
Lugares de interese en Redondela 

 

1 – CONVENTO DE VILAVELLA  

 

 

Situado na parroquia de Vilavella, preto do centro de Redondela, este convento foi 

fundado en 1501 pola familia Prego de Montaos e a súa construción rematou en 1554. Foi 

ocupado polas monxas de San Lorenzo Xustiniano dende 1554 ata 1932. De estilo 

renacentista, da súa disposición orixinal conserva a igrexa de cinco seccións. Actualmente 

está destinado a actividades hoteleiras. 

 

2 – VIADUTO A MADRID 

 

 

 

Redondela é coñecida como “a Vila dos Viadutos” polas súas dúas impresionantes 

estruturas de ferrocarril que sobrevoan a vila. Este é o viaduto máis antigo dos dous. A 



diferenza do viaduto de Pontevedra (ver 19), está construido con ferro e pedra. A súa 

estrutura ten unha altura de 32 m e unha lonxitude de 411 m. Inaugurouse o 30 de xuño 

de 1876 e estivo activo durante máis dun século na ruta ferroviaria Vigo-Ourense. A ponte 

leva en desuso desde 1971, cando se modificou o trazado da liña ferroviaria. En 2014 

complétase a rehabilitación da estrutura, co obxectivo de destinar o viaduto a uso peonil. 

    

 

3 – CHEMINEA DA ANTIGA FÁBRICA DE JOSÉ REGOJO  

 

 

 

A cheminea é o único que queda da empresa téxtil Regojo, que empregou a miles 

de persoas na rexión e foi o piar da economía local ata a súa caída a principios dos anos 

80. 

José Regojo, un pequeño empresario de Zamora casado cunha redondelá, abriu o 

seu taller de zapatería e fabricación téxtil en Redondela na década de 1930. En 1937, 

durante a Guerra Civil, chegou a un acordo para fornecer ao exército uniformes, camisas, 



roupa interior, sabas, mantas e calzado, comezando así o gran crecemento da compañía. 

Nos anos 50 e 60, as camisas Regojo, moi populares entre a clase traballadora 

polo seu baixo prezo, facíanse integramente na fábrica de Redondela e tamén nos 

pequenos talleres téxtiles da rexión que traballaban para ela. Por este motivo, a firma 

Regojo foi o eixo da economía da zona. Nos anos 70 tiña máis de 1.000 empregados e 

contaba cunha rede de vendas que superaba as 15.000 tendas en toda España, ademais 

de exportar máis de 30.000 camisas ao mercado alemán ao mes. 

Regojo, que se converteu na terceira empresa téxtil en España, por detrás de El 

Corte Inglés e Cortefiel, comezou a súa decadencia coa chegada da democracia, e 

despois dun longo proceso pechou as súas portas definitivamente en 1987. 

Na actualidade, o lugar da fábrica está ocupado por unha urbanización de bloques 

de pisos, pero a cheminea permaneceu como recordo da empresa, aínda que foi 

desprazada do seu lugar orixinal e reforzada cunha estrutura de aceiro exterior. 

 

 

4 – FRAGMENTO DO MURO DE BERLÍN 



 

Un fragmento do muro de Berlín, construído en 1961 e demolido o 9 de novembro 

de 1989, está en Redondela: dous bloques orixinais están expostos dende principios de 

2011 dentro dunha fiestra do Paseo de A Xunqueira, antes do Multiusos. Previamente, 

estes restos estiveron máis de quince anos nun dos piares do antigo viaduto na 

Ascensión á Estación. 

Os bloques, que teñen uns dous metros de longo por un de ancho, foron levados a 

Redondela a principios dos 90 por un emigrante, Manuel A. Figueroa. O seu tío, Jacinto 

Suárez, doounos ao Concello para que fosen expostos como recordo dun dos grandes 

acontecementos históricos do século XX. 

5 – PAZO DE PETÁN 

   

Tamén coñecido como Pazo de Santa Teresa ou Pazo de Regojo, foi fundado polos 

Prego de Montaos no século XVII. É un edificio noble cun impoñente escudo. No século 



XX foi adquirido polo empresario José Regojo, que o reformou e lle deu o nome de Pazo 

de Santa Teresa. Na actualidade, o edificio pertence aos descendentes deste empresario. 

 

 

6 – CASA DA TORRE 

 

Fundado tamén pola familia Prego de Montaos no século XVI, este edificio de estilo 

renacentista está ligado a unha torre medieval, da que toma o seu nome. No século XX foi 

usado como sede dos Xulgados e do Concello de Redondela. Hoxe funciona como 

albergue de peregrinos no Camiño de Santiago. 

 

7 – CASA DA ALFÓNDEGA 



    

Fundado, como os anteriores, polos Prego de Montaos, cuxo escudo aparece na 

súa fachada, este lugar era antes coñecido como Torre de Reboreda. O seu nome actual 

deriva do seu antigo uso como mercado de grans. Nos últimos anos foi empregado como 

establecemento hostaleiro. 

 

8 – CRUCEIRO DO CARBALLO 

   

Un exemplo dos típicos cruceiros galegos, o Cruceiro de Ánimas do Santo 

Cristo do Carballo foi construído en 1790 "A DEVOCIÓN DO SEÑOR Sr. MANUEL 

OCHOA I A SÚA MULLER", segundo a súa inscrición. Os mariñeiros poñían velas na súa 

base antes de ir navegar e aos seus pés tiñan lugar consellos veciñais. 

 

9 – IGREXA DE SANTIAGO 



 

É a igrexa parroquial de Redondela. Aínda que se cre que existe dende o século 

XIII, a súa estrutura sufriu diferentes cambios ao longo da súa historia, polo que presenta 

elementos góticos, renacentistas e barrocos. Ten unha roseta na súa fachada cunha 

estatua de Santiago Matamoros (o patrón de Redondela) na parte superior. 

No interior pódense ver as capelas do Nazareno, do Cristo, de San Sebastián, San 

Bieito e da Inmaculada, con retablos de estilos moi diferentes. Un deles, o do altar maior, 

foi substituído en 1951 por un novo, construído grazas a unha doazón popular promovida 

polos Regojo. 

 

10 – CASA DO ANTIGO CONCELLO 

 

Esta casa foi o primeiro edificio coñecido como sede do Concello de Redondela, 

antes de que este se trasladase á casa da Torre a mediados do século XIX. Foi construído 

en 1788 nun antigo almacén de sal, e na súa fachada pódese ver o escudo de Redondela. 



Foi usado como refuxio para pobres e máis tarde como conservatorio de música. 

Actualmente acolle as unidades de servizos sociais do Concello. 

 

11 – ANTIGO CÁRCERE 

 

 Este edificio foi empregado como cárcere na Segunda República Española (1931-

1939). Correspondía a unha área que abranguía Redondela e concellos da contorna 

(Fornelos de Montes, Pazos de Borbén, Mos e Soutomaior). Actualmente é unha Casa de 

Cultura e a sé de Radio Redondela. 

O antigo cárcere atópase no leste da Praza de José Figueroa, un lugar acolledor 

que recibe o nome dun xeneroso filántropo. José Figueroa naceu en 1880 e emigrou ao 

Brasil sendo moi novo. Fixo fortuna alí, mais nunca esqueceu as súas raíces. El e outros 

emigrantes fixeron doazóns para causas benéficas tales como a construción dunha escola 

en Redondela. 

 

12 – CANASTRO DA ESFARRAPADA 



 

Os hórreos ou canastros son pequenas construcións de pedra e madeira, elevados 

sobre o chan mediante piares, chamados pés, e feitos para almacenar colleitas, 

especialmente de millo. A ventilación acádase mediante os pasaventos, que poden ser 

fendas na pedra ou físgoas entre as táboas de madeira. 

O hórreo de A Esfarrapada está situado na confluencia das antigas Praza da Leña 

e do Leite, onde, no pasado, se vendía leite e feixes de leña para cociñas e lareiras. É un 

modelo típico da provincia de Pontevedra, en granito e madeira sobre pés redondos 

individuais coroados por pezas redondas de maior diámetro, os tornarratos, para evitar o 

acceso de roedores. Aínda conserva as portas orixinais. 

 

13 – CASA DO CONCELLO 

 

Este edificio neobarroco, de 1955, sitúase no soar do antigo mercado de 

Redondela. Foi deseñado polo arquitecto galego Emilio Bugallo Orozco. Amosa unha 



mestura da arquitectura dos pazos galegos do século XVIII e do estilo barroco 

compostelán. 

 

14 – BUSTO DE VALLE-INCLÁN 

 

Situado na praza de José Figueroa, o busto de pedra de Ramón María del Valle-

Inclán é unha homenaxe ao dramaturgo e novelista español máis notábel e radical do 

comezo do século XX. 

Este escritor galego (1866-1936) é o creador do esperpento, un xénero literario que 

emprega descricións distorsionadas da realidade para criticar a sociedade. Algunhas das 

súas obras literarias máis salientables son Luces de Bohemia, Divinas Palabras e Tirano 

Banderas. 

 

15 – CASA DO INDIANO 

 



Foi construída a comezos do século XX para ser usada como casa familiar de 

Avelino Giráldez, un político que foi elixido alcalde de Redondela para un primeiro 

mandato en 1902 e para un segundo mandato en 1909. 

A casa amosa unha combinación de estilos empregando as tendencias 

arquitectónicas da época. Ten estilo colonial, con amplas estancias con vistas ao exterior. 

O seu nome procede de “indiano”, que fai referencia ás persoas que emigraron a 

América nos séculos XIX e XX e fixeron fortuna alí. Estas casas de estilo palaciano soen 

estar rodeadas dun xardín ornamental con plantas e árbores exóticas, tales como 

magnolios, camelias e palmeiras. 

 

16 - PRAZA DE ABASTOS 

 

Na década de 1950 varios procesos de renovación urbana transformaron a vila por 

mor das novas necesidades de espazos públicos. O antigo mercado, de 1891, foi 

derrubado. Unha nova casa do Concello foi construída no seu lugar, polo arquitecto Emilio 

Bugallo Orozco. Tamén reorganizou a zona para atopar un novo predio destinado a un 

mercado máis grande na beira oposta do río Alvedosa. Ambos edificios foron inaugurados 

en 1955 e unha nova ponte facilitou o acceso ao novo mercado. 

As paredes exteriores do edificio amosan dúas partes diferentes. Segundo o 

deseño orixinal, unha parte estaba destinada ao mercado e a outra a lonxa de peixe ou á 

venda directa dos produtos dos campesiños. 

 

17 - ALAMEDA OU XARDÍNS DE CASTELAO  



   

 Adoito había un paseo peonil pola beira do río Alvedosa xa en 1938. Na década de 

1950 a ordenación e deseño de novos edificios, coma a Casa do concello e a Praza de 

Abastos, ou a canalización do río deron forma a outros espazos públicos e fixeron esta 

zona axardinada máis funcional e atractiva. 

En 1954 a arquitectura paisaxística engadiu xardíns xeométricos con sebes de 

buxos recortados e unha alameda de finas e variadas especies de árbores coma os 

chopos, salgueiros, pradairos de sombra, cedros, abetos, magnolios e camelias. Un 

parque infantil e unha zona de aparcamento foron engadidas posteriormente. 

En 1986 o artista Afonso Vilar fixo una estatua de bronce de Alfonso Daniel 

Rodríguez Castelao, famoso escritor e pai do nacionalismo galego. Está sobre un 

pedestal de pedra e tres pescadores de pedra transportando redes, unha muller e un 

neno completan o conxunto na base. 

   

No nordeste dos xardíns xeométricos hai unha estatua dedicada ao fundador de 

Redondela, Xan Carallás. Segundo a lenda, un dragón alado, a Coca, regularmente 

secuestraba rapazas e levábaas á illa de San Simón. Xan Carallás, un rudo mariñeiro, 

ouviu os seus prantos e recrutou a outros mariñeiros para matar o monstro coas súas 



espadas. Esa é a orixe da Danza das Espadas en Corpus Christi ou Festas da Coca. 

 

 

18 – FONTE DE SANTIAGO OU DAS REGATEIRAS 

 

Un altorrelevo do apóstolo Santiago, que quizais date do século XVIII, forma parte 

da fonte. Tamén é coñecida como Fonte das Regateiras pois está situada na parte da 

beira do río onde as “regateiras” ou peixeiras colocaban o peixe nas patelas. O nome 

procede da habilidade de discutir ou regatear sobre o prezo do peixe. 

 

19 – VIADUTO A PONTEVEDRA 



   

Redondela é coñecida como a “vila dos viadutos” polas dúas impresionantes 

estruturas de ferrocarril que sobrevoan a cidade. Este viaduto, inaugurado en 1884, é o 

máis recente dos dous.  

Este viaduto, inaugurado en 1884, é o más recente dos dous que sobrevoan 

Redondela e lle dan a esta o seu nome de Vila dos Viadutos. Foi deseñado polo 

enxeñeiro e arquitecto Mariano Carderera. A Compañía “La Maquinista Terrestre y 

Marítima” construíuno entre 1881 e 1884. Esta ponte de ferro laminado e celosía mide 

149 metros e descansa sobre dous piares metálicos sobre bases de granito. Hai estribos 

de fábrica de cantería a cada extremo do viaduto. A diferenza do viaduto a Madrid (ver 2), 

este viaduto segue en pleno uso na ruta Vigo-Pontevedra. 

 

20 – CANASTROS DE CABO DOS FUMEIROS 

   

Os hórreos ou canastros son pequenos celeiros elevados. Úsanse para almacenar 

a gra, especialmente millo, e outras colleitas para o inverno. As súas paredes laterais de 

listóns, en madeira ou en pedra, manteñen a colleita seca e a salvo dos animais grazas 



aos seus piares coroados con pedras circulares. 

O conxunto arquitectónico de varios hórreos na mesma praza chámase “eirado”. O 

antigo eirado de Cabo dos Fumeiros adoitaba ter máis de vintecinco hórreos. Só cinco se 

conservan. 

 

Cabo dos Fumeiros era unha boa ubicación para secar as redes de pesca en paus 

altos chamados fumeiros. O topónimo tamén pode proceder da técnica de conservación 

do peixe mediante un proceso de afumado. A humidade era prexudicial para as colleitas 

perecedoiras e a situación dos hórreos neste lugar evitaba perdas nas mesmas. 


