
 

 

 

 

 

Lugares de interese: 

1. Convento de Vilavella  
2. Viaduto a Madrid 
3. Cheminea de Regojo 
4. Muro de Berlín 
5. Pazo de Petán  
6. Casa da Torre 
7. Casa da Alfóndega 
8. Cruceiro do Carballo 
9. Igrexa de Santiago 
10. Antigo  concello 
11. Antigo cárcere 
12. Hórreo de A Esfarrapada 
13. Concello 
14. Busto  de Valle Inclán 
15. Casa de indiano 
16. Praza de abastos 
17. Alameda  
18. Fonte de Santiago ou das Regateiras 
19. Viaduto a Pontevedra 
20. Hórreos de Cabo dos Fumeiros. 
 
 
 
 
 

QUE VER EN       

REDONDELA 

 

        

 

 

  ACOMPÁÑOTE NO CAMIÑO 

IES ILLA DE SAN SIMÓN 



 

 

Redondela é unha parada obrigatoria no camiño 

portugués a Santiago de Compostela. Esta vila 

costeira de orixe medieval atópase  na confluencia 

de dúas rutas de peregrinación: polo interior e pola 

costa. 

 Redondela, no pasado, estaba constituída por dúas 

vilas independentes conectados por unha ponte: 

Vilavella, un 

pobo agrícola 

baixo o 

dominio da 

Orde dos 

templarios e 

Vilanova, un 

pobo pesqueiro. Unificáronse nunha única vila en 

1835 y este feito facilitou o seu camiño cara o 

desenvolvemento como un importante centro 

industrial e comercial da zona. A finais do século 

XIX a construción de dous impoñentes viadutos 

cambiaron a vida e a fisionomía da “ Vila dos 

viadutos”. No século XX converteuse nunha 

importante vila industrial grazas ás  fábricas 

téxtiles. 

A Redondela do século XXI é unha pequena cidade 

acolledora que mantén  costumes ancestrais que 

preservan  a súa identidade. 

Valiosos restos do seu pasado atópanse ao longo de 

ruelas empedradas e de animadas prazas. Hai 

edificios medievais tales coma o Convento de 

Vilavella  (1), Casa da Torre (6) e a igrexa de 

Santiago  (9) xunto cos restos das diferentes etapas 

da vila, tales como o antigo concello (10), o antigo 

cárcere (11) a 

antiga alfóndega 

(7). Hai escudos 

de armas 

adornando 

antigos pazos 

(5) que nos 

lembran  a presenza de familias nobres. A 

actividade pesqueira e agrícola do pasado atópase 

nas casas cerca da fonte de Santiago  (18), nos 

cruceiros e nos  hórreos (8, 12, 20). Os viadutos (2, 

19) abriron o camiño á modernidade e   á 

transformación da vila pesqueira nun lugar máis 

agradable para os seus habitantes, con xardíns, 

estatuas y belos exemplos de arquitectura civil tales 

coma o actual concello (13) , a Praza de abastos 

(16) e as novas prazas e paseos na antiga marisma 

(14,17). A cheminea de  Regojo (3) vixía a cidade 

coma unha nostálxica lembranza  da súa fama 

pasada no mundo da moda de mediados do século 

XX.  

O eclecticismo define a actual cidade. Os 

viandantes poden ver restos das murallas medievais 

do século XIV a uns metros dos restos do Muro de 

Berlín (4) xa que Redondela é unha das catro 

cidades españolas que posúen restos do mesmo. 

Como dixo nunha 

ocasión o famoso poeta 

español Federico García 

Lorca : “Viaxei por un 

pobo que caíra do ceo”.  

Redondela: non perdas 

a oportunidade de 

coñecela! 

 

 


