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►      01 Igrexa de San Bieito de Gondomar
Trátase dun templo reconstruído no século XIX, de 
estilo historicista. Non se coñecen datos da confi gu-
ración anterior, unicamente as trazas existentes nas 
fábricas interiores do mesmo, que anteriormente se 
atopaba encalado. 
Conta con planta de cruz latina e corpos adosa-
dos para aloxar a sancristía e almacén, así coma un 
terceiro na súa cara norte, hoxe con un pequeno 
altar. 
Destaca a súa portada que conta con traballos 
de labra da súa sillería. O corpo central de acceso 
conta cun rosetón, detalle de armas de San Bieito e 
remata na Torre do Campanario.
Pola súa posición elevada sobre nivel urbano, con-
ta con escalinata de fábrica de granito dende a 
que tamén se accede ao cemiterio. 

02 Cemiterio de Gondomar      ◄
O camposanto, de titularidade municipal, atópase 
nunha parcela con gran desnivel. É por isto que se 
desenvolve en cotas diferentes: por unha banda 
a parte máis elevada, con nichos perimetrais ao 
recinto e espazo axardinado central e por outra a 
parte baixa, 
Os corpos do perímetro están resoltos mediante 
sillería de granito e remate decorativo superior no 
mesmo material.
Nos anos 90 tivo unha ampliación no número de 
bocas, na que se erixiron catro volumes sinxelos, 
tamén de sillería granítica e remates superiores en 
cruz, de ornamento máis sobrio que as primeiras. 
Destaca o cruceiro central así coma os panteóns 
con grella e sillería labrada de destacada orna-
mentación

►  09 Ofi cina de turismo
Atópase nos terrenos denominados antigamente 
dos “Secas”, hoxe “Parque da Feira” ou “Feira de 
Secas”. 
O recinto contiguo acolleu a Feira de gando unha 
vez se abriu a estrada de Gondomar a Tui e cortou 
a praza da Paradela, onde se celebrou ata fi nais 
do XIX. A Feira chegouse a celebrar na Vila os días 
3, 11, 15, 20 e 29 de cada mes, o que denota a im-
portancia deste sector en Gondomar. 
O inmoble, un pequeno quiosco a dúas augas, tivo 
diversos usos, ata albergar hoxe as dependencias 
da ofi cina de turismo. Trátase dun volume sinxelo de 
planta baixa que conta con dous porches exterio-
res: o primeiro da fronte á rúa, rematado en arcos 
de fábrica, mentras que o segundo, un espazo alin-
telado, mira ao parque infantil existente. 

10 Aula de cultura Ponte das Rosas      ◄
Situado no baixo dun edifi cio de vivendas da Avda. 
da Feira, tivo diversos usos dende a súa orixe como 
local municipal: local sanitario, centro social munici-
pal, conservatorio de música ou centro de arte mu-
nicipal. Na actualidade acolle as dependencias do 
Instituto de Estudos Miñoráns, entidade cultural que 
promove a divulgación cultural dos tres concellos 
do Val Miñor. 
A localización nas proximidades da Ponte de Rosas 
dalle o nome a Aula de cultura.
Coa última reforma, proxecto do arquitecto Anto-
nio Soliño Troncoso, converteuse nun espazo poli-
valente onde se desenvolven exposicións, confe-
rencias ou calquera outro acto cultural. Conta no 
seu interior con unha pequena biblioteca,  ofi cina, 
almacén e aseos. 

08 Antigo Matadoiro Municipal     ◄
Proxecto do arquitecto Enrique Álvarez-Sala y Mo-
ris, data do ano 1947, localizado daquela na de-
nominada 4ª Transversal, nas proximidades do río 
Vilaza e do campo da Feira. En 1951 preséntase un 
proxecto modifi cado, coa localización actual, par-
cela denominada “Entreríos”, unha edifi cación de 
planta baixa, de fábrica de granito e cuberta ce-
rámica sustentada mediante estrutura de madeira. 
A súa posición, no límite da antiga Cerca das Terras 
do Condado, e proximidade coa cota baixa do río, 
fan que sexa un espazo vulnerable as enchentes.
Conta con unha singular planta en “U”, con acceso 
peonil a través dun pequeno patio central e simé-
trico respecto do eixo N-S, que responde ao funcio-
namento e programa do antigo uso de Matadoiro.

12 Auditorio municipal Lois Tobío     ◄
Atópase situado nas antigas Terras do Condado, 
hoxe urbanización Miñor. Resólvese o edifi cio nun-
ha planta lonxitudinal, proxecto do ano 1994 redac-
tado polo arquitecto Borja Ramilo e modifi cación 
posterior de Marián Leboreiro Amaro, con acceso 
principal dende a cota máis elevada e caixa escé-
nica  na cota inferior. 
No ano 2014 someteuse a unha ampliación onde 
se xerou un novo vestíbulo de acceso, unha peza a 
dúas augas adosada á cara sur do volume orixinal, 
resolto mediante estrutura metálica e vidro diferen-
ciando así a edifi cación orixinal da ampliación.
Pertence á rede de Auditorios e Teatros de Gali-
cia, e ademais de albergar o Auditorio Municipal 
no mesmo atópase o conservatorio Elemental de 
Música. 

►  03 Casa Consistorial
Data a primeira edifi cación destinada a Casa 
consistorial de 1840. Con sucesivas ampliacións, o 
proxecto que chega a nosos días consta do ano 
1895, redactado polo arquitecto Jenaro de la 
Fuente y Domínguez. A súa posición estratéxica no 
espazo civil por excelencia en Gondomar -a antiga 
Praza da Paradela-, estivo marcada pola apertura 
da estrada Gondomar - Tui, que separará a Para-
dela da antigamente denominada Pza da Consti-
tución -hoxe Pza Dr Latino Salgueiro-. 
Destaca o corpo central, adiantado respecto da 
fachada, no que se realiza o acceso mediante es-
calinata de fábrica e remate co corpo do reloxo 
e campá. Realizouse ampliación posterior no baixo 
cuberta, mediante un corpo central recuado da 
fachada.

04 Ofi cina de urbanismo       ◄
Situada nas inmediacións da Casa Consistorial trá-
tase dunha pequena edifi cación que absorbe as 
diferenzas de nivel do espazo público. Destínase en 
planta baixa -a nivel do Parque da Coelleira- a ar-
quivo municipal e plantas superiores a ofi cinas de 
urbanismo. 
Conta cunha posición estratéxica: antigamente 
no límite da Cerca que delimitaba o perímetro do 
Pazo de Gondomar, e hoxe na mesma plataforma  
da Praza do Concello -Pza Doutor Latino Salgueiro-. 
Conta cun espazo exterior cuberto, a través do cal 
se accede as dependencias municipais. No seu 
interior distribúese mediante vestíbulo e depen-
dencias laterais. Tipolóxicamente a rehabilitación 
-levada a cabo pola ofi cina municipal- mantivo a 
confi guración do volume residencial orixinal. 

►          05 Centro de Desenvolvemento Local (CDL)
Localizado no Lugar das antigas Terras do Conda-
do, entre o río e a actual circunvalación que desvía 
o tráfi co pola estrada PO340 A Ramallosa-Tui. 
O recinto albergaba as antigas escolas “Colexio 
Público Enrique Rodríguez Márguez”, construído en 
1972 e que contaba co edifi cio docente -o cen-
tral e de maior tamaño- e dous edifi cios laterais: 
o administrativo e o deportivo. Ademais contaba 
con unha vivenda para o conserxe, a “Casa do 
Emigrante”, hoxe derrubada. Os problemas de aso-
lagamento da parcela pola súa proximidade ao 
río, derivaron na construción dun muro/grada que 
separa as antigas pistas deportivas dos inmobles. 
Estes destínanse hoxe a espazo sociocultural por 
parte de asociacións culturais, así como depen-
dencias e ofi cinas municipais.

06 Xulgado de Paz       ◄
Antiga Irmandade de Labregos ou Cámara Agraria, 
construido no ano 1968, con proxecto do arquitec-
to Xosé Bar Boo. Trátase dun inmoble de especial 
singularidade arquitectónica, un volume prismático 
con cuberta invertida resolta en formigón, con re-
collida de augas central e aleiros laterais. O cerra-
mento exterior de fábrica mixta: cantería e formi-
gón armado e carpintería orixinal de madeira.
O seu interior desenvólvese en dúas plantas artella-
das por unha singular escaleira que se autosustenta 
coas propias pezas da baranda e chanzos, deseño 
patentado do arquitecto. 
Ademais do uso de cámara agraria destinouse pos-
teriormente a Escola de Arte Municipal, onde se im-
partían clases de pintura, cerámica, música... ata o 
uso actual: Xulgado de Paz. 

►   07 Praza de Abastos
Edifi cio proxectado no ano 1964 polo arquitecto 
Xosé Bar Boo, incluído na lista DOCOMOMO (Docu-
mentación e conservación da Arquitectura e Urba-
nismo do Movemento Moderno).
Está resolto mediante construcción de “pastas” 
para o peche e unha cuberta lixeira de elementos 
tubulares metálicos e chapa de remate. 
A xeometría hexagonal resolve os accesos a través 
de pequenas prazas nas que se extende o produto 
os días de mercado. A idea lévase ata o extremo 
no interior resolvendo os postos centrais mediante 
pezas concéntricas semellantes. 
Espacialmente é un edifi cio que conta con un eixo 
lonxitudinal que percorre todo o interior, deixando 
aos lados cada un dos postos de abastos, ademais 
das illas centrais que artellan o espazo. 

►  11 Recinto deportivo da Cerca
Foi o primeiro recinto deportivo co que contou a 
Vila. Nas antigas “Terras do Condado” cedidas alá 
polo 1914 para a práctica deportiva. Mantívose en 
funcinamento ata os anos 30, momento no que se 
atopaba en moi mal estado de conservación. 
Esta localización retómase a mediados dos 90, can-
do despois da execución da circunvalación Diego 
Sarmiento de Acuña, quedaron terreos municipais 
dispoñibles para a execución dun novo campo. 
Este novo recinto destinaríase para os adestramen-
tos do FC Gondomar e para as escolas deportivas 
do fútbol base da Vila. 
En anos posteriores, 2007-2009, constrúense os ves-
tiarios, as bancadas e cuberta destas, así como a 
dotación de céspede artifi cial no campo. 

►  15 Acueduto do Bravo
Trátase dun acueduto que segundo inscricións da-
taría do ano 1696. É unha das construcións de enxe-
ñería civíl do termo municipal máis singulares. Sobre 
o río Vilaza, consta de tres ollos, o central de maior 
tamaño, así como de dous bueiros alintelados late-
rais para épocas de grandes enchentes. 
A canle superior conta con sección en “U”, con 
base mediante perpiaños de granito, dispostos en 
paralelo e perpendiculares ao mesmo. Apoiados 
nesta base dispóñense os perpiaños que confor-
man o pretil para formación da canle. 
Dispón de tallamares de fábrica augas arriba nos 
piares para repartir nos ollos o empuxe da auga.
A fi nais dos anos 80 coa construción da circunva-
lación pola súa parte superior deixouno oculto coa 
conseguinte degradación da súa imaxe. 

14 Ponte das Animas (e Peto das Ánimas)    ◄
Atópase no antigo Camiño que conectaba as “Te-
rras do Condado” coa Praza da Paradela, antiga-
mente chamada Ponte Alta -contra a Ponte Baixa 
ou Ponte situada fronte ao Antigo Matadoiro Mu-
nicipal-, para atravesar o río Morgadáns ou Rasas. 
Datada do S. XVII, aínda que por características 
construtivas podería ser anterior. Presenta un único 
ollo resolto mediante arco apuntado e fábrica de 
granito en bo estado de conservación. 
No ano 2005 foi sometido a traballos de restaura-
ción por parte da ofi cina técnica municipal e os 
obradoiros de cantería, na que ademais dos pre-
tís laterais, recuperouse o Peto que leva o mes-
mo nome, que se atopaba destruído. Trátase dun 
conxunto civil e etnográfi co destacable a nivel ur-
bano e en sí mesmo.

16 Ponte de Mañufe     ◄
Trátase da terceira ponte que delimita, de maneira 
xenérica, e sobre a trama hídrica da Vila, o ámbi-
to urbano no Concello de Gondomar sobre o río 
Miñor. Datada aparentemente de época romana, 
con reconstrucións posteriores datadas en 1140 dC.
Actualmente conta con tres ollos abertos, aínda 
que se presupón a existencia de outros laterais so-
terrados. Formado a base de fábrica de granito, 
mediante perpiaños e cachotería, con formación 
de tallamares augas arriba para evitar o empuxe 
da auga.
Hoxe presenta unha imaxe bastante degradada, 
coa ampliación da plataforma superior en formi-
gón armado para permitir o tránsito de tráfi co roda-
do. A súa contorna acolle un pequeno lavadoiro, 
hoxe oculto, que recollería as augas de ragadío.

►13 Pazo e recinto fortifi cado Conde de Gondomar
Trátase do Ben Patrimonial por excelencia do Con-
cello de Gondomar. Declarado Ben de Interese 
Cultural no ano 1993 foi o elemento arquitectónico 
que cultural e urbanísticamente marcou a Vila den-
de as súas orixes.
O inmoble principal, datado dos séculos XIV-XV, 
conta con planta en U que delimita o singular pa-
tio de armas orientado a sur. En xeral posee escasa 
decoración a excepción da heráldica familiar da 
fachada norte e dos capiteles nos soportais da fa-
chada sur mediante motivos xeométricos.
O recinto conta con outras edifi cacións: torre, ca-
pela, palomar, hórreo, así como a muralla que de-
limita a parcela de todo o conxunto, hoxe en mal 
estado de conservación en determinados puntos. 
Destaca a frondosa e singular vexetación interior.
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O topónimo de Gondomar ten orixe xermánica -século VII- nun militar chamado Gundemaro que exer-
ceu o seu poder na Vila Condal. Anteriormente, este territorio pertencía ás denominadas terras de Turo-
nio, procedente do topónimo “Torinio”, localizado nas Rías Baixas e terras do Bispo de Tui, onde desem-
barcaban os suevos alá polo século V. Non se coñece o límite preciso de Turonio, pero sí que contiñan 
as terras do Val Miñor.

Marcada polo recinto fortifi cado do Pazo do Conde e as súas terras, cuxo primeiro señor fora Don Diego 
Sarmiento de Acuña (1567 - 1626), Gondomar desenvólvese nun enclave estratéxico, acubillado pola 
súa orografía perimetral -o Monte Castelo, o Galiñeiro, os Montes de Chaín, os de Morgadáns, os de 
Peitieiros, os de Couso e cerrando a Serra da Grova-, cotos nos que se atopan numerosos exemplos de 
xacementos prehistóricos; e un enclave do casco urbano baixo, coma se dun anfi teatro se tratase. A 
topografía do termo municipal fai que a zona urbana sexa o punto ao que verten as augas do Concello, 
estendéndose pola conca do río ata chegar á Foz do Miñor, no encontro cos concellos lindeiros do Val 
de Miñor: Baiona e Nigrán.

No ano 1812, a I constitución das Cortes de Cádiz permite a división en Concellos. Gondomar fai uso 
do seu dereito no ano 1836, desligándose da rexencia do Conde de Gondomar e constituíndo a súa 
autonomía municipal coa división territorial das parroquias actuais: Vilaza, Vincios, Chaín, Morgadáns, 
Peitieiros, Couso, Mañufe, Donas, Borreiros e a propia parroquia de Gondomar. A advocación desta 
última a San Bieito posiblemente se deba á infl uencia dalgún mosteiro no século XII (é posible que ao de 
Santa María de Oia) adscrito á orde benedictina, pero constan rexistros dunha titularidade relixiosa máis 
antiga na que fi gura a “Sancto Salvatorem de Gondomari”, San Salvador (Cristo) -da que se descoñece 
o posible emprazamento da Igrexa- como advocación parroquial da vila.

Así chega a principios do século XX, ano 1900, momento no que había no centro da Vila dous núcleos 
de poboación ben diferenciados: o barrio da Paradela e o barrio da Igrexa, conectadas polo camiño 
tradicional do casco urbano: dende as terras do Conde -a Porta do Sol, ou do reloxo ou de Tui-, cru-
zando a Ponte das Ánimas, o Camiño do Cardal, o lugar ou Praza da Paradela -praza civil vencellada 
ao poder público e ao mercado de abastos-, subía pola rúa da Cruz de Mera, ata chegar ao barrio do 
Picoto e a Praza da Igrexa -vencellada ao poder relixioso-.  Estes dous barrios distínguense ben no plano 
do enxeñeiro Ramiro Pascual, do ano 1900 “Proxecto de Reforma e Ensanche da Vila”, no que se plan-
texaba unha cuadrícula máis ou menos orientada e que abranguía a extensión destes dous núcleos, 
que conectaba mediante un singular “tridente” na búsqueda de perspectivas visuais urbanas. 

A apertura das estradas de A Ramallosa - Gondomar - Tui e O Porriño - Gondomar - Tui, serán dous fi tos 
que marquen a traza actual da Vila: o “T” característico do casco urbano que se executará a fi nais do 
XIX. Así, o desenvolvemento das vivendas indianas de principios de século será na actual rúa Eduardo 
Iglesias e Ángel Urzáiz e a Avda. Elduayen. Villa Brasil, Casa Peralba, a casa do médico, a casa de Si-
meón ou Villa Sudamerica, son exemplos da arquitectura civil no casco urbano da vila aos que se unen 
as pousadas ou pazos que se poden atopar espallados polas parroquias:  o pazo do Barreiro, Pazo de 
Vilarés, Pazo de Pampillón en Vilaza, casa da Mourisca en Chaín, casa da Inquisición, Casa de Acevedo 
en Donas, Pazo de Fontán, Pazo de Mendoza, Pazo de Moldes en Mañufe, Pazo de Piñeiro, Pazo de Tron-
coso en Peitieiros ou na propia Vila a casa do Abelar ou a casa da Áspera, son exemplos do patrimonio 
arquitectónico dos séculos XVII e XVIII. 

Co paso dos anos foise dotando á Vila das infraestruturas e dotacións necesarias: mercados, escolas, 
centros asistenciais, etc., así coma do tecido residencial que van esixindo as demandas demográfi cas. 
Nos últimos anos o crecemento urbanístico foise vencellando aos ámbitos próximos ao río, deixando 
bandas verdes de lecer e esparexemento, próximos aos recursos hídricos da Vila. O crecemento previsto 
é incerto, pero haberá de ser necesariamente responsable no seu desenvolvemento, aprendendo do 
pasado e mellorando, ou pretendendo mellorar, o futuro desenvolvemento da Vila de Gondomar.

O TON DA AUGA, 
O ANDAR DA PEDRA

APP puntos de interese 
turístico do municipio

Enlace 
roteiros wikiloc

Enlace 
concellodegondomar.gal

DATOS 

Extensión do municipio   78,4 km2
Poboación   14.000 hab
Lindeiros
 Vigo e Nigrán   ao Norte 
 Tui e Tomiño   ao Sur  
 Vigo, Porriño e Tui   ao Leste   
 Baiona e Nigrán  ao Oeste  
 
Distancias
 a Vigo    15 km
 a Portugal (Valença) 19 km
 á costa atlántica   4,5 km
 ao aeroporto Peinador  20 km
 á Universidade   12,5 km
 

TELÉFONOS DE INTERESE
Emerxencias    112
Ambulancias    061
Bombeiros    080
Policía nacional   091
Policía local   092
Guardia Civil   062
Concello    986.360.125
Policía local   986.389.191
Policía local móbil   696.998.080
Garda civil Gondomar   986.360.040
Centro de Desenvolvemento Local 986.384.020
Biblioteca municipal   986.384.459
Auditorio Lois Tobío  986.389.149
Conservatorio municipal  986.389.283
Pavillón polideportivo  986.360.305
Ofi cina de turismo   986.389.194
Xulgado de paz   986.360.808
Mercado de abastos   986.360.250
Parada de taxis   986.360.244
Ofi cina de correos   986.389.189
Parroquia San Bieito de Gondomar 986.360.033
Centro de saúde Gondomar 986.360.781
    986.369.055
    986.369.056
Centro de saúde A Xunqueira 986.352.737
Instituto de Estudos Miñoranos (IEM) 986.360.575
FARMACIAS
Mariana Abizanda   986.389.042
Maria Concepcion Nuñez Gestal 986.360.002
Villoch Salgueiro   986.360.028
Tomas Molina   986.363.476
Julian Ignacio Castelo  986.389.066
Josefi na Cividades e Rosa Alonso 986.354.954

CENTROS EDUCATIVOS
Gardería infantil Galiña Azul  986.389.535

Escolas Unitarias. CRA Antía Cal:
Chaín    986.369.880
Borreiros    986.352.702
Guillufe    986.369.876
Vilaza    986.369.402
Mañufe    986.360.534
Couso    986.369.879
Peitieiros    986.369.424

CEIP Chano Piñeiro  986.384.004
CEIP Souto-Doas   986.386.031
CEIP Xosé Neira Vilas  986.384.008
CEIP Serra-Vincios   986.363.218

IES Auga da Laxe   986.360.501
IES Terra de Turonio  986.384.016
IES Escolas Proval   986.369.402

Plano do enxeñeiro Ramiro Pascual, do ano 1900 “Proxecto de Reforma e Ensanche da Vila”,
Distínguense a Praza da Paradela, tamén coñecida como Praza do Peixe e anteriormente como Praza da 
Constitución, e o barrio da Igrexa. Estes dous núcleos están conectados polas rúas Párroco Mariño e Cruz 
de Mera, onde se atopa a mina de Mera, que a través deste camiño abastecía de auga a praza civil. 

CENTRO DE SAÚDE

FARMACIA

INFORMACIÓN TURÍSTICA

CORREOS

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

PARADA DE TAXIS

CAMIÑO DE SANTIAGO

POLICÍA LOCAL

ESTACIÓN DE SERVIZO


