así mesmo o afamado

da praza das Cinco Rúas (1773) e o do

Campiño, sen esquecer o cruceiro gótico de

San Bartolomeu o Vello (un dos máis antigos de

Galicia, do s. XIV) que actualmente se conserva

nas ruínas de San Domingos. Tamén son

abundantes os cruceiros nas parroquias

pontevedresas dos arredores: os de Alba,

Campañó e sobre todo Mourente constitúen

exemplos sobranceiros.

Pontevedra amosa a súa faceta máis

vangardista no entorno do río Lérez, coa recente

Ponte dos Tirantes que da aceso ao sobresaínte

Auditorio e Recinto Feiral (Manuel de las Casas,

ca. 1995); nas proximidades atópase unha das

intervención artística ao aire libre máis

importantes da Península Ibérica: a Illa das

Esculturas da Xunqueira, que conta con

realizacións de artistas tan prestixiosos coma

Giovanni Anselmo, Fernando Casás, José Pedro

Croft, Dan Graham, Ian Hamilton Finlay,

Francisco Leiro ou Richard Long entre outros. O

novo edificio administrativo do Museo de

Pontevedra foi concibido por Celestino García

Braña (ca. 2001), mentres o seu máis recente

complexo expositivo débese a Eduardo

Pesquera e Jesús Ulargi. A rehabilitación da

sede da Fundación Caixa Galicia -o antigo “Café

Moderno”- foi encomendada ao arquitecto luso

Álvaro Siza (ca. 2000), ao tempo que a

Fundación Caixanova apostou no seu caso por

César Portela (ca. 2005). A Facultade de

Ciencias da Educación do Campus Universitario

da Xunqueira (Jesús Irisarri e Guadalupe

Piñera), a renovación do estadio de fútbol de

Pasarón (Jesús Llamazares e Galo Zayas

Carvajal) ou o novo conxunto administrativo da

Pazo da Cultura. Pontevedra.
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Xunta de Galicia en Campolongo (Manolo

Gallego Jorreto) enchen este interesante

panorama contemporáneo na cidade, que se

completa co coidado conxunto deportivo-lúdico

do encoro de O Pontillón en Verducido-Xeve

(José Ramón Garitaonaindía, ca. 2007).

Tamén a presenza de numerosos ríos e

regatos neste concello pontevedrés precisou da

construción de pontes como a do Couto de

Marcón, a Ponte Bolera (s. XVIII), a antiga de

Santa María de Bora e, sobre todo, Ponte

Sampaio, de grande envergadura. Polo mesmo

atópanse numerosos muíños (coma os do río

Rons, San Vicente de Cerponzóns). A

arquitectura civil dos arredores de Pontevedra

ten exemplos tan sobranceiros coma os pazos

do Bao (San Pedro de Campañó), de Gondar

(Santo André de Xeve), da Parda e dos

Miradores (San Martiño de Salcedo); nesta

mesma parroquia atópase o pazo neoclásico da

Carballeira (actual sede da Misión Biolóxica de

Galicia), reedificado en 1783 polo arcebispo

compostelán don Sebastián Malvar e Pinto, que

conserva un dos hórreos máis grandes e altos de

Galicia. O ecléctico pazo mandado construír

polo egrexio Eugenio Montero Ríos en Santo

André de Lourizán (finais do século XIX) acolle

actualmente o Centro de Investigacións

Ambientais e Forestais: rodeada a casona por

uns amplos xardíns de traza francesa que

atravesa o regato dos Tríos, neles atópanse tanto

especies autóctonas coma exóticas traídas de

diferentes partes do mundo. As casas reitorais

de Alba, Marcón, Salcedo e Santa María de

Xeve merecen tamén ser salientadas.

VILABOA
Nas terras de Vilaboa descubríronse mámoas

e petróglifos nas parroquias de Figueirido e Vilaboa

(no lugar de Paredes) sobre todo. No límite co

concello de Marín atópase o conxunto megalítico

de Chan de Castiñeiras, onde se localiza a famosa

mámoa do Rei, de grandes dimensións.

Tampouco faltan os vestixios castrexos (Acuña,

Lourizán. Pontevedra.
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Croas de Figueirido). A arquitectura relixiosa do

municipio ten na igrexa parroquial de San Martiño

de Vilaboa o seu exemplo máis senlleiro,

conservando bos restos románicos (capiteis do s.

XII) e unha capela lateral de factura barroca (s.

XVII), ademais dun esvelto campanario (s. XIX).

Tamén destacan outras igrexas, como as

parroquiais de Santo André de Figueirido

(igualmente con restos románicos), de Santa

Comba de Bértola (ss. XVI-XVIII) e de Santo Adrán

de Cobres.

Cabe destacar os pazos da Barreira (Santo

Adrán de Cobres), de Larache e da Granxa da

Torre (en Santa Cristina de Cobres), este último

cun Cristo Xacente de grande veneración na súa

capela. En Santo Adrán de Cobres atópase a casa

reitoral (s. XVIII) máis destacada do interesante

mostrario que conserva este concello, con capela,

hórreo e unha impoñente paneira de dous pisos

(1772). Na de Vilaboa (s. XVIII) destaca a súa torre

con troneiras, a fermosa fonte do  patio e os

garitóns que protexen o muro circundante; preto

localízase o vello pombal e o soberbio hórreo, que

comparte co do mosteiro de Poio a rareza dos

seus tres pares de pés. Aínda se mantén en pé a

poderosa fábrica da casa reitoral de Santa Cristina

de Cobres (s. XVI e XVII), mentres que de inicios

do século XIX é a casa reitoral de Bértola (tamén

cun destacado hórreo na súa propiedade).

Coma vestixio da actividade económica do

pasado resulta moi interesante o conxunto que

conforman as salinas de Ulló (localizadas nun

entrante de mar entre Paredes e Acuña), que se

remontan ao século XVII; consérvase en bo estado

o gran dique pétreo coas súas comportas de

regulación das augas mariñas, ao tempo que

subsisten as ruínas dos antigos edificios para

residencia e almacenaxe. Sen deixar de lado os

recursos etnográficos, e ademais doutros

senlleiros hórreos (“canastros”), cabe mencionar

a existencia de varios muíños fluviais (e mesmo os

restos dun de marea), petos de ánimas, lavadoiros

e bos cruceiros (coma o de Acuña).

Mámoa de Castiñeiras. Vilaboa.

Pazo Larache.  Sta. Cristina de Cobres. Vilaboa

Santo Adrán de Cobres. Vilaboa.
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MUSEO MUNICIPAL 
“MANUEL TORRES”
Avda. de Ourense, 3. 36900 Marín

T.: 986 891 186 -F.: 986 890 452

e-mail: museotorres@terra.es

oixmarin@terra.es

web: www.concellodemarin.com

Creado ao amparo da doazón ao Concello

de Marín dun gran número de obras por parte

do propio pintor Manuel Torres Martínez (Marín,

1901-1995), as súas salas expoñen de xeito

permanente este legado artístico. Sucédense os

bodegóns, as paisaxes e os retratos, ademais de

debuxos e mesmo algunha escultura, o que no

seu conxunto permite analizar a traxectoria

deste creador marinense, capaz de transformar

os profundos influxos de Carlos Maside ou

Castelao nun estilo propio. Este mesmo museo

conta tamén con salas de exposición

permanente, destinadas a acoller mostras de

artistas plásticos e artesáns actuais. 

MUSEO 
MOSTEIRO DE POIO
Praza do Convento, 2. 36995 Poio

T.: 986 770 244 -F.: 986 778 405

e-mail:

monasteriopoio@mercedarios.com

web: www.mercedarios.com

Definición: Mosteiro fundado no século VII

onde os padres mercedarios crearon un dos

máis importantes centros culturais de Galicia.

No Claustro das Laranxeiras expóñense pezas

pertencentes ao antigo mosteiro románico.

Unha sala do mosteiro alberga o Museo de

Antón Machourek cunha colección de cento

cincuenta obras deste artista checo, alén da

obra máis representativa do pintor galego Pedro

García Lema e acuarelas do Mercedario Julián

Martín Casado. Na Biblioteca móstranse

recordos persoais do sacerdote Antonio Rey

Soto, que viviu no mosteiro: debuxos de

Castelao, cerámica de Sargadelos, etc.



MUSEO DE PONTEVEDRA
Rúa Pasantería, 10-12. 

36002 Pontevedra

T.: 986 851 455 / 986 843 238

F.: 986 840 693

e-mail: secretaria@muspontev.es

O Museo de Pontevedra, fundado a

instancias da Deputación Provincial en 1927,

é considerado coma a principal institución

museística de Galicia, dada a importancia e o

gran número de coleccións e pezas galegas e

foráneas que custodia nos seus distintos

edificios (incluíndo as ruínas da igrexa

conventual de Santo Domingo), así como á

súa dotada biblioteca, hemeroteca e arquivo.

Entre os seus fondos cabe salientar a sección

de arqueoloxía galega (con pezas áureas da

Idade de Bronce que conforman os tesouros

de Agolada e Caldas, ademais de numerosos

útiles e restos pétreos e cerámicos castrexos e

romanos), á que se engaden peciñas exipcias,

púnicas e gregas. 

Como representación do período medieval é

abundante a presenza de capiteis, tímpanos,

sepulcros e laudas, ademais de varias táboas

pictóricas realizadas entre os séculos XIV e XVI.

Óleos das escolas italiana, española e flamenco-

holandesa dos séculos XVI, XVII e XVIII (entre eles

algún de Guercino, Luca Giordano, Pedro

Berruguete, Ribera, Zurbarán, Murillo, Valdés

Leal, Metsys, Van der Hamen, Teniers), paisaxes,

retratos e bodegóns dos séculos XIX e XX (de

Jenaro Pérez Villaamil, Vicente López, Madrazo,

Avendaño, Santiago Rusiñol, Sorolla, Regoyos,

Ramón Casas, Álvarez de Sotomayor, Pancho
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Cossío ou Benjamín Palencia) e pinturas e

esculturas de recoñecidos artistas galegos

contemporáneos como Asorey, Acuña, Maruja

Mallo, Maside, Colmeiro, Souto, Torres, Laxeiro,

Moldes e, sobre todo, Daniel Rodríguez Castelao

(cun legado de máis de 1.000 producións entre

óleos, augadas, plumas, etc.) complementan este

amplo recorrido artístico, ao que deben engadirse

as amplas coleccións de gravados (Goya, Castro

Gil ou Prieto Nespereira). Moedas, acibeches,

louza de Sargadelos, azulexos pintados, ourivería

relixiosa, mobles e pezas de carácter naval en

relación co almirante Méndez Núñez completan

este breve recorrido polas salas de exposición

permanente, se ben o visitante pode asemade

gozar de mostras temporais que de xeito regular

se organizan neste espléndido Museo.

O Museo ten repartidos o seus fondos en

cinco sedes diferentes:

• Edificio Castro Monteagudo (s. XVIII):

coleccións de arqueoloxía, ourivería prerromana

e romana, ourivería popular e civil (colección

Fernández de la Mora) e pintura española, italiana

e flamenca dos s. XV ao XVIII.

• Edificio García Flórez (s. XVIII), unido ao

anterior: acibeches, gravados, escultura relixiosa,

louza de Sargadelos, o despacho do almirante

Méndez Núñez e unha reprodución da cámara

da Fragata Numancia, así como dunha cociña

tradicional galega.

• Edificio Fernández López, na mesma praza

que os anteriores, alberga as salas de pintura

española dos séculos XIX e XX.

• Edificio Sarmiento (Sarmiento, 51), ao lado

da igrexa de S. Bartolomeu, este edificio do século

XVIII está dedicado á pintura galega

contemporánea e a exposicións temporais.

• Ruínas do Convento de Santo Domingo

(Gran Vía de Montero Ríos, s/n) dos séculos XIV

e XV, con restos arquitectónicos de diversa

procedencia.
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Edificio García Flórez. Museo de Pontevedra.
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Terras de Pontevedra é un espazo de

grande atractivo paisaxístico, onde a natureza

ten unha forte pegada. A pesar de ser unha

das sete grandes urbes galegas, Pontevedra é

unha cidade dunha dimensión moi humana,

onde o rural e a natureza son percibidos polos

seus habitantes como algo sempre próximo. O

propio río Lérez facilita o achegamento de

Pontevedra co interior, a través do seu val,

constituíndo a comunicación natural entre o

litoral e os municipios de Campo Lameiro e

Cotobade. Pola súa banda, remontando o

curso fluvial dos ríos Lérez e Oitavén

descubrimos fermosas paisaxes de serra, entre

as cales paga a pena salientar a Serra do

Cando, ou singulares exemplos formacións

vexetais autóctonas, como a Carballeira de

San Xusto, en Cotobade.

Canto ao litoral, presenta indubidables

atractivos derivados da interacción entre as

rías e un litoral intensamente humanizado. É

precisamente esta alta ocupación do solo o

que outorga máis valor aínda a certos espazos

naturais senlleiros, que o visitante debe

coñecer. Entre eles destacan dúas pequenas

illas (a de San Simón, situada na Ría de Vigo,

e a de Tambo, na Ría de Pontevedra) e

paraxes naturais como o Lago Castiñeiras. En

torno ás rías, e debido á súa particular

configuración topográfica, sobresaen unha

serie de miradoiros que permiten gozar de

magníficas panorámicas da práctica totalidade

de Terras de Pontevedra, permitindo ao

visitante apreciar toda a beleza deste espazo.

LIC Enseada de San Simón
Declarado como Lugar de Importancia

Comunitaria en 2001, localízase no fondo da

Ría de Vigo, na desembocadura do Río Verdugo.

A el pertencen os municipios de Pontevedra e,

sobre todo, Vilaboa. Conta cunha superficie de só

2.252 hectáreas, pero presenta un excepcional

valor ecolóxico debido á súa condición de espazo

intermareal e ás súas particulares características. 

En efecto, na Enseada de San Simón

atopamos elementos característicos como

chairas areosas, que permanecen sen cubrir

pola auga cando hai marea baixa. Estas

Enseada de San Simón.

Espazos naturais
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superficies areosas son colonizadas por praderías

salinas atlánticas, constituídas por algas, que

outorgan un excepcional valor ecolóxico a

contorno. É aquí onde se recollen as famosas

Ostras de Arcade (que se poden degustar nos

restaurantes situados a pé de praia), así como

moitos outros mariscos bivalvos.

Por outra parte, o LIC San Simón conta

cunha poboación invernante de 3.500 anátidas

e unha importante presenza de aves limícolas

durante os pasos migratorios.

Dentro desde LIC é especialmente

interesante a Illa de San Simón, un espazo

insular composto en realidade por dúas illas (a

de San Simón, a máis grande, e a de Santo

Antonio, máis cativa) unidas por unha ponte.

Máxico lugar de fondas resonancias históricas (é

protagonista dunha célebre cantiga de amigo do

poeta galego-portugués medieval Meendinho),

pasou por diferentes usos. A illa de San Simón

foi centro monástico (albergou un convento

relixioso), leprosería e campo de exterminio

durante a contenda bélica española. Nos últimos

anos a Xunta de Galicia ten traballado na

recuperación do contorno, mediante unha serie

de reformas arquitectónicas, e na actualidade

estanse a definir novos usos, en relación coa

recuperación da memoria histórica da época

da Guerra Civil.

LIC Río Lérez
O lugar de importancia comunitaria Río

Lérez ten unha extensión de 149 hectáreas.

Este espazo protexido desenvólvese nos

municipios de Cotobade, Campo Lameiro e

Pontevedra. O Lérez ten o seu nacemento nun

dos sectores máis chuviosos da Dorsal

Montañosa Galega, que separa as provincias

occidentais das provincias orientais (neste caso

no límite provincial entre Pontevedra e

Ourense). En concreto, o Lérez nace na Serra

do Candán, onde a media de precipitacións

anuais supera amplamente os 2.000

milímetros.

Da forte pendente que salva o Lérez da

boa conta o feito que aínda que atravesa a

provincia de Pontevedra, o seu curso é de tan

só 57 quilómetros de lonxitude, que discorren

por un val encaixado, onde atopamos unha

litoloxía a base de xistos, granitos e gneises.

Neste entorno natural podemos apreciar

fermosos bosques de ribeira de freixos e

bidueiros, así como carballos (Quercus robur) e

rebolos (Quercus pyrenaica) nas ladeiras. As

propias abas do val están conformadas tamén

por uces e toxos, matogueiras moi

características.  

LIC Serra do Cando
O LIC Serra do Cando conta cunha

extensión de 5.458 hectáreas, e dentro de

Terras de Pontevedra abrangue o municipio de

Cotobade. Trátase dunha paisaxe de media

montaña, onde atopamos elementos vexetais

característicos, como pequenas carballeiras e

bosques de ribeiras, constituídos por freixos e

bidueiros. Alén desta vexetación, as matogueiras

e os afloramentos rochosos nas partes máis

altas constitúen elementos a salientar.

Estamos ante un espazo de serra

caracterizado pola sobriedade, onde atopamos

excelentes miradoiros naturais non só sobre as

montañas, senón tamén sobre as terras

prelitorais que anuncian o litoral das Rías Baixas. 

A fauna é outro dos elementos singulares

no LIC Serra do Cando, xa que atopamos unha

ampla variedade de anfibios. Entre os animais

máis singulares destacan paxaros como as
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diversas variedades de picas (papuda, dos

prados e das árbores) ou o lagarto das silvas.  

OUTROS ESPAZOS NATURAIS

Carballeira de San Xusto
Localizada na parroquia de San Xurxo de

Sacos (Cotobade), a carballeira sitúase en torno

a unha fermosa capela, conformando unha

clásica estampa do mundo rural tradicional

galego. A Carballeira de San Xusto é o punto de

comezo dunha ruta de sendeirismo que transita

polos baños de San Xusto, situados nas

proximidades. Trátase dun manancial de augas

sulfofluoradas que nacen entre rochas na marxe

do Río Lérez, e que presentan propiedades

curativas para a pel. O sendeiro continúa o seu

percorrido polos arredores atravesando o Lérez

pola Ponte Nova, e retornando ao punto de inicio. 

Nos contornos, é de salientar a grande

riqueza e diversidade da vexetación. Ademais de

bosques de ribeira e bosques caducifolios

autóctonos, atopamos soutos de castiñeiros e

importantes zonas de concentración de

vexetación densa (fieitos, enredadeiras, musgos,

etc). 

Lago Castiñeiras
Trátase dun lago artificial, creado na década

de 1950, e localizado entre os municipios de

Vilaboa e Marín. Os contornos son ideais para

pasar un día en plena natureza, grazas á beleza

do paraxe, e á riqueza da vexetación e da fauna.

As especies vexetais con maior presenza son o

carballo americano, o loureiro e o piñeiro,

mentres que canto á fauna, o visitante poderá

observar numerosas aves, entre as que destacan

os palmípedes. Na tempada de pesca o lago

convértese en punto de encontro de pescadores,

xa que son abundantes as troitas. Conta cunha

Aula da Natureza que organiza visitas de grupos.

Moi preto do Lago Castiñeiras, a uns dous

quilómetros paga a pena visitar o Miradoiro de

Coto Redondo, un antigo punto de observación
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Carballeira de San Xusto. San Xurxo de Sacos.



forestal dende o que se controlaban os lumes

forestais no Morrazo. Actualmente, dende este

lugar do municipio de Vilaboa o visitante pode

admirar unhas estupendas vistas panorámicas

da Enseada de San Simón. Tamén o contorno do

Miradoiro ten interese ecolóxico, xa que abondan

as fontes e os bosques de acacias, así como as

extensións herbáceas que constitúen todo un

atractivo para o visitante.

Illa de Tambo
Esta pequena illa (ten 800 x 600 metros)

está situada en plena Ría de Pontevedra, e

pertence administrativamente ao municipio de

Poio, aínda que está situada fronte á vila de

Marín. Cunha superficie de 28 hectáreas,

destaca a súa cobertura vexetal case íntegra. As

augas próximas á Illa de Tambo teñen unha

grande riqueza marisqueira e piscícola. 

Nela fundouse unha ermida, aínda que se

descoñece quen a fundou e cando. A ermida foi

engrandecida logo por San Frutuoso, a mediados

do século VI. Segundo a lenda, o santo foi

camiñando dende Tambo a Poio, onde fundou o

mosteiro.

Antigo arsenal e polvoreira militar, a Illa de

Tambo foi desafectada recentemente polo

Ministerio de Defensa. Propiedade da Xunta de

Galicia, na actualidade estase a negociar a súa

incorporación ao Parque Nacional das Illas

Atlánticas.

PRAIAS
As particulares condicións topográficas e

climáticas do espazo das Terras de Pontevedra

fan das súas praias un dos grandes atractivos

para o visitante. As rías de Pontevedra e Vigo

son fondas e resgardadas, e as numerosas

praias coas que contan gozan dunhas

condicións inmellorables para gozar do baño e

do sol. Certamente, este sector do litoral galego

é o que conta cunhas mellores condicións

climatolóxicas, caracterizadas pola

benignididade das temperaturas e a maior

presenza de días soleados. Por todas estas

razóns, recomendamos a visita ás diversas
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praias de Marín, Poio e Vilaboa.

Ademais, no interior de Terras de

Pontevedra é posible desfrutar do atractivo

das praias fluviais dos ríos Lérez e Verdugo. En

plena natureza, e rodeadas de vexetación

frondosa e de ribeira, estes espazos de lecer

son cada vez máis demandados polos

visitantes que buscan gozar dos encantos das

terras do interior.

Praias de Marín
O concello de Marín ocupa unha posición

intermedia na marxe sur da Ría de Pontevedra,

e conta con agradables praias, con excelentes

panorámicas sobre este sector do litoral das

Rías Baixas.

Se comezamos o noso percorrido dende o

extremo occidental do municipio de Marín,

atopamos a Praia de Loira (Bandeira Azul

2007). Este resgardado areal, de máis de 400

metros de lonxitude, é moi frecuentado na

tempada estival por residentes e visitantes.

Praia de areas douradas e finas, e de forma

rectilínea, os seus contornos están cheos de

sabor mariñeiro. Nas tranquilas augas da Praia

de Loira pódese nadar e gozar do baño,

mentres que os amantes dos deportes

náuticos poden desfrutar da súa zona de

fondeo de embarcacións.

Avanzando cara Marín, chegamos á Praia

de Aguete (B.A. 07), de case un quilómetro de

lonxitude. É o areal de maior extensión de todo

este sector do litoral. Ampla e de area branca e

fina. Pero os seus atractivos non se reducen aos

naturais; esta praia é especialmente atractiva

para os afeccionados á náutica, xa que se atopa

situada moi próxima ao Club do Mar de Aguete.

Estas modernas instalacións náuticas facilitan o

atraque a pequenas embarcacións, e conta con

radio VHF, combustible, auga a presión e

electricidade nos pantaláns. Nos contornos da

Praia e o Club Náutico de Aguete pódense

practicar todo tipo de deportes acuáticos, tales

como vela, esquí náutico, motonáutica,

windsurf, etc.

Outra das praias senlleiras de Marín é a

Praia de Mogor (B.A. 07), con 400 metros de

lonxitude e ten forma de cuncha. Situada nun

entorno semiurbano, caracterízase polas súas

augas remansadas e plácidas, moi aptas para o

baño. Por último, se seguimos avanzando cara

o interior da Ría de Pontevedra, chegamos á

veciña Praia de Portocelo (B.A. 07), de area

dourada e con pequenas pedras. De 225

metros de lonxitude, atópase comunicada coa

Praia de Mogor por un paseo que transcorre á

sombra de piñeiros, é moi frecuentada.
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Praias de Poio
Na outra marxe da Ría de Pontevedra, o

veciño municipio de Poio conta cun gran

número de praias, todas elas de grande atractivo

para o visitante. Se comezamos o noso

percorrido polo leste do municipio, atopamos

entre outras a Praia de Lourido, tamén coñecida

como do Polovorín. Fóra do contorno urbano, a

praia atópase moi resgardada dos ventos, polo

que ten augas moi tranquilas e é moi apta para

o baño. Con 700 metros de lonxitude, é un areal

moi frecuentado, sobre todo en tempada alta.

Avanzando cara o exterior da Ría pola liña

de costa chegamos á Praia de Cabeceira (B.A.

07), emprazada nun contorno forestal. De area

fina, ten boas vistas sobre unha formación

areosa en forma de lingua que, partindo da

praia, intérnase na Ría cunha lonxitude de 200

metros e é moi frecuentada. A seguinte praia

recomendada é a de Campelo, moi resgardada

e emprazada nun contorno semiurbano. É unha

praia portuaria de 200 metros de lonxitude, con

zona de fondeo de embarcacións. Todas as

tardes é posible ver dende esta praia o retorno

das embarcacións pesqueiras, que chegan a

porto cargadas de peixe acabado de capturar.

A Praia da Canteira é un cativo areal de só

100 metros de lonxitude. O seu atractivo é a

grande proximidade ao núcleo Combarro.

Precisamente a proximidade a este núcleo

turístico explica a súa alta ocupación na

tempada estival. Seguindo máis adiante

chegamos á Praia de Laño, de area dourada, e

situada nun contorno rural. Con 400 metros de

lonxitude, debido á súa orientación cara ao sur,

conta augas moi tranquilas e é por iso ideal

para o baño. Conta con zona de fondeo de

embarcación.

As dúas últimas praias cóntanse entre as

que teñen máis sona dentro do municipio de

Poio. A Praia de Raxó, de 250 metros de

lonxitude, é moi apta para o baño debido á súa

orientación cara o sur. Ten forma rectilínea e

area branca e fina. Veciña dela é a Praia de

Xiorto (B.A. 07), de 300 metros de lonxitude,

está separada da anterior só por un breve saínte

rochoso. Ao igual que a Praia de Raxó, o seu

grande atractivo é a tranquilidade das súas

augas, debido á súa orientación sur. 

Praias de Vilaboa
O litoral de Vilaboa encádrase dentro da

Ría de Vigo. Estamos nun contorno

profundamente humanizado e urbanizado, onde

atopamos pequenas praias e calas que

constitúen lugares moi atractivos para o

visitante. Dentro do municipio de Vilaboa

destaca sobre todo a Praia de Deilán, encadrada

dentro da Enseada de San Simón. Debido á súa

localización no fondo da Ría de Vigo, a praia

atópase moi resgardada e é ideal para o baño,

xa que ten augas moi tranquilas. Con 400

metros de lonxitude, é unha praia moi

frecuentada.

Praias fluviais
En Terras de Pontevedra o visitante pode

gozar tamén do baño nas numerosas praias

fluviais que existen nos vales dos ríos Lérez e

Verdugo. A Praia fluvial de Ponte Sampaio

localízase no río Verdugo, moi preto da súa

desembocadura na Enseada de San Simón. É

unha praia resgardada, de area fina e de 100

metros de lonxitude. Tamén no Verdugo

localízase a Praia fluvial da Calzada, no

municipio de Pontecaldelas, moi concorrida por

bañistas nos meses de verán. Xa no Lérez,
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destacan as praias fluviais de Calvelo e

Cabanelas (ámbalas dúas en Cotobade). Por

último, enmarcada dentro dunha área recreativa

paga a pena visitar a Praia fluvial de Lodeiro, no

municipio de Campo Lameiro. Esta praia sitúase

na confluencia de Lérez co seu afluente o río

Meneses. Ademais de albergar un couto de

pesca e un refuxio de pescadores, existe unha

ruta turística na que se poden apreciar diversos

muíños tradicionais situados en torno ao río.

Praia de Lourido.

Praia Concello Parroquia Lugar
Aguete Marín Seixo (Nosa Señora do Carme) Aguete

Loira Marín Seixo (Nosa Señora do Carme) Loira

Mogor Marín Mogor (San Xurxo) O Monte

Portocelo Marín Mogor (San Xurxo) O Monte

Cabeceira Poio Poio (San Xoán) Campelo

Xiorto Poio Raxó (San Gregorio)

RELACIÓN DE PRAIAS CON BANDEIRAS AZUIS 07





RUTA TURÍSTICA DO LITORAL

DA RÍA DE PONTEVEDRA
A Ría de Pontevedra ocupa un lugar

central dentro das Rías Baixas, e constitúe

unha auténtica referencia para a actividade

turística en Galicia. Dentro de Terras de

Pontevedra propoñemos unha ruta con inicio

en Marín e final en Poio, a través da cal o

viaxeiro poderá descubrir os encantos do litoral,

pero tamén fermosos enclaves e puntos das

terras máis interiores destes municipios, case

sempre con magníficas vistas sobre a Ría.

Comezando o noso percorrido polo

extremo occidental do municipio de Marín,

poderemos visitar o núcleo de Ardán. Preto da

casa reitoral atopamos un interesante hórreo

con dezaoito piares, que data do século XVIII.

Ademais, nas proximidades de Ardán

poderemos gozar das vistas de dous miradoiros

excepcionais sobre a Ría de Pontevedra: o da

Teoira e o do Monte do Castro. Neste último

emprazamento existiu –como o propio

topónimo indica– un castro celta, que

aproveitaba as extraordinarias cualidades

defensivas que tiña este punto. Actualmente

podemos apreciar os restos do poboado, que

constitúen un importante legado histórico. 

A presenza da Historia é moi visible ao

longo desta Ruta do Litoral da Ría de

Pontevedra. Os petróglifos (inscricións nas

pedras en forma de espiral) son quizais o

elemento máis coñecido, moi presentes no

municipio de Marín (e tamén no de Poio). En

Marín destaca o famoso Petróglifo de Mogor,

datado hai máis de 4.000 anos, e en forma de

labirinto, O petróglifo, situado nas inmediaciónsHórreo . Ardán. Marín.

Rutas
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da Praia de Mogor, constitúe un valioso

testemuño da pegada dos antigos poboadores

destas terras, e ten chegado ata nós

practicamente intacto. Ademais dos castros, é

preciso mencionar a presenza de numerosas

mámoas, como as de Chan de Armadas, Casa

dos Lobos, Chan de Pastoriza ou Chan da

Lagoa. Atopamos outros petróglifos semellantes

en Cachada Grande, Pornedo, Subida,

Carballal e en Godalleira.

Se continuamos a nosa ruta, chegaremos a

Aguete, onde vale a pena visitar a súa praia e

as instalacións náuticas. Ademais en Aguete

poderemos admirar magníficos exemplos de

arquitectura civil tradicional galega. En

concreto, destacan varios pazos moi notables,

caracterizados pola calidade dos traballos feitos

en pedra do país (Pontevedra é terra de

canteiros). Ademais do Pazo de San Brais, vale

a pena visitar o Pazo da Brea e o de Chirleu.

A vila de Marín, pola súa parte, ofrece

numerosos atractivos ao visitante. Desta vila

parte un servizo regular de barco cara a Illa de

Ons (no Parque Nacional das Illas Atlánticas).

A travesía permite desfrutar dunha perspectiva

distinta da Ría de Pontevedra, con magníficas

panorámicas da costa e da Illa de Tambo. Por

outra banda, é obrigada a visita ás instalacións

do porto (de Interese Xeral do Estado) e sobre

todo á Escola Naval Militar, que proxecta a

imaxe de Marín no exterior e constitúe o

principal icona da vila.

No centro da vila poderemos admirar

exemplos de arquitectura tradicional mariñeira,

e como tapear nas numerosas tascas e bares

locais. Paga a pena pasear pola Praza do Reloxo

e polas rúas Real e Echegaray, verdadeiros

centros da vizosa vida local de Marín. Preto de

Marín poderemos gozar tamén do Lago

Castiñeiras e do Miradoiro de Cotorredondo, con

magníficas vistas sobre a Ría.

Despois de Marín, tres quilómetros antes

de Pontevedra, a finca de Lourizán reclama a

nosa atención. O pazo decimonómico de

Genaro de la Fuente foi residencia de verán do

político Montero Ríos. Do esplendor de épocas

pasadas chega ata nós non só o edificio, senón

tamén os xardíns e o grande invernadoiro de

deseño modernista. En Lourizán poderemos

admirar a riqueza botánica e vexetal deste

enclave único, no que se encontra tamén o

Centro de Investigacións Ambientais e

Forestais.

Ao outro lado da Ría, e xa no municipio de

Poio, as pegadas do pasado fanse novamente

presentes. De novo petróglifos, mámoas e

castros acadan unha notable presenza. Canto

aos petróglifos, Poio conta con importantes

exemplos como “A Pedra Grande de

Montecelo” ou a “Laxe das Lebres”, en San

Salvador, preto do límite co municipio de

Pontevedra. Neste sector do litoral, en

Campelo, ademais de desfrutar da excelente

Aguete. Marín.
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praia, poderemos apreciar os túmulos do

Monte Mon. 

O seguinte núcleo de interese é a propia

capital municipal. O convento de Poio, ao cal

xa nos temos referido, é un lugar de visita

obrigada pola súa beleza e extraordinario

interese patrimonial e artístico. Se seguimos

avanzando polo litoral non podemos deixar de

visitar a Praia da Canteira e, sobre todo

Combarro.

O conxunto histórico artístico de Combarro

é unha auténtica icona e unha referencia

dentro das Rías Baixas galegas. Á beleza do

seu patrimonio histórico artístico e á súa

singularidade como síntese da Galicia agrícola

e mariñeira hai que unir a posibilidade de

degustar auténticos manxares gastronómicos.

En efecto, a oferta de restauración de Combarro

ten medrado moito nos últimos anos tanto en

calidade como en calidade. Así mesmo,

atópase en construción un porto deportivo que

fará as delicias dos amantes do turismo

náutico.

Se seguimos o noso percorrido polo litoral

chegaremos ás praias de Raxó e Xiorto, dúas

das mellores praias do municipio, situadas en

Samieira. Pero a parroquia de Samieira conta

con outros grandes atractivos como a Ruta dos

Muíños. Trátase dun itinerario formado por un

total de 23 muíños en proceso de restauración,

que configura un dos complexos máis

importantes da Galicia. En torno a estes muíños

tense desenvolvido unha ruta de sendeirismo

de 15 quilómetros de lonxitude, que serve de

fío condutor do patrimonio arquitectónico

fluvial, ao mesmo tempo que permite gozar da

natureza e do aire libre.

RUTA DOS PETRÓGLIFOS

E DA PREHISTORIA
Esta ruta propón un amplo itinerario

dividido en dúas etapas que permitirá ao

visitante coñecer algúns dos máis importantes

gravados rupestres de Galicia, ademais doutros

fitos relevantes desa senlleira Prehistoria

pontevedresa (castros, monumentos

megalíticos). A isto engádese a riqueza

Petróglifo. Campo Lameiro.

Praza do Reloxo. Marín.
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paisaxística dos lugares nos que os pobos

prehistóricos deixaron as súas pegadas

materiais, e que nalgúns casos se mantén ata

a actualidade con escasas modificacións.

1ª ETAPA

Comezaremos esta ruta escollendo como

punto de partida o Museo de Pontevedra, dado

que nas súas salas atópanse expostos

magníficos achados arqueolóxicos pertencentes

á Prehistoria da zona, incluíndo as preciosas

coleccións de obxectos domésticos e ourivería

correspondentes ás Idades do Bronce e do

Ferro. Unha vez rematada esta primeira visita,

encamiñarémonos cara a Marín (Autovía-12)

para que, unha vez pasada esta vila,

dirixírmonos pola estrada provincial PO-546

(dirección Bueu) ata a parroquia de San Xurxo

de Mogor, onde nos achegaremos aos seus

célebres petróglifos con forma de labirintos. 

Volvendo a Marín ascenderemos logo ata o

parque do Lago de Castiñeiras, de interese

paisaxístico e medioambiental, ao tempo que

destaca por un notable conxunto de mámoas,

entre as que sobresae a chamada mámoa do

Rei (escavada e reconstruída); ademais, desde

o Miradoiro de Cotorredondo pódese desfrutar

dunhas fermosas vistas das rías de Pontevedra

e Vigo. Desde Cotorredondo descenderemos

cara a Salcedo, collendo alí a Estrada N-550 en

dirección a Pontevedra, se ben antes de entrar

na cidade colleremos o desvío á dereita (PO-

542) que nos conducirá por Marcón ata o

enlace coa estrada Pontevedra-Ponte Caldelas

(PO-532), onde colleremos cara a esta última

vila. A uns poucos quilómetros xa atopamos a

parroquia de Tourón, onde se sitúan os

importantes gravados rupestres de Naval do

Martiño, Coto das Sombriñas e Outeiro de Pío.

Reiniciaremos logo a viaxe cara a Forzáns,

parroquia que atoparemos uns cinco

quilómetros despois de pasar a vila de Ponte

Tourón. 
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Caldelas; en Forzáns poderemos ollar o que

quizais sexa o petróglifo máis grande de Galicia:

o da Laxe do Barón. De volta a Ponte Caldelas

colleremos na propia vila o desvío cara á dereita

(PO-234)que nos conduce cara a Cotobade (A

Chan), pasando a carón do conxunto parroquial

barroco de Augasantas e chegando ata San

Xurxo de Sacos (parroquia situada a carón da

estrada N 541 Ourense-Pontevedra) para ver os

gravados rupestres da Laxe do Cuco,  da Pedra

das Ferraduras e da Pedra do Lombo da Costa,

así coma os restos do castro da Cividade.

2ª ETAPA

A partir de San Xurxo de Sacos collemos a

estrada comarcal PO-231 en dirección á Lagoa

(capital do concello de Campo Lameiro),

pasando á outra beira do río Lérez. Pouco antes

de chegar á Lagoa, desviarémonos á dereita (PO-

230) en dirección a Praderrei e Paredes, lugar

este último onde poderá ser visitado o novo

Centro de Interpretación das Culturas Rupestres

que antecede á máis importante estación de

petróglifos do concello; a Laxe da Forneiriña, o

Outeiro das Ventaniñas e, sobre todo, o Outeiro

de Cogoludo e a extraordinaria Laxe dos

Carballos –considerado o máis importante

petróglifo de Galicia- merecen unha detida visita.

Logo colleremos a estrada que desde Praderrei

se dirixe a Fentáns, Parada e San Isidro: entre

estes dous últimos lugares atópanse numerosos

petróglifos, entre os que cabe salientar o de Chan

da Lagoa. Desde Parada parte unha estrada local

que nos conducirá ata Caneda (onde se atopan

os gravados de O Ramallal e Campo de

Matabois) e dende aquí ata Painceiros, lugar este

último que ademais dos petróglifos de Chan da

Carballeira conserva así mesmo un importante

campo de túmulos megalíticos nas súas

proximidades. Continuaremos a estrada ata

chegar á Lagoa, para coñecer a Laxe da Rotea

de Mendo e sobre todo o castro de Penalba, en

cuxa croa se atopa a famosa Pedra da Serpe.

Remataremos a visita aos petróglifos de Campo

Lameiro coa visita á senlleira Pedra da Boullosa

na parroquia de As Fragas. De volta a Pontevedra

pola estrada N-541, e logo de pararmos na

parroquia de Viascón (Cotobade) para ollar a

Portela da Laxe no lugar de A Costa,

continuaremos a nosa viaxe ata chegarmos de

volta a Pontevedra para, unha vez atravesada a

Ponte da Barca sobre o río Lérez, rematar esta

ruta ollando os gravados rupestres da Caeira

(concello de Poio), sobre todo a Pedra Grande

de Montecelo e a Laxe das Lebres; o Centro de

Interpretación Arqueolóxica dos Petróglifos,

localizado tras o Casal de Ferreirós, permitirá

comprender en toda a súa dimensión este

fermoso conxunto de petróglifos que mesmo

semellan anhelar a proximidade do mar. 

O CAMIÑO PORTUGUÉS

Unha das rutas senlleiras e con maior

personalidade que atravesa Terras de

Pontevedra é o Camiño Portugués de

Peregrinación a Santiago. Este itinerario

atravesa o noso espazo de sur a norte, seguindo

unha foxa de orixe tectónico coñecida como

Depresión Meridiana.  

A ruta de peregrinación ten a súa orixe na

Idade Media, e coñeceu un grande período de

esplendor a partir do século XII. A partir deste

momento o Camiño Portugués vaise

materializando como lugar de tránsito de

nobres, reis e clérigos, que renden o seu tributo



ao Apóstolo Santiago. O Camiño Portugués

adquire pronto unha grande popularidade en

Portugal entre toda a sociedade, e pasa a

converterse no esqueleto e eixo vertebrador das

relacións entre o Norte de Portugal e Galicia.

O percorrido segue o trazado da antiga Vía

Romana XIX, construída en tempos de Augusto

(século I), e caracterízase pola grande riqueza

monumental e patrimonial. Pontes medievais,

capelas rurais, santuarios, cruceiros, pazos e

vilas e cidades históricas constitúen fitos de

grande interese que paga a pena descubrir de

vagar ao longo do Camiño. No itinerario destaca

o patrimonio material, pero tamén o inmaterial

ou intanxible, que o culto xacobeo foi

construíndo ao longo dos séculos nunhas terras

que sempre miraron cara Compostela. Na

actualidade o Camiño Portugués é o segundo

en importancia por volume de peregrinos, tras o

clásico Camiño Francés. 

De sur a norte, o Camiño Portugués entra

en Terras de Pontevedra a través de Ponte

Sampaio, e cruza o río Verdugo pola ponte onde

o pobo derrotara ao exército francés na Guerra

da Independencia. Dirixíndonos cara o norte,

poderemos admirar, moi preto, a Igrexa de

Santa María de Ponte Sampaio, un magnífico

exemplo de románico rural do século XIII.

Continuando o noso percorrido chegaremos

á vella “pontella” de Ponte Nova, sobre o río

Ulló. O camiño continúa cara á Brea Vella da

Canicouva, un camiño empedrado antigo. O

viaxeiro pode admirar magníficos exemplos de

cruceiros a ámbolos dous lados. 

A entrada no municipio de Vilaboa faise

bordeando a Ría de Vigo, con magníficas vistas

da Enseada de San Simón. Despois de pasar

por diferentes núcleos e percorrer fermosas

paisaxes rurais, o Camiño entra en Pontevedra

polo Camiño do Gorgullón, Virxe do Camiño e

Sagasta, pasando pola Glorieta de Compostela

ata chegar ao Santuario da Virxe Peregrina (s.

XVIII).

Unha vez no corazón de Pontevedra, o

Ponte Sampaio. Pontevedra.
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Camiño continúa pola Praza da Ferrería (s. XVI)

e igrexa conventual de San Francisco (s. XIV).

Segue despois pola rúa Soportais, deixa atrás a

Praza do Teucro e continúa pola Praza Real,

eixo principal da ruta de peregrinación en

Pontevedra. Pontevedra, cun moderno

albergue de peregrinos, con capacidade para

cen persoas, é un fito de grande importancia

na peregrinación dende Portugal a Santiago.

O Camiño abandona a cidade pola rúa da

Santiña, e segue en paralelo á vía do ferrocarril

ata Pontecabras, ata chegar á igrexa e reitoral

de Santa María de Alba. Tras pasar pola capela

de San Caetano e os bosques de Reirís e

Lombo de Maceira, prosegue por terras de

Barro, onde paga a pena deterse na Igrexa de

San Martiño de Agudelo.

Tamén en Barro é punto obrigado de visita

o Parque da Natureza do río Barosa, que

constitúe unha parada fundamental no Camiño

Portugués cara Santiago. É un excepcional

paraxe onde o verde e a auga son os elementos

dominantes. A particular configuración da

topografía e a acción da auga teñen

conformado unha sucesión de remansos e

fervenzas, entre as que destaca a Fervenza da

Barosa, cuns 30 metros de desnivel. Boa proba

da importancia da forza da auga é o histórico

aproveitamento deste curso fluvial, cun 17

muíños construídos ao longo do tempo.

Estamos polo tanto ante un complexo

hidráulico de moendas de cereais, tales como

avea, centeo ou millo. O visitante gozará

percorrendo o sendeiro de catro quilómetros de

lonxitude, que nos leva por ambas as dúas

marxes do río. Dende el podemos ver diferentes

perspectivas e vistas dos muíños, que se

atopan en funcionamento na actualidade.

Río Barosa. Barro.
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Actividade Nome Rúa Lugar Parroquia Teléfono
Marín
Cantería

Breogán Agulla Carballal Santa María do Campo, 3 Campo, O 630 662 982

Cerámica

Marcelo Scapinachis Viacava Esperela, A, 19 San Tomé de Piñeiro 986 704 143

Xoiería

Ángel Fariña S.L. Busto de Abaixo, 58 Marín Marín 986 838 144

Óscar García Barros Fonte do Oeste, 28-interior Marín 986 880 520

Poio
Cerámica

Felisa Villa Vidal Avda. de Porteliña, A, 29 Poio (San Salvador) 986 872 983

Pontevedra
Cantería

Jaime Alejandro Fdez. Poza Dr. Loureiro Crespo, 59 6º D Pontevedra 986 843 293

Cerámica

Elisa Bravo Orozco Rúa Fernández Ladreda, 3-7ºC Pontevedra S.Bartolomé / Sta.María 986 520 539

Xoiería

Pablo Cimadevila Álvarez Av. de Lugo, 95 986 845 069

Marroquinería

Edita Rodríguez Oca Pza. V. García Escudero, 4.1ºC 600 295 633

Modelos ou maquetas

Alfonso Moreno Mora Sobral, 69 Xeve 986 879 694

Ouribería

Obradoiro Alfaia, S.C. Rosalía de Castro, 49. Baixo 986 848 418

Restauración

Mónica Solla Pereira Cpo. da Porta, O.1 Salcedo 657 202 950

Serigrafía

Rei Zentolo, S.L. Charino, 10 986 856 844

Vidro

Jürgen Herbert Bott Quinteiro, O. 47 Bora 986 862 575
Vilaboa

Cantería
Manuel Collazo Torres Paredes, 11 Vilaboa 626 092 636

Cerámica

Celsa Martínez Lemos Toural, O, 45 Vilaboa 986 709 103

Escultura

Manuel Collazo Torres Paredes, 11 Vilaboa 626 092 636

Pinturas e revestimentos decorativos

Víctor Manuel Tajes Martíns Pousada, 19. Cobres 619 304 448

Talla de pedra ou mármore

José Luis López García Toural, O. 7 Vilaboa 986 708 016

ARTESANS
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Pola súa grande cantidade de

afloramentos graníticos, toda a provincia

pontevedresa foi berce de importantes

canteiros, tal e como se reflicte na Terra de

Montes e na propia comarca de influencia

da cidade de Pontevedra; todos os concellos

aquí integrados seguen a manter viva a

tradición pedreira, incluíndo a capital, ao

que se engadíu no seu momento no caso de

Poio a antiga Escola de Canteiros, que

pretende manter viva esta tradición artesá.

No tocante á madeira, e tendo en conta o

vencellamento mariñeiro de varios dos

concellos da órbita pontevedresa, aínda

persiste, estaleiros familiares que seguen a

realizar embarcacións de tamaño variable

(se ben alternando a madeira co metal e cos

novos materiais empregados na náutica).

Hoxe en día son numerosos os

ceramistas que se amparan na tradición

para produciren pezas de coidada factura e

xeométrica ornamentación; en Marín, Poio e

Pontevedra seguen a manter obradoiros en

activo. A importancia comercial que dende a

época romana tivo Pontevedra e a súa

comarca houbo de resultar decisiva para o

establecemento de ourives e de artesáns de

marroquinaría, persistindo aínda algúns

deles na propia cidade pontevedresa e nos

concellos limítrofes. Tamén en relación con

esta produción artesanal de delicada factura

atópase a confección de bordados e de

traxes tradicionais, ao que contribúe a

potenciación de certas festas e tradicións

que demandan este tipo de realizacións.

A creación da Facultade de Belas Artes

amosouse decisiva para a instalación de

artesáns dedicados ás artes do gravado, así

coma aqueloutros especializados na

restauración de escultura e pintura, sen

esquecer algúns vidreiros e artesáns dos

mosaicos que han ser postos xa en relación

coa tradición da Escola de Mosaicos de

Poio.

Artesanía
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Terras de Pontevedra é un territorio rico en

manifestacións culturais populares. 

A diversidade deste espazo maniféstase

nunha riquísima variedade de celebracións

festivas. 

Festas e romarías relixiosas, celebracións

tradicionais pagás, feiras de exaltación

gastronómicas ou celebracións de orixe recente

como a Feira Franca de Pontevedra compoñen

un suxestivo abano de propostas para

desenvolver un turismo cultural activo e

participativo.

FESTAS DE INTERESE TURÍSTICO

San Benitiño de Lérez
(Festa de Interese Turístico Nacional)

Trátase dunha festa de grande sona en toda

Galicia, declarada de Interese Turístico Nacional.

Celébrase na parroquia pontevedresa de San

Salvador de Lérez todos os anos, o 11 de Xullo.

Da sona da Romaría de San Benitiño de Lérez

dá proba o feito de que é recollida nos cantares

populares, como o célebre “Se vas ao Sen

Benitiño / non vaias ao de Paredes / que hai outro

máis milagreiro / San Benitiño de Lérez”.

Festa de San Benitiño de Lérez. Pontevedra.

Festas

Entroido de Cobres. Vilaboa.
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Os romeiros acoden todos os anos ao

Mosteiro de San Benitiño de Lérez, nas ribeiras

do río Lérez, fundado no século IX. Do mosteiro

xa non se conservan os restos da primeira fábrica

románica; a actual igrexa é neoclásica, ao igual

que o altar maior. 

San Bieito é un dos santos máis venerados

de Galicia, cun culto que ten as súas orixes na

Alta Idade Media, propagado grazas á Orde do

Císter. Os romeiros acoden ao santo coa

intención de curar verrugas, tumores e feridas. A

peregrinación a San Benitiño de Lérez queda

simbolicamente representada polo paso baixo o

altar, momento no que os romeiros untan un

dedo nunha lámpada de aceite, do que se din

que ten propiedades milagrosas. 

Festa da Troita de Ponte Caldelas
(Festa de Interese Turístico de Galicia)

Declarada de Interese Turístico de Galicia,

esta festa gastronómica celébrase o todos os

anos, o último domingo do mes de Maio. Naceu

en 1967, por iniciativa dun grupo de amigos

locais afeccionados á pesca. Os fundadores

pensaban en aproveitar a grande presenza de

troitas nos ríos do municipio, reforzando a

apoiando a actividade da pesca, e

promocionando ao mesmo tempo a imaxe e a

economía do municipio.

Un lugar central desta festa é a exaltación

da troita, que se prepara en todas as súas

especialidades. Dende a cociña máis

tradicional ata a pratos de “nouvelle cuisine”,

o público pode saborear este exquisito manxar,

procedente dos ríos Verdugo e Oitavén.Dentro

do programa da festa destaca así mesmo a

celebración do Concurso Internacional de

Pesca Deportiva, na súa variedade de

salmónidos, con moita sona en toda Galicia e

Norte de Portugal. Todos os anos desprázanse

a Ponte Caldelas afeccionados á pesca do

Noroeste Peninsular, conformando un

espectáculo deportivo cheo de colorido e

atractivo.

Entroido de Cobres. Vilaboa.

Festa da Troita. Ponte Caldelas.



Entroido de Cobres
(Festa de Interese Turístico de Galicia)

No municipio de Vilaboa, nas parroquias de

San Adrián e Santa Cristina, celébrase o famoso

Entroido de Cobres, declarada Festa Interese

Turístico de Galicia. Nestas parroquias de miran

cara a Enseada de San Simón segue vivo un

Entroido de fondas raíces medievais, con

tradicións relacionadas cos gremios das xentes

do mar. 

Os protagonistas absolutos do Entroido de

Cobres son as madamas (mozas) e os galáns

(mozos). Durante varios días, madamas e galáns

percorren as casas do municipio integrados en

comparsas. Cada unha das comparsas está

integrada por catro madamas e catro galáns,

ataviados con vistosos traxes, decorados con

espellos, xoias e símbolos florais. Ademais

integran as comparsas varios paisanos vestidos

de branco, calados con boina. 

As comparsas percorren as casas bailando

ao son da gaita, mentres van recadando diñeiro

para a celebración das festas. Un mordomo vai

tomando nota das achegas de cada veciño. O día

grande é o Martes de Entroido, día de grandes

comidas, elaboradas a base de produtos do

porco. Ata hai uns anos celebrouse a “corrida do

galo”, que foi prohibida polas autoridades por ser

lesiva para o animal.

OUTRAS FESTAS, FEIRAS
E ROMARÍAS

O Entroido de Pontevedra é un dos máis

célebres de Galicia, e é especialmente

interesante pola súa forte personalidade. O

Entroido iníciase coa chegada do Rei Urco e

termina co enterro do loro Ravachol. Urco,

segundo a mitoloxía local, é un ser ligado ao río

e á morte, que se fai acompañar sempre por

unha manada de cans. Canto a Ravachol, era

o entrañable loro da botica de Perfecto Feixóo,

fronte á Igrexa da Peregrina.

As festas, moi concorridas, teñen no Venres

de Entroido o seu día grande. Este día, os

cidadáns de Pontevedra saen á rúa de rigoroso

loito para chorar a morte de Ravachol e

posteriormente enterralo, na Praza da Ferrería. 

Feira Franca
(Pontevedra)

Aínda que é de moi recente creación (ano

2000), a Feira Franca ten acadado un lugar moi

destacado dentro dos eventos festivos de Galicia.

Celébrase na primeira semana de Setembro, e é

a recreación do mercado aberto que comezou a

se celebrar en Pontevedra a partir de 1467,

grazas ao privilexio outorgado polo rei Enrique IV. 

A festa é unha rememoración histórica do

maior período de dinamismo da capital do Lérez:

dende finais do século XV ata finais do XVI, cando

a cidade era un activo porto. A recreación do

ambiente que se vivía na cidade neste momento

histórico déixase ver na decoración das casas, na

presenza de estandartes, pendóns e bandeiras,

na transformación dos locais comerciais e na

vestimenta dos propios pontevedreses, que se

implican máis cada ano que pasa. 

Festa dos Maios
(Pontevedra, Vilaboa, Poio e Marín)

En torno ao 1 de Maio celébrase a Festa dos

Maios, que ten a súa orixe na conmemoración da

chegada da primavera e a ledicia polo verdecer e

a floración da vexetación. Nos municipios

costeiros celébrase dun xeito particularmente

activo, con grupos de engalanas as súas

embarcacións con flores, froitas, herbas, ovos,

etc. A música ocupa un lugar destacado nas

celebracións. 

59





61

Terras de Pontevedra é un auténtico

paraíso gastronómico, onde o visitante poderá

degustar unha ampla variedade de produtos de

calidade. No litoral sobresae o famoso marisco

das Rías Baixas, sen dúbida un dos mellores

do mundo, así como o peixe fresco. Nas terras

do interior, pola contra, a carne é a

protagonista. O célebre viño Albariño e os

famosos augardentes pontevedreses aseguran

unha experiencia gastronómica de primeira

orde, coroada por deliciosas sobremesas

caseiras.

O marisco é probablemente o produto

gastronómico máis estreitamente asociado a

Galicia. E é precisamente nas Rías Baixas onde

atopamos unha maior diversidade de mariscos,

cunha calidade garantida debido á riqueza dos

ecosistemas das Rías. As excepcionais

condicións desta parte do litoral galego explican

a importancia da produción de ameixas,

mexillóns, chocos, ostras ou zamburiñas, que

poden ser degustadas en todos os restaurantes

da zona. Mención especial merecen as cigalas

de Marín, descargadas polos pescadores neste

importante porto pontevedrés. O mesmo porto

recibe cada día caixas e caixas de polbo e

moitos peixes frescos, que completan a

suculenta oferta de produtos do mar. Entre os

peixes máis apreciados destacan o mero, a

pescada, o ollomol, o rodaballo, o linguado, o

abadexo ou a robaliza, que se poden preparar

á prancha, á galega ou en caldeirada. Un lugar

destacado merecen as sardiñas, que son

grandes protagonistas non só da gastronomía

local, senón tamén de moitas celebracións

populares (as célebres sardiñadas, das cales

as máis importantes é a que se celebra en

todas as localidades galegas a noite de San

Xoán). Tamén son moi apreciadas as xoubas,

sardiñas pequenas que admiten moitos xeitos

de preparación.

Canto ás carnes, a tenreira galega e o

porco son os grandes protagonistas. A medida

que nos internamos cara ao interior das Terras

de Pontevedra, a carne aumenta o seu peso na

dieta. O visitante poderá degustar exquisitas

carnes, preparadas de moitos xeitos (estufada,

á grella, asada, frita, etc). Como en todas as

Gastronomía

Lonxa. Marín.



terras do interior, en inverno o cocido é un prato

fundamental. Ao marxe da carne, no interior

non podemos esquecernos da troita, un peixe

de río que é primorosamente preparado nos

vales do Verdugo e Oitavén.

Canto ás sobremesas, destacan todo tipo

de doces e repostería caseira. Tortas, roscóns,

cañas, filloas, arroz con leite, queixo de tetilla

con marmelo ou leite frito son parte da oferta.  

Un capítulo á parte merecen os viños

locais. Son especialmente recoñecidos os

brancos, sobre todo os da cepa Albariño. As

peculiaridades climáticas (boa insolación, alta

temperatura media ao longo do ano, ausencia

de precipitacións no verán), xunto coas

peculiaridades do solo explican a súa

aceptación. Ademais, en Terras de Pontevedra

prodúcese un excelente augardente. Aínda que

a súa elaboración sempre foi caseira e moi

tradicional, hoxe en día o sector está

completamente modernizado e

profesionalizado, e o visitante atopará en

restaurante e tendas especializadas excelentes

licores de distintas variedades.

Lonxa. Marín.



Concello Mes Día Localización Nome
Barro

Xuño Tercer domingo Barro Festa do Viño

Campo Lameiro
Xuño Derradeiro domingo Campo Lameiro Festa da Augardente

Cotobade
Xuño Sábado anterior ó día 13 Corredoira (Cotobade) Festa do Requeixo
Setembro Primeiro Sábado antes do 

primeiro domingo Valongo (Cotobade) Festa da Exaltación da Filloa

Marín
Xulio Segunda semana Marín Festa da Cigala
Outubro Fin da semán do Pilar Marín Festa da Sidra en San Tomé

Poio
Xulio Derradeiro domingo Campelo (Poio) Festa da Ameixa

Pontevedra
Marzo Derradeiro domingo Mourente (Pontevedra) Festa do Caldo Galego
Agosto Variable Pontevedra Feira do Mel
Novembro Segunda semana Tomeza Festa da Castaña

FESTAS GASTRONÓMICAS



HOTEIS E PENSIÓNS

Concello Cat. Nome Rúa Lugar Parroquia Teléfono Fax
Barro

PR* San Martín II Sequeiros Portela, 57 Mosqueiros Portela 986 713 351

Campo Lameiro
P*** Tito Estrada de Codeseda, 10 Lagoa, A Campo, O  986 752 021

Cotobade
H* Chola Dorna, 40 Sacos 986 762 194 986 762 144

HR* Manolo Quintán Viascón

PR** A Raxadal Chan Carballedo, 7 Carballedo 986 760 018 / 904 986 760 912

Marín
HR*** Villa de Marín Calvo Sotelo, 37 baixo 986 892 222 986 839 513

H** Ría de Marín Chan do Monte, s/n Mogor Mogor 986 880 227

HR* Marín Salvador Moreno, 2 Marín Marín 986 880 107 / 891 581

PR* América Echegaray, 5 - 2º 635 925 989

PR* Campolongo 5 Calvo Sotelo, 137 Marín Marín  986 880 806

Poio
H*** Covelmar Avda. Covelo, 20 Samieira (Sta. María) 986 741 000 986 741 098

HR*** San Juan 2 Avda. Doctor Martínez, 1 O Casal Poio (San Xoán) 986 770 020 / 170 986 770 511

H*** Villa Covelo O Covelo, 37 Samieira (Sta. María) 986 741 121 986 741 520

H** Da Vionta Fontenla, 17 San Martiño Poio (San Xoán) 986 771 214 986 771 241

HR** Don Pepe La Barca, 24 986 872 017 986 873 433

H** Galicia Pista Romay , 130 Campelo Poio (San Xoan) 986 771 011 986 771 094

H** Gran Proa Playa de Raxó, 4 A Praia Raxó (San Gregorio) 986 740 433 986 740 317

H** Nautilus Ramón Encinas, 3 986 740 118 986 740 211

H** Rosalía de Castro Avd. San Juan, 40 O Casal Poio (San Xoán) 986 778 018 986 771 291

HR* Alejandrina A Porteliña, 27 Poio (San Salvador) 986 873 047 / 884

HR* Chancelas Chancelas, 93 Combarro (S. Roque) 986 741 227 986 741 606

HR* Combarro Casavito A´Pinela Poio (San Xoán) 986 772 131

HR* Estella Maris A Canteira Combarro Combarro (S. Roque) 986 770 366 / 102 986 771 204

HR* La Marisquera Playa de Lourido, 90 Lourido Poio (San Salvador) 986 872 770

HR* Liñares Fraga, 19 Liñares Poio (San Xoán) 986 772 100 986 772 100

HR* Los Castros Estrada A Toxa, s/n Poio (San Salvador) 986 873 325 / 219 986 872 662

HR* Los Tulipanes Anafáns-Campelo,34 Poio (San Salvador) 986 872 061

HR* París Ctra. A Toxa, km. 2.800 Albar 986 873 198 / 040 986 873 198

H* San Juan O Casal, 6 Poio (San Xoán) 986 770 170 986 770 511

H* Venus Avda. Peirao Besada, 33 986 833 068

HR* Xeito Avda. de la Cruz, 35 Combarro Combarro (S.Roque) 986 770 039

H* Zóspiro Avda de Covelo, 31 Samieira (Sta. María) 986 740 500 986 740 530

P** Casa Fuentes Avda. de la Seca, 21 A Seca Poio (San Xoán) 986 770 729

PR* Airiños Chancelas Combarro (S.Roque) 986 740 063

PR* Clemente Av. Praia, 32 Lourido Poio (San Salvador) 986 872 115

PR* Hogar del Puerto Almirante Regalado, 26 Combarro Combarro (S.Roque) 986 770 116

PR* Porteliña A Porteliña, 25 Poio (San Salvador) 986 872 671 / 846 401

Ponte Caldelas
HR* Las Colonias Avda. de Pontevedra, 3 986 766 308 986 766 305

PR** Garota Balneario, s/n Ponte Caldelas 986 767 500

PR* A Carrasqueira A Reigosa - Tourón, S/N 647 854 492

Pontevedra
H**** Galicia Palace Avda. de Vigo 3 986 864 411 986 861 026

H**** Parador Barón, 19 986 855 800 986 852 195

de Pontevedra



HOTEIS E PENSIÓNS

Concello Cat. Nome Rúa Lugar Parroquia Teléfono Fax
Pontevedra

H*** Dabarca Palamios, 6 986 833 044 986 854 626

HR*** Rías Bajas Daniel de la Sota, 7 986 855 100 986 855 150

HR*** Virgen Virgen del Camino,53-55 986 855 900 / 04 986 850 900

del Camino

H** La Peregrina Avda Eduardo 986 850 145 986 858 512

Pondal, nº76-78 986 856 729

HR** Vedra Profes. Filgueira Valverde, 10 986 869 550 986 843 659

H* Avenida Eduardo Pondal, 46 986 857 784 986 862 858

H* Comercio Avda. González Besada, 3 986 851 217 986 859 991

HR* Corinto Touceda, 27 Alba 986 870 345 986 870 751

H* Madrid Andrés Mellado, 5 986 865 180 986 851 006

HR* Pontevedra Mestre Soutullo, 2 986 109 499 986 209 282

Confort

HR* Rúas Sarmiento, 37 986 846 416 986 846 411

PR*** La Paloma Rúa da Pomba, 11 Santa Margarida Mourente  986 844 210 986 844 211

P** Casa Rons Tilve, 70 Cerpodóns  986 871 823

PR** O Gato Dourado Lérez, 28 Cendona Alba 986 833 319

P** Peregrino Otero Pedraio, 8 986 858 409

PR* Atlántico Padre Fernando Olmedo, 38 986 861 551 986 864 352

PR* Florida García Camba, 11 986 851 979

PR* O Roxo Praza da Igrexa Os Praceres Lourizán 986 882 818 / 649 604 008

PR* Santa Clara Santa Clara, 31. 1º y 3º

Vilaboa
H*** El Edén Barbeita, 3 986 708 322 986 708 877

HR*** Rectoral Igrexa San Adrián de 986 673 810 986 673 803

de Cobres Cobres

H** San Luis Portas Paredes Vilaboa (S. Martiño) 986 708 311/200 986 708 311

HR* Las Islas Paredes Vilaboa (S. Martiño) 986 708 484 986 708 484

PR* Finca Mangüeiro Mangoeiro, 2 Santa Cristina 626 426 998

de Cobres

Concello Cat. Nome Rúa Lugar Parroquia Teléfono Fax
Poio

AT 1 Canadá Portería, 2 Raxó (San Gregorio) 986 740 450 986 740 450

AT 1 Mira Mar Raxó (San Gregorio) 986 740 078 986 740 078

AT 1 Solmar Raxó 986 741 196 986 740 576

AT 1 Xulia Raxó (San Gregorio) 986 740 383 986 740 383

Vilaboa
AT 1 Cobres Santradán, 71 Cobres (Santo Adrán) 986 672 604

APARTAMENTOS TURÍSTICOS



Concello Cat. Nome Rúa Lugar Parroquia Teléfono Fax
Barro

Grupo B Os Carballos Outeiro Perdecanai 606 311 960 986 303 824

Campo Lameiro
Grupo B A Avoa María A Brea, 4 Moimenta 986 553 136 986 553 136

Grupo B Casa Manteiga Praderrei, 35 O Campo 986 752 117 986 752 117

Grupo B Meu Reposo Painceiros Moimenta 986 771 243 986 752 223

Cotobade
Grupo A Casa do Fontán Fontán-Iglesia, 11 San Xurxo de 986 762 168 986 762 168

de Sacos 

Grupo B A Portela do Mirador O Igrexario, 47 b Aguasantas 986 750 260 986 750 260

Grupo B Casa Vilalén A Vilalén, 1 Loureiro 661 190 427 986 684 688

Grupo B O Bergando O Igrexario, 15 Loureiro 986 760 301  986 760 301

Grupo B O Casal Cobas, 5 Castro, O Tenorio 986 764 141 986 764 141

Grupo B O Pozo A Graña, 23 Borela 986 763 250 986 763 250

Marín
Grupo C Casa do Tomás Allariz San Tomé de 986 881 719 986 881 719

Piñeiro (S. Tomé)

TURISMO RURAL

Lago Castiñeiras.



Concello Cat. Nome Rúa Lugar Parroquia Teléfono Fax
Poio

Grupo B A Bouza Mariña, 35 Arén Samieira  986 741 246 986 741 246

(Santa María)

Grupo B Casa do Ache Camiño Rial, 7 Rial Poio (San Xoán) 639 982 324 986 772 148

Grupo B Xeitoxiña Rúa 7 Combarro Combarro 986 770 516 986 226 977

(San Roque)

Grupo C A Rega Travesía da Praia, Combarro Combarro 986 771 242 986 854 705

nº 16 (San Roque)

Ponte Caldelas
Grupo B Granja O Castelo O Castelo, 41 Ponte Caldelas Ponte Caldelas 986 425 937  986 425 937

Grupo B Residencia Galicia Ramís, Os Anceu 986 767 231 

Pontevedra
Grupo C A Cerqueira Maúnzo, 2 Xeve 986 879 236  986 857 121

Vilaboa
Grupo B A Casa de Larache Santa Cristina 986 673 812 986 672 792

de Cobres

Grupo B Os Areeiros Areeiros Santa Cristina  986 672 349 986 840 991

de Cobres

TURISMO RURAL



ORGANISMOS

Concellos Enderezo Teléfono
Barro

San Antoniño-Perdecanai. 36194 986 711 001 / 2

Campo Lameiro
A Lagoa, Praza da provincia de Pontevedra, 1. 36110 986 752 034

Cotobade
Chan, 11-Carballedo. 36856 986 760 001

Marín
Avda. de Ourense, s/n. 36900 986 880 300

Ponte Caldelas
Avda. de Galicia, 17. 36820 986 750 013

Vilaboa
Toural, s/n. 36141 986 708 215

Pontevedra
Praza de España, s/n. 36071 986 804 300

Poio
Praza do Mosteiro, 1. 36995 986 770 001

Organismos Enderezo / Localidade Teléfono Fax Web
Turgalicia

Estrada Santiago-Noia, km 3 (A Barcia) 902 200 432 981 542 659 www.turgalicia.es

15896  Santiago de Compostela +34 981 542 500 e-mail: cir.turgalicia@xunta.es

Oficina de
Turismo de
Pontevedra

R/ Gutiérrez Mellado, 1 - baixo (entrada galerías) 986 850 814 986 848 123 oficina.turismo.pontevedra@xunta.es

36001 Pontevedra

Dirección
Xeral de
Turismo

Praza de Mazarelos, 15 981 546 357 981 546 356

15705 Santiago de Compostela

Servizo de Turismo da Delegación Provincial 
de Pontevedra da Consellería de Innovación 
e Industria

Rúa Benito Corbal, 47- 2º e 3º 986 805 573 986 805 575

36001 Pontevedra

ENDEREZOS DE INTERESE
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