
Que ver en Ponte Caldelas: 
gastronomía, paisaxes e arte rupestre 
no val do río Verdugo
Ponte Caldelas  é un  concello de  paisaxes únicas e  tradicións  ancestrais. A  súa 
famosa  Festa dá  Troita e ou Concurso de Pesca Internacional, atraen cada ano 
a  centos de  persoas, pero ¿cales son vos imprescindibles que  non podes perder  
na  túa visita?

Atopa mais ideas en www.terrasdepontevedra.org

1.-  As casas indianas

As casas dos indianos  constitúen todo un símbolo de Ponte 
Caldelas. Con  orixe  na emigración que se  viviu  na zona  
dende ou  século  XIX, un paseo por Ponte Caldelas e  Anceu  
permitiranos  desfrutar de numerosas e variadas  mostras  desta 
arquitectura singular.

Ao carón dá ponte de  pedra que cruza ou río en dirección  á  
veciña A Lama,  atópase a  coñecida como a casa verde. Os seus 
rechamantes azulexos verdes esconden algúns dos segredos e 
historias da central que en 1907 trouxo a luz eléctrica a Ponte 
Caldelas.

Alén da ponte, o coñecido como Pazo de Dona Sofía, tamén conta 
coa súa capela privada, con fachada  neoclásica e un escudo da 
cruz de Malta no centro dunha estrela de seis puntas, intercalada 
con flores de lis e cinguida por unha coroa real. Este pazo urbano 
de planta rectangular é, ademais, un lugar destacado na Semana 
Santa local, xa que dende aquí sae en procesión, o sábado de 
dores, unha imaxe da Sacra Familia, camiño á Capela da Casa 
dá  Campá, onde se reúne coa Virxe das Dores e ambas as  
procesionan cara á igrexa do Sacro Corazón.

A coñecida como a Casa dá  Campá, a uns pasos da alameda, 
tamén é unha interesante mostra de arquitectura indiana, da que 
chaman especialmente a atención tanto a campá que se atopa na 
fachada como a capela na que se garda a Virxe das Dores que dá 
lugar a unha das festas máis populares do mes de Agosto.

Estes tres son tan só unha pequena mostra do museo 
arquitectónico ao aire libre que constitúe o concello de Ponte 
Caldelas.

Onde: Rúa da Ponte e rúa de Marín, Ponte Caldelas

2.- Paseo polos camiños de pescadores en Ponte Caldelas 

Máis aló da súa arquitectura orixinal, o noso percorrido por 
Ponte Caldelas a pé levaranos pola igrexa, a alameda, o mercado… 

recunchos onde é posible sentir, aínda que non estea sempre 
á vista, a presenza do río Verdugo. Por detrás do mercado, e 
deixando a ponte de pedra á nosa esquerda, un paseo amplo e 
salpicado con miradoiros, permítenos gozar das tranquilas augas 
do río ao seu paso pola localidade. O paseo, que forma parte do 
Carreiro Azul do Río Verdugo, continúa por antigos camiños de 
pescadores, ata o antigo balneario, hoxe en desuso.

Podemos completar o percorrido cruzando alén a través da 
orixinal ponte de madeira que se atopa á altura do mercado e que 
nos levará a unha pequena área recreativa. Ou cruzar alén da 
ponte de pedra do século  XVI para continuar o noso paseo cara á 
praia fluvial da Calzada.

Onde: Sendeiro Azul, Ponte Caldelas.

3.- Praia fluvial da Calzada

A praia fluvial da Calzada é un magnífico lugar no que refrescarse 
durante o verán, pero tamén un moi bo sitio dende o que 
explorar as paisaxes do río Verdugo e os magníficos roteiros de 
sendeirismo que rodean Ponte Caldelas.

A praia, que conta aparcamento,  merendeiro e socorristas 
durante os meses de verán, foi a primeira praia fluvial de Galicia 
e a segunda en España en recibir a bandeira azul, bandeira que 
ostenta dende 2015. Ademais, esta praia  semi-urbana conta 
con zona de baño separada para nenos pequenos e tamén para 
mascotas.

Onde: Paseo de Manuel Cardo Boullosa, Ponte Caldelas.

4.- Pasos da Fraga 

Seguindo o Carreiro Azul e deixando Ponte Caldelas ás nosas 
costas, un bonito roteiro entre bosques de salgueiros, carballos 
e fentos levaranos a outro imprescindible na nosa visita ao 
concello: os Pasos da Fraga. Estes pasos centenarios, tamén 
coñecidos como “poldras”, serviron aos habitantes da zona para 
cruzar o río e hoxe proporcionan unha paisaxe singular.



Tamén é posible achegarse a este punto pola estrada, pero incluso 
así recoméndase levar calzado adaptado a zonas húmidas e 
barro, xa que o caudal do río é variable e o roteiro pode atoparse  
encharcada en distintos momentos do ano. 

Onde: Rio Pequeno co Río Verdugo, PO-532

5.- Roteiros de sendeirismo

Ademais do roteiro que conforma o Carreiro Azul, en Ponte 
Caldelas existen outros espectaculares roteiros de sendeirismo 
que se poden facer en familia ou con amigos durante todo o ano. 

Quizais, unha das máis coñecidas sexa o Roteiro das Almiñas 
e Foxo  do Lobo, que transcorre polos Pasos da Fraga nun 
percorrido circular duns 10 quilómetros de longo. Este roteiro, 
que se pode iniciar na igrexa de  Caritel para maior comodidade, 
transcorre por zonas poboadas e por paisaxes naturais, 
destacando os distintos pasos tradicionais sobre o río Verdugo e 
o regato  Coveliñas, o foxo do lobo e distintos  cruceiros, petos de 
ánimas e capelas que atoparemos ao noso paso.

O Camiño Real, que arrinca na parroquia de Forzáns e lévanos ata 
Marcón, no concello de Pontevedra, é tamén un bonito roteiro 
lineal de 18 quilómetros que pasa por camiños empedrados e 
amurallados, zonas urbanas e bosque. O roteiro pasa, ademais, 
moi preto da área Arqueolóxica de  Tourón, outro imprescindible 
na túa viaxe por Terras de Pontevedra.

6.- Petróglifos de  Tourón

A área Arqueolóxica de  Tourón é un dos complexos de arte 
rupestre ao aire libre máis singulares de Galicia. Con máis de 
150.000 metros cadrados, aquí atoparemos dende combinacións 
xeométricas ata as habituais escenas de caza.

O percorrido, sinalizado e con pasarelas de madeira para facilitar 
a observación dalgunhas das súas rocas máis emblemáticas, é 
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de libre acceso. Ademais, pódense concertar visitas guiadas e 
a visita ao centro de interpretación que se atopa ao comezo do 
percorrido, contactando co concello de Ponte Caldelas. 

Onde: Tourón

7.-  Festa da Troita 

A última fin de semana de Maio celébrase, dende 1967, unha 
homenaxe á pesca de río e a gran calidade das augas do río 
Verdugo. Esta festa foi declarada de Interese Turístico de 
Galicia e une unha popular festa gastronómica con numerosas 
actividades e a celebración do Concurso de Pesca Internacional.

Non se trata da única festa destacada de Ponte Caldelas: durante 
o mes de agosto celébrase a festa en honra á Virxe das Dores, 
a finais de setembro as festas de Anceu contan cunha danza 
ancestral que algúns remontan aos celtas, e son numerosas as 
romarías e celebracións que percorren as distintas parroquias ao 
longo do ano.

Segue explorando Terras de Pontevedra coa App para iOS y Android

Terras de Pontevedra ofrece numerosos atractivos para todos 
os viaxeiros. Atopa máis lugares únicos ou segue os itinerarios 
temáticos que atoparás na aplicación móbil para descubrir 
algúns dos tesouros mellor gardados de Galicia e gozar dun 
territorio inigualable.


