
PROXECTO 
A COMARCA DO CONDADO

QUE QUEReMOS SABER?
• 1. Nº DE HABITANTES
• 2. SUPERFICIE
• 3. PARROQUIAS
• 4. TECIDO EMPRESARIAL
• 5. TRADICIÓNS

◦ FESTAS
▪ RELIXIOSAS
▪ PAGANAS

◦ COMIDAS
◦ COSTUMES
◦ LENDAS

• 6. PAISAXE
◦ NATURAL

▪ RELEVO
▪ RÍOS
▪ MONTES

◦ HUMANIZADA
▪ PONTES
▪ EDIFICIOS
▪ PRAZAS
▪ IGREXAS
▪ CRUCEIROS
▪ CASTELOS
▪ CASTROS

• 7. CENTROS EDUCATIVOS
◦ ESCOLAS
◦ COLEXIOS
◦ IES
◦ CENTROS CULTURAIS

• 8. PERSOAS DESTACADAS
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QUE APRENDIMOS?

O concello de Ponteareas ten arredor de 22.900 habitantes e 125,23 km² de

superficie.

Está formado por 24 parroquias que son: Angoares, Arcos, Areas, Arnoso,

Bugarín, Celeiros, Cristiñade, Cumiar, Fontenla, Fozara, Guillade, Guláns, Moreira,

Nogueira, Oliveira, Padróns, Paredes, Pías, Ponteareas, Prado, Ribadetea, San

Lourenzo de Oliveira, San Mateo de Oliveira e Xinzo.

Actualmente Ponteareas ten un total de 523 empresas. Teñen unha media de

facturación de 611,21 €, nos últimos 12 meses, moi por debaixo da media nacional

que son de 2514,38€. A idade media das empresas situadas en Ponteareas é de 13

anos, maior que a media nacional que está en 12 meses. No último ano creáronse 29

empresas e pecharon, 14. 

En cada parroquia se celebra unha festa patronal. En varias das parroquias de

Ponteareas aínda se celebra unha festa tradicional, chamada serán, onde se dan cita

varios grupos de persoas que tocan, cantan e bailan música tradional galega.

Na vila de Ponteareas se celebra a festa de San Miguel e sobre todo destaca a

festa do Corpus, coa elaboración das alfombras florais, recoñecida como festa de

Interese Turístico Internacional, dende o ano 2009.

Ademais celébranse as festas gastronómicas do polo asado en Ganade (Areas)

e a do Mexillón, en Xinzo.

A paisaxe do concello de Ponteareas é unha paisaxe de chaira. O concello de

Ponteareas é regado polos ríos Tea, Borbén e Uma. Ao longo dos seus cursos

pódense ver varias pontes.



O Concello de Ponteareas está enmarcado entre os montes da Picaraña, Serra

do Galiñeiro e os montes de Budiño. No territorio do concello hai varios montes

dende onde se poden ver unhas preciosas vistas panorámicas, como dende o monte de

San Cibrán, na parroquia de Guláns.

En Ponteareas podemos atopar varios edificios onde se ofrecen varios servizos

á poboación: a Casa Consistorial, Os Xulgados, Facenda, O centro médico, o

Rexistro da Propiedade, o Auditorio, o Mercado... A maioría das vivendas están e

edificios de varias plantas. Existen numerosas prazas. Contan con moitos

establecementos comerciais. Moi preto da Vila está a ponte dos Remedios, que cruza

o río Tea.

Tamén hai varias Igrexas e capelas.

Se cadra unha das edificacións máis singulares do territorio municipal é o

Castro de Troña. Está situado na Parroquia de Pías. O castro de Troña tivo o seu

explendor nos séculos I aC e II dC. 

Na maioría das parroquias contan coa Igrexa parroquial, varias capelas,

cruceiros e petos de ánimas.

Ponteareas é o Concello máis poboado da Comarca do Condado, polo que

tamén é o que conta con máis centros educativos: Na Vila hai 3 colexos de Infantil e

Primaria, 3 IES, unha representación da Escola Oficial de Idiomas, un

Conservatorio de Música e dous Colexios Concertados. Tamén hai un CRA na que

están agrupadas varias das escolas de infantil que hai nas distintas parroquias. En

Guláns, hai un colexio que se chama CEIP Feliciano Barrera e hai outro CEIP en

Santiago de Oliveira.

Na maioría das parroquias hai un centro cultural, onde que se organizan

múltiples actividades culturais.

Podemos salientar varias persoas que tiveron un recoñecemento internacional,

por exemplo os músicos compositores Reveriano Soutullo e Rogelio Groba, o

ciclista Álvaro Pino, o escritor Fermín Bouza Brei, …



QUE APRENDIMOS?

O concello de Mondariz ten arredor de 4.548 habitantes e 85,8 km² de

superficie.

Está formado por 12 parroquias que son: Frades, Gargamala, Lougares,

Meirol, Mondariz, Mouriscados, Queimadelos, Riofío, Sabaxáns, Toutón, Vilar e

Villasobroso.

No tecido empresarial, cabe salientar a fábrica de Augas de Mondariz.

En cada parroquia celébrase unha festa patronal. En varias das parroquias de

Mondariz aínda se celebra unha festa tradicional, chamada serán, onde se dan cita

varios grupos de persoas que tocan, cantan e bailan música tradional galega.

Nos últimos anos estase a organizar a festa gastronómica da carne arreglada.

En Mondariz é coñecida a lenda da Santa Compaña. Contan que lle pasou a

tres amigos pola noite. Un ancián díxolle que se a Santa Compaña te dá un óso

acendido, convertiraste nun esclavo.

No concello de Mondariz, predomina unha paisaxe de chaira, pero tamén conta

con montes importantes, como son os montes de Mouriscados.

Polo concello de Mondariz, pasa o Río Tea e sobre el pode observarse varias

pontes, por exemplo, a ponte Cernadela. Pola beira do ría Tea, pódese observar unha

vía romana.

En todas as parroquias existe unha ou varias igrexas, varias capelas, varios

cruceiros.



Como construción debemos salientar o Castelo de Vilasobroso que está

situado en terreos de Mondariz. En 1981 mercouno o Concello de Ponteareas, quen o

xestiona e quen o mantén. Neste momento é un museo histórico etnográfico da

comarca do Condado.

No concello de Mondariz só hai un centro educativo, o CPI de Mondariz.

Varias das parroquias contan con Centros culturais onde se desenvolven

diversas actividades culturais.



QUE APRENDIMOS?

O concello de Mondariz-Balneario ten arredor de 627 habitantes e tan só 2,3

km² de superficie.

Mondariz-Balneario é o concello máis pequeño de toda a comarca do Condado,

conta con só unha soa parroquia. Constitiuíuse coma Concello, no ano 1924.

Hai anos Mondariz-Balneario era unha gran vila termal a onde viñan as

persoas máis influíntes de toda España e Europa. Logo tivo uns anos de decadencia,

pero na actualidade, volve a contar con varios establecementos relacionados co

termalismo e co turismo. Existen dous hoteis, un balneario e un museo da auga.

Tamén existen varios restaurantes e bares.

A festa patronal é a da Nosa Señora de Lourdes. Tamén se celebran outras

festas paganas como De viños polas termas.

Por Mondariz-Balneario, transcorre o río Tea e o río Xabriña.

Debemos destacar como edificacións importantes os edificios nos que está o

balneario, o hotel e a fonte da Gándara (obras do afamado arquitecto porriñés,

Antonio Palacios), o gran hotel, obra do arquitecto Genaro de La Fuente, reamtado

no ano 1898 e que ardeu no ano 1973. Na actualidade rehabilitouse e son uns luxosos

apartamentos.

No lugar que ocupa nestes momentos o Palacio da auga, estivo a antiga

fábrica de Augas de Mondariz.

En Mondariz-Balneario hai outra fonte importante que se chama a fonte de



Toncoso.

Conta tamén cun magnífico xardín no que se poden ver varias esculturas e o

palco da música.

Tamén ten unha Igrexa e unha capela.

Conta cun campo de golf .

Conta cun centro educativo público chamado CEIP Nosa Señora de Lourdes

e un privado que se chama Cemar.

En Mondariz-Balneario unhas persoas destacadas foron os irmáns Enrique e

Ramón Peinador Vela, que foron os impulsores do gran imperio termal.



QUE APRENDIMOS?

O concello de As Neves ten arredor de 3.968 habitantes e ten unha superficie

de  65,5 km².

No concello de As Neves hai 13 parroquias: Batalláns, Cerdeira, Liñares, As

Neves, Rubiós, San Cibrán de Ribarteme, San Pedro de Batalláns, San Xosé de

Ribarteme, Santiago de Ribarteme, Setados, Taboexa, Tortoreos e Vide.

A maioría da poboación vive da agricultura, do cultivo do millo, do viño,...e

tamén no sector servizos.

En todas as parroquias celébrase, cando menos, unha festa patronal. Tamén se

celebran varias romarías. Ten moita sona a romaría de Santa Marta.

No concello celébranse varias festas paganas, como poden ser a festa do Tinto Rías

Baixas, A festa do Requeixo e Mel, a festa da tortilla, a festa da auga, a festa do

carneiro,... Na parroquia de Vide organízase un Fiadeiro que é unha festa onde se

canta, toca e  baila música tradicional galega, o último domingo de cada mes de maio.

A tradición máis importante e seguida é a romaría de Santa Marta de

Ribarteme. Os devotos fan as súas promesas introducíndose nun cadeleito, vivos,

recorrendo deste xeito o percorrido da procesión.

Na paisaxe deste concello podíanse ver gran cantidade de árbores autóctonas,

pero tamén había gran cantidade de eucaliptos, factor que axudou a que os lumes do

pasasdo mes de outubre, arrasaran practicamente todo o territorio municipal.



O territorio municipal de As Neves está regado por tres ríos: o Miño, o

Termes e o Xuliana, que conforman catro zonas xeográficas: O val do Miño, o val

do Xuliana e o val do Termes e os montes da Paradanta. O pico máis alto é o

Sanomedio, dende onde se pode disfrutar dunhas vistas panorámicas de boa parte do

Condado e Portugal.

No concello de As Neves teñen aparecido moitos restos arqueolóxicos que

dan conta da cantidade de civilizacións que teñen vivido nas súas terras.

Ao longo do ríos pódense ver varias pontes senlleiras e polo río Miño hai

pesqueiras que son construción romanas que serven para pescar as lampreas.

En todas as parroquias hai varias igrexas, capelas, cruceiros, canastros, petos

de ánimas... 

Na parroquia de Taboexa atópase o castro de Altamira de onde proceden

varios dos obxectos que se expoñen no Museo de Pontevedra.

No concello de As Neves, hai 1 colexio público, que se chama CEIP

Marquesa do Pazo da Mercé, 1 IES Pazo da Mercé e 1 centro de FP A Cancela.

En dúas parroquias aínda sobreviven dúas unitarias nas que se cursa Infantil.

Varias parroquias contan con centros culturais nos que se desenvolven varias

actividades culturais. 

No seguinte enlace podeddes atopar moita máis información sobre a nosa

Comarca.

http://www.adelaleiro.com/gestion/catalogo/docs/Comarca O CONDADO.pps

http://www.adelaleiro.com/gestion/catalogo/docs/Comarca%20O%20CONDADO.pps

