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A Feixa

Praia de Cesantes e Illa de San Simón

A Portela

Miliario de Vilar de Infesta

Porto de Cesantes

Sobreira do Cristo de Arriba

Igrexa de Santiago de Redondela

Meirande

Capela da Peneda Mámoa do Rei

De Gaita e Tamboril Os chocos de Redondela

o HISTORIA
Redondela sitúase na Enseada de San Simón, na Ría de Vigo. Os comezos lévannos ata a época prehis-
tórica con localizacións como Monte Penide. Neste lugar atópanse sinalizados varios túmulos funerarios 
do Neolítico, como a Mámoa do Rei e petróglifos (gravados sobre as pedras) do Calcolítico. Exemplos 
de petróglifos temos tamén na Ruta das Pedras de Ventosela. En Negros hai unha atalaia na que está 
localizado un castro, núcleo de poboación da Idade do Ferro protexido por unha muralla. Aquí está a 
famosa Cama da Moura. As vistas desde este lugar son espectaculares.
Os romanos asentáronse preto do mar para aproveitar os recursos que este lles ofrecía. Proba diso é que 
se atoparon restos dalgunha villae...
Cruzaban estas terras as vías romanas XIX e XX. Unha serie de miliarios foron localizados ao longo do 
seu trazado. In situ atópase o de Vilar de Infesta, chamado tamén Anta de Maniola do século II dC. É o 
único que se conserva na súa localización orixinal. As inscricións romanas son ilexibles, sobre as mesmas 
graváronse cruces. Froito da superstición atribuíronselle propiedades curativas.
Outro exemplo é o atopado en Fonte dos Frades e exposto hoxe en día na Casa da Torre. O resto ató-
panse no Museo de Pontevedra.
O actual trazado do centro urbano de Redondela ten a súa orixe na Idade Media. No século XIII o Ar-
cebispo de Santiago funda Vilanova de Redondela, independente de Vilavella (que pertencía á Orde do 
Temple). Os principais motivos foron a estratéxica situación xeográfica, o Camiño Portugués a Santiago 
e a intención de abrir un porto.
A pesca da sardiña fixo prosperar á pequena vila mariñeira sobre todo entre o século XV e o XVI. Este 
esplendor reflectiuse na Igrexa de Santiago de Redondela, que se levantou nesta época sobre outra máis 
antiga. No seu interior destacan as preciosas cúpulas nervadas das capelas laterais, e a tumba do nobre 
Vasco Machado do século XVI.
O Monte da Peneda xogou un importante papel no medievo. Alí o prelado santiagués construíu en 1477 
a fortaleza de Castrizán, sobre os restos dun antigo castro. A intención era defenderse do poderoso Pe-
dro Madruga, que quería facerse co control da vila. A torre foi derruida na contenda. Hoxe no seu lugar 
podemos ver unha pequena ermida do século XVIII dedicada á Virxe das Neves.

AS CASAS FIDALGAS
As rúas de Redondela están salpicadas de antigas casas fidalgas blasonadas. A maioría pertenceron á 
liñaxe dos Prego de Montaos, unha antiga familia de orixe medieval que foron os fundadores no século 
XVI do Convento de Vilavella e a Casa da Torre, ambos construídos aproveitando vellas torres medievais. 
Tamén da Casa de Reboreda, cuxa igrexa é un precioso exemplo de arquitectura barroca galega campes-
tre. Pode visitala e admirar a graciosa elegancia dos seus retablos.
Outra opción é visitar a igrexa de Santo André de Cedeira, deseñada no século XVIII, pero respectando 
certos aspectos da construción anterior do século XVI, polo arquitecto Casas Novoa, autor da fachada 
do Obradoiro da Catedral de Santiago de Compostela.

AS FÁBRICAS DE SALGADURA
No século XVIII chegan familias catalás que establecen á beira do mar unha serie de fábricas de salgadu-
ra. Consérvanse a da Portela de 1728, a da Regasenda de 1767 e a da Praia de Rande, que xa existía en 
1836. Esta última é hoxe MEIRANDE, Centro de Interpretación da Batalla e o Patrimonio Cultural de 
Rande. Un relaxante lugar a pé de mar no que se relata de forma amena o ocorrido na famosa Batalla de 
Rande de 1702... Visíteo, a entrada é gratuíta e paga a pena.

OS VIADUTOS E A NOVA ARQUITECTURA
No último terzo do século XIX os viadutos do ferrocarril achegaron unha imaxe de progreso á antiga 
vila mariñeira. A isto uniuse a aparición, entre finais do século XIX e principios do XX, dunha sociedade 
máis moderna que fixo construír as súas vivendas acordes ao seu refinado estilo de vida. A esta época 
pertencen entre outras a Casa Royalty (art nouveau), a Casa Bujones Gándara (estilo ecléctico) ou a 
Casa Criado (estilo ecléctico)... e como non, os palacetes dos adiñeirados indianos cos seus miradoiros 
e balaustradas. Exemplo diso é Villa Elisa, na que chama a atención o enorme magnolio do seu xardín.
No século XX, o porto de mareas de Redondela facíase xa inservible debido en gran parte á sedimen-
tación do estuario do Alvedosa. A canalización do río no seu tramo final, os sucesivos aterramentos e a 
construción dun novo porto na parroquia de Cesantes, fixeron perder aos poucos o carácter mariñeiro 
da vila. Aínda se conservan algunhas das típicas casas de pescadores, caleadas, ou con soportais. Un belo 
exemplo é a casa da Rúa Loureiro, cos canzorros que sosteñen o balcón, probablemente do século XVIII 
ou mesmo anterior.
A actual Casa do Concello e o mercado datan de mediados do século XX. Igual que o trazado da Ala-
meda, aínda que a orixe desta é un paseo arborizado bordeando a liña de mar iniciado probablemente a 
finais do século XIX.

É moi recomendable a visita guiada gratuíta polo centro histórico que 
o Concello ofrece todos os días e que parte da Oficina de Turismo 
situada na Alameda. En ocasións tamén se organizan rutas guiadas 
polos xacementos arqueolóxicos.

O CAMIÑO DE SANTIAGO
O Camiño de Santiago deixou o seu sinal na vila de Redondela. Con todo tivo moito que ver no desen-
volvemento da mesma. A imaxe do Apóstolo e os seus símbolos aparecen en diferentes lugares do ruei-
ro, fontes, igrexas, decoracións de fachadas... Non debemos esquecer que xa en 1235 se fala da presenza 
dun albergue na zona de Vilavella.

X A INDUSTRIA
A fábrica de conservas JOB e a téxtil Regojo foron os grandes referentes da industria do século XX en 
Redondela. A primeira estableceuse na praia de Cesantes nos anos trinta. A segunda empregaba a unha 
gran porcentaxe da poboación e alcanzou o seu maior éxito nos anos sesenta coa produción da famosa 
Camisa Dalí, da que se venderon dez millóns de unidades. Dela queda como recordo a cheminea orna-
mental que foi emblema da fábrica.

J NATUREZA
Diferentes carreiros e paseos permiten aos visitantes gozar da natureza na contorna da Enseada de San 
Simón.
A Senda da Auga ou a Ruta das Pedras son moi recomendables. Desde diferentes puntos alcanzará vistas 
impresionantes. 
O bosque de ribeira do carreiro do Rego do Fondón en Chapela está considerado un dos ecosistemas 
naturais máis representativos de Galicia. 
Nos últimos tempos púxose de moda un banco situado sobre as rocas do monte de Cedeira, desde 
onde se pode apreciar unha bonita vista da Ría de Vigo. Teña coidado ao camiñar polas rochas, en días 
chuviosos pode ser perigoso.
Un miradoiro excepcional está no alto do Monte da Peneda. As vistas alcanzan ata Vigo. É impresio-
nante. Pódense achegar ao monte do Viso, desde alí poden apreciar os vales cultivados, a ría e o lendario 
Castelo de Soutomaior.
Outra opción que debe ter en consideración é a visita ás Illas de San Simón e Santo Antón, que ate-
souran séculos de historia e un conxunto único de buxos centenarios que se unen entre si creando unha 
curiosa cúpula natural. Está catalogado como Conxunto Senlleiro pola Xunta de Galicia.
A fervenza da Feixa atópase moi preto do centro urbano de Redondela. O paseo é agradable e o lugar 
único. Unha refrescante opción para os calorosos días estivais.
Redondela conta con varios exemplares de árbores catalogadas como senlleiros pola Xunta de Galicia. 
Algúns deles pódense visitar facilmente como a Sobreira do Cristo de Arriba en Reboreda, a uns metros 
da igrexa parroquial. Preto está o mítico Carballo das Cen Pólas, un carballo lendario para os redonde-
láns, do que hoxe só se conserva o seu tronco. Ou o xa citado paseo de buxos de San Simón, coa súa 
envolvente cúpula natural. Se suben ata o Monte da Peneda atoparanse cun magnífico exemplar de 
sobreira que preside unha das mellores vistas da contorna.

b PORTO DE CESANTES
Se deciden visitar o porto de Cesantes, unha das mellores opcións é facelo á tardiña, coa caída do sol 
sobre a ría. Cun pouco de sorte poden atopar a lonxa aberta e ver a poxa de peixes e mariscos. Aínda 
que só sexa para contemplar o areal de Cesantes, o máis extenso da Enseada e a Illa de San Simón, xa 
mereceu a pena. Ás veces aparecen na zona os corvos mariños, que ofrecen ao visitante graciosos xogos 
na auga. Se os observa en silencio non se escaparán.

P PRAIAS
A praia máis concorrida é a da Punta, en Cesantes, con bandeira azul e impresionantes vistas das Illas 
de San Simón e Santo Antón. É un espazo natural protexido que se pode gozar tamén os días non tan 
asollados. Alí levantáronse ao longo do século XX unha serie de pequenas construcións chamadas ca-
setos mariñeiros, utilizados orixinalmente para gardar os apeiros de pesca. As idóneas condicións para a 
práctica do kitesurf converteu a este lugar en punto de encontro para os amantes deste deporte.
Tamén temos a de Arealonga en Chapela, moi preto do núcleo de poboación. Máis recollidas son as de 
Rande ou Soutoxuste.
Se o que prefire é a tranquilidade do río ofrecémoslle a posibilidade de pasar unha tranquila xornada na 
praia fluvial da Moucheira, en Reboreda, rodeada de arboleda.

G GASTRONOMÍA
A calidade dos peixes e mariscos capturados na nosa enseada é indiscutible. 
Non se vaia sen probar o Choco de Redondela, con denominación de orixe protexida. 
En canto a doces son famosos os negritos, unhas deliciosas pastas cuxa receita é un segredo celosa-
mente gardado. Se ten ocasión entre no mercado de abastos, moi concorrido de mañá, no que poderá 
comprobar a frescura e calidade dos produtos que alí se venden.

U FESTAS
Redondela é lugar no que se coidan moito as tradicións. Son famosas as súas festas do Corpus que se 
celebran polo menos desde o século XVI. Aquí coñécense tamén como Festas da Coca, un monstro 
alado que representa ao demo e que desfila eses días polas rúas da vila. 
Ao longo do ano en diferentes parroquias celébranse romarías en honra aos seus santos patróns, se ten 
sorte e durante a súa estancia se celebrase algunha delas, non dubide en participar e comprobar o carác-
ter festivo e o ambiente acolledor das mesmas.
En Redondela tamén ten lugar a procesión do Cristo dos Navegantes, unha tradición secular ligada ao 
pasado mariñeiro da vila. A Semana Santa celébrase tradicionalmente con grande austeridade; as imaxes 
sacadas en procesión son de recoñecida calidade artística.
Por San Xoán, en diferentes parroquias, organízanse fogueiras ao redor das cales os veciños e visitantes 
se reúnen a comer sardiñas.

CINE, TÍTERES E ENTROIDO
Redondela en Curto é unha boa opción para os afeccionados ao cinema, adoita celebrarse en abril.
O Festival Internacional de Títeres “Memorial Juanjo Amoedo” que se celebra en maio, enche Redon-
dela de espectáculos para crianzas e persoas adultas, do mesmo xeito que o Festival de Artistas de Rúa 
no verán.
Tamén no verán o concello organiza De Gaita e Tamboril, unha mostra sobre o baile e o traxe tradicional 
galego cun vistoso desfile polas rúas da vila.
Se lle gustan as festas gastronómicas aquí ofrécense varias posibilidades: A do Choco en Redondela, o 
Mexillón en Chapela, o Longueirón en Cesantes ou a da Mazá en Negros son as máis destacadas.
E como non o Entroido de Verán, unha iniciativa que comezou cun grupo de mozos disfrazados e que 
agora congrega a miles de persoas chegadas de todos os lugares. Participe da festa, a diversión está 
asegurada.
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