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Comunidade de Montes Veciñais en Man Común do Viso 
Sociedade Cultural do Viso 

 
A Comunidade de Montes Veciñais en Man Común do Viso, con CIF V-36.101.525, do 

Concello de Redondela, e na súa representación como presidente D. Álvaro Cabaleiro Durán, 
con DNI nº 76.993.173-Y e con domicilio en Estrada da Gándara nº 100. Tuimil– O Viso, CP 
36.810 Redondela, con correo electrónico montesdoviso@gmail.com e teléfono de contacto 
620.819.161, conxuntamente coa 

 
Sociedade Cultural do Viso con domicilio social en Estrada da Teixeira,70 – O Viso, 

C.I.F. G-36048262D, e na súa representación como presidente D. Xosé Covelo Míguez, titular 
do DNI nº 77007502-Y, con correo electrónico acsmviso@gmailcom e teléfono de contacto da 
asociación 656.938.058, 

 
 
EXPÓÑEN 
 

Que no período de suxestións ao borrador do PXOM de Redondela, a CMVMC do Viso 
conxuntamente coa Sociedade de Agricultores do Viso procede a realizar as seguintes 
suxestións: 
 

 

 

ESPAZOS LIBRES: 
 
Na Memoria de Información (páxinas 94 en diante), respecto aos espazos libre, propóñense as 
seguintes correccións: 
 

- 018 Adro Igrexa Parroquial do Viso (non de Vilar, como aparece na Memoria de 

Información) 

- 067: Debe chamarse ÁREA RECREATIVA DA GÁNDARA 

- 089: Debe chamarse  PARQUE INFANTIL DE TUIMIL 

- 020: Debe dicir CENTRO CULTURAL O VISO (Antiga Escola de Tuimil- Sociedade de 

Agricultores do Viso) 

- Ex054: Debe dicir CAMPO DE FÚTBOL DA GÁNDARA (O Viso) 

No que respecta a espazos libres, obsérvase que faltan por identificar os seguintes: 
 

- Torreiro da Gándara (Proporciónase localización no “Plano 1.11 Espazos libres e 

equipamentos A2” que se axunta) 
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- Torreiro de Saramagoso (Proporciónase localización no “Plano 1.11 Espazos libres e 

equipamentos A2” que se axunta) 

 

- Miradoiro da Peneda (Proporciónase localización no “Plano 1.11 Espazos libres e 

equipamentos A2” que se axunta) 

 
 
- Miradoiro e Área Recreativa do Outeiro Grande (Proporciónase localización no “Plano 

1.11 Espazos libres e equipamentos A1” que se axunta) 
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EQUIPAMENTOS: 
 
Na Memoria de Información (páxinas 94 en diante) e na planimetría correspondente, 
obsérvase que faltan por identificar os seguintes equipamentos: 
 

- Centro cultural de Saramagoso (Proporciónase localización no “Plano 1.11 Espazos 

libres e equipamentos A2” que se axunta) 

 

- Palco de festas da Teixeira (Proporciónase localización no “Plano 1.11 Espazos libres e 

equipamentos A2” que se axunta) 
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Outros equipamentos non identificados que consideramos de importancia incluír no PXOM: 
 

- Estación Meteorolóxica no Monte Outeiro Grande (Proporciónase localización no 

“Plano 1.11 Espazos libres e equipamentos A1” que se axunta) 

 

- Depósito contra incendios do Monte Outeiro Grande. Pola súa importancia como 

construcción de defensa da poboación ante incendios. (Proporciónase localización no 

“Plano 1.11 Espazos libres e equipamentos A1” que se axunta) 

 

- Captacións e depósitos de auga das Comunidades de Auga no monte Comunal do Viso. 

(Proporciónanse localización no documento “comunidades de auga do Viso”  ) 

 
PROPOSTAS DE ESPAZOS LIBRES E RESERVA DE SUPERFICIES PARA DOTACIÓNS:  
 

- Entorno do Centro Cultural do Viso (Antiga Escola de Tuimil – Sociedade de 

Agricultores do Viso) como protector dotacións para no futuro poder contar este 

centro cun espazo exterior no que desenvolver actividades socio-recreativas e evitar 

que quede totalmente rodeado de edificacións (Plano 2.01 ordenación do solo urbano 

A2) 

 

- Aparcadoiro na Gandara, necesario a medio prazo unha vez o concello acaba de recibir 

a cesión do campo de fútbol alí situado e que se rehabilitará e pasará a ser campo de 

fútbol municipal (Plano 1.02 clasificación e categorías do solo B3). 

 

- Aparcadoiro na Teixeira, para dotar de estacionamento a Antiga Escola de Tuimil, nas 

fincas situadas nas proximidades deste equipamento.   

 

 

- Ampliar zona entorno colexio Cesantes para estacionamento e creación de vial de 

conexión entre as dúas entradas ao colexio para que os vehículos entren por un lado e 

saian polo outro e así solventar os graves problemas de circulación nas horas de 

entrada e saída do alumnado (Plano 2.01 ordenación do solo urbano A1) 

 

CORRECCIÓNS MONTE COMUNAL: 
 

- Masas de frondosas caducifolias mal identificadas  

 

o Monte Outeiro Grande, no lugar da Lomba, aparece como rasa unha masa de 

frondosas caducifolias de 10 anos plantada pola CMVMC do Viso (Plano 1.01 

USOS DO SOLO EXISTENTES A1) (Plano 1.02 clasificación e categorías do solo 

A2) 
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o Carballeira no monte Espiño, que non se diferencia do resto do arborado 

(piñeiros e eucaliptos), tendo esta un importante valor ecolóxico (Plano 1.01 

USOS DO SOLO EXISTENTES A2) 

 

o A Peneda, na zona alta aparece como rasa pero realmente existen frondosas 

caducifolias, moitas delas plantadas pola CMVMC do Viso e outras, as 

sobreiras, de rexeneración natural (Plano 1.01 USOS DO SOLO EXISTENTES A2) 

 

- Zonas arboradas mal identificadas: Liña eléctrica polo monte Espiño (no Viso e en 

Ventosela) non está arborada, é un raso. (Plano 1.01 USOS DO SOLO EXISTENTES A2) 

 

- Limite erróneo entre o concello Redondela e Soutomaior na zona de Peneda 

(Proporciónase documentación de “Discrepancias linde Peneda”, ortofotos do catastro 

do 1956 e plano de Jenaro mira do ano 1887). 

 

Obsérvase que o linde do Concello de Redondela é incorrecto, non establecéndose a 

liña do linde en base aos mojóns de pedra que se atopan na zona (un na estrada 

provincial EP-2901 no linde do viso con Alxán, outro na entrada da ermida da Peneda e 

outro situado en pista de terra dirección norte situada ao noroeste da Peneda). Por 

este feito existe superficie e parcelas catastrais que aparecen como do Concello de 

Soutomaior pero debendo ser consideradas correctamente superficie do Concello de 

Redondela. Acompáñase ademais de informe de Enxeñeira Técnica Forestal, os 

seguintes documentos: 

· Copia do catastro do ano 1956 sobre a foto aérea do voo americano 

daquel ano onde se aprecia o límite municipal correcto, en base aos 

mojóns alí existentes, sendo grande parte da superficie afectada 

comunal dos veciños do Viso. 

· Copia do plano de deslinde do monte denominado Castro da Peneda 

do Viso, Concello de Redondela, do ano 1887 do enxeñeiro Jenaro 

Mira onde se observa que a figura do linde corresponde co límite do 

catastro do ano 1956 e máis cos mojóns antigos de linde de concellos 

existentes sobre o terreo. 

 

- Na páxina 28 da Memoria información: nos montes que forman parte do Monte 

Veciñal do Viso falta mencionar: A Lomba (0,53 ha), Baltar (0,06 ha), A Gándara (2,47 

ha) 

 

- Proporciónanse novos planos de detalle das diferentes parcelas que conforman o 

monte veciñal en man comun do Viso (Proporcionase documentación de “Montes do 

Viso”) 
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PATRIMONIO: 
 
Observáronse as seguintes carencias no que se refire ao patrimonial cultural da parroquia do 
Viso: 
 

- Peto ánimas Tuimil (Plano 2.01 ordenación do solo urbano A1) 

 
 

- Chozos de pastores do Espiño, con idade posible do século XVII. Elemento Etnográfico 

localizado recentemente no monte do Espiño, en terreo do monte Veciñal en Man 

Común do Viso (Plano 2.01 ordenación do solo urbano A2) 
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- Camiño antigo de subida á Peneda empedrado, que debera ser identificado no 

inventario de patrimonio. (Plano 2.01 ordenación do solo urbano A2) 

-  

- Muiño de cubo no Escredo (Plano 1.02 clasificación e categorías do solo B3) 

 
 

- Sociedade de Agricultores do Viso. Propomos que se considere como elemento do 

patrimonio pola súa importancia cultural e histórica  dun edificio con xa máis de 100 

anos de antigüidade) (Plano 2.01 ordenación do solo urbano A2) 
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Outros elementos que se deberían identificar e incluír de cada parroquia sería: 
 

- Marcos antigos de pedra do linde de concellos existentes (Axúntase “Informe Viso 

linde Peneda” onde aparecen localizados 3 deses marcos entre concellos, existindo 

outros no monte Espiño ) 

 

- Fontes e lavadoiros. A partir do inventario de fontes e lavadoiros do concello ou do 

Anecdotario Redondelán (https://anecdotarioredondelan.jimdo.com/atractivos-

tur%C3%ADsticos-e-patrimonio/fontes-e-lavadoiros-ii/), fonte da que se recolle o 

listado exposto a continuación: 

 

- Fonte do Allo (A Nogueira) 
- Fonte lavadoiro de Auga Enterrada (A Nogueira) 
- Lavadoiro de Cancelos (Tuimil) 
- Fonte e lavadoiro Os Cochiños (Tuimil) 
- Fonte do Cuncheiro (Soutoxusto) 
- Lavadoiro do Cuncheiro (Soutoxusto) 
- Fonte do Escredo (Nogueira) 
- Lavadoiro do Escredo (Nogueira) 
- Fonte lavadoiro de Fontán (Soutoxusto) 
- Fonte do Loureiro (O Viso) 
- Fonte do Marco (O Viso) 
- Fonte da Nogueira (Nogueira) 
- Fonte lavadoiro do Pazo (Soutoxusto) 
- Fonte lavadoiro do Pío (Saramagoso) 
- Fonte lavadoiro da Poza (Saramagoso) 
- Fonte lavadoiro da Presa (Tuimil) 
- Fonte do Regueiro (Nogueiro) 
- Fonte Saramagoso (Saramagoso) 
- Fonte da Sobreira (A Nogueira) 
- Fonte Curva de Soutoxusto (O Viso) 

 

 
En O Viso, a 12 de agosto de 2018 
 
 
 
 
 
 
Ado.- Álvaro Cabaleiro Durán                                                     Xosé Covelo Míguez 
Pte. da CMVMC do Viso                                                                   Pte. da Sociedade Cultural do Viso 
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