
De lendas e tesouros,
plans para nenos curiosos 
en Terras de Pontevedra

 
Viaxar con nenos polas Rías Baixas é deixar voar a imaxinación: costas 
caprichosas salpicadas por illas e illotes, bosques e miradoiros dende os que ver 
quilómetros á redonda ou mensaxes misteriosas gravadas nas rochas... E iso sen 
contar coas numerosas lendas e historias que falan de tesouros escondidos ou 
seres máxicos.

Compartimos convosco algúns plans que farán as delicias dos nenos máis 
curiosos, percorrendo algúns dos misterios e curiosidades dos concellos de 
Poio, Vilaboa, Marín, Pontevedra, Ponte Caldelas, Campo Lameiro e Cerdedo-
Cotobade.

1.- O tesouro de Benito Soto 

O antigo barrio pontevedrés de A Moureira, ocupaba a marxe 
esquerda do río Lérez, entre a ponte do Burgo, o río dos Gafos e 
ata a base da Alameda. Estas terras foron fonte de riqueza para 
a cidade nos séculos XV e XVI, con fábricas de salazón, casas 
mariñeiras e astaleiros, e a comezos do século XIX verían nacer 
ó último gran pirata que ten percorrido o Atlántico: Benito Soto 
Aboal.

 Un pirata temido a ambos lados do Atlántico e que, en 1830 xa 
labrara o seu papel na historia, inspirando ó seu paso a coñecida 
“Canción del Pirata” de José de Espronceda. Dos botíns que 
acumulou neste e no outro lado do océano, só se sabe que foron 
descargados na cidade de Ponteedra “dous cofres con ouro, prata 
e pedras preciosas”, tal e como contaron nos xuízos de Cádiz os 
piratas que conformaban a súa tripulación.

Moitos os buscan na Casa das Campás, hoxe sede do 
vicerrectorado da Universidade, ou “entre a séptima e a octava 
casa da rúa de San Roque de Abaixo, comezando dende a ponte”, 
onde se di que naceu o pirata.

Fai uns anos, a oficina de Turismo de Pontevedra confeccionou 
unha peculiar gincana familiar que se pode facer por libre 
coa axuda dun mapa e unha serie de vídeos. Sen dúbida, unha 
divertida forma de descubrir os segredos da cidade cos pequenos 
da casa.

Onde: Casa das Campás, rúa Don FIliberto 9, Pontevedra

2.- As mouras de Mogor 

Aínda que moitos arqueólogos falan en Mogor de labirintos, 
durante anos percorreu a zona a lenda das mouras de Mogor, 
segundo a cal, alí se agochaban tesouros protexidos por máximas 
mouras encantadas. Esta crenza, estaba tan enraizada, que aínda 
se coñece a pedra máis grande como a da Moura Encantada.

As mouras eran seres mitolóxicas con forma de serpe, que 
adoptaban a forma humana para atraer os homes, que debían 
desencantalas besándoas na súa forma orixinal de serpe, para así 
conseguir os tesouros que estas agochaban. Basta con repasar 
os trazos dos petróglifos con novos ollos para ver as serpes 
enroscadas en lugar dos labirintos, e botar a voar a imaxinación.

Esta visita é especialmente interesante ó solpor, cando mellor se 
poden apreciar os sucos nas rochas, nas que atoparemos tamén 
algúns cervos, cazoletas e máis figuras enigmáticas. Nos meses 
do verán, o Centro de Interpretación dos Petróglifos de Mogor, 
oferta visitas guiadas para todos os públicos.

Onde: Mogor s/n, Marín

3.- A caleira de Vilaboa 

Pode que en Vilaboa non se agoche un tesouro encantado, pero 
sí atoparemos unha curiosa construción que, ós ollos dos netos 
semella unha antiga pirámide cunha porta a lugares misteriosos. 
Trátase do forno de cal, un ben declarado de interese cultural 
que mide 7 metros de altura por 7,5 metros de base piramidal, 
e que servía para calcinar as pedras calizas e así obter cal para a 
construción.

Este elemento, único en todo o territorio de Galicia, atópase 
preto da ponte de Rande e a carón do mar, para poder achegar 
por barco os materiais combustibles necesarios para o proceso 
de producción da cal. Hoxe en día, esta pequena pirámide está en 
desuso, pero conta con unha pequena praia ós seus pes, dende a 
que se pode desfrutar dunha impoñente perspectiva da ponte de 
Rande e da Enseada de San Simón.

4.- As Almiñas da Fraga 

Ó pe do río Verdugo atópase un lugar máxico: os coñecidos como 
Pasos da Fraga. Uns pasos tradicionais de pedra que permitían 
noutros tempos o paso de persoas e gando a través do río 
Verdugo.
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Este punto era un cruce fluvial, protexida por un famoso peto de 
ánimas, o das Almiñas do Río, que da nome á ruta de sendeirismo 
que parte de aquí. Aínda que os nenos deberán adentrarse nestes 
bosques con coidado de non esvarar, esta senda é unha fantástica 
opción para pasar o día buscando os outros petos de ánimas, os 
cruceiros e ata o foxo do lobo.  Outra opción é percorrer o curso 
do río ata a praia fluvial de A Calzada a través do Sendeiro Azul.

Onde: Río Verdugo s/n (Ponte Caldelas)

5.- A pedra da Serpe 

Moi preto do Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo 
Lameiro, no cumio dun antigo castro e ó carón da capela de San 
Antoniño de Penalba, atópase un enigmático petróglifo: A Pedra 
da Serpe.

Orientada a poñente e cunhas importantes vistas sobre o 
concello e o val do Lérez, a pedra mostra un gravado dunha serpe 
de 2 metros de longo que se pode ver incluso en días soleados a 
simple vista. ¿Ou serán dúas? Deixámolo á vosa elección.

Este gravado, datado en torno ós séculos VIII e VII antes de 
Cristo, nos inicios da cultura castrexa, é unha forma interesante 
de adentrarse na prehistoria e na súa conexión coa cultura 
popular, que dotaba a esta pedra de poderes máxicos na noite de 
San Xoán.

Onde: San Antoniño de Penalba, Campo Lameiro

6.- A carballeira de San Xusto

O sendeiro de San Xusto PR G -29 percorre camiños rurais e 
calzadas empedradas para desembocar (ou comezar) no bonita 
Carballeira de San Xusto e os seus carballos centenarios. Neste 
lugar, atópase unha pequena capela, eixo central da Romaría de 
San Xusto e Pastor, a comezos do mes de Agosto.
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El sendero de San Xusto PR G – 29 transcurre por caminos rurales 
y calzadas empedradas para desembocar en la bonita Carballeira 
de San Xusto de robles centenarios. En este lugar, una pequeña 
capilla, que es el eje central de la Romería de San Xusto y Pastor a 
principios del mes de Agosto.

E é xusto por riba da porta principal onde atopamos unha 
enigmática inscripción que seguro sorprenderá ós máis pequenos. 
A inscripción recorda a indulxencia plenaria e remisión de tódolos 
pecados que se otorgou o papa Clemente no ano 1712 a todos 
os que se confesasen e comulgasen nese mesmo santuario o 6 
de Agosto, máis os días da Asunción (8 de Setembro) e dous días 
máis ó ano.

Engádense á ruta os antigos Baños de San Xusto, hoxe 
abandonados, a Ponte Nova co seu espectacular arco de doce 
metros de altura e numerosos muíños.

Onde: San Xurxo de Sacos, Cerdedo-Cotobade

7.- A casa de Colón 

Arrancamos esta lista co tesouro dun dos máis temidos piratas e 
terminamos cun dos grandes enigmas da historia da humanidade: 
¿Quen foi Cristóbal Colón?

 Do navegante sabemos que convenceu ós Reis Católicos para 
que financiaran unha nova ruta cara as Indias, atopando ó seu 
paso un continente descoñecido. Sobre a súa procedencia e orixe, 
pola contra, son moitas as dúbidas e teorías plantexadas.

Na Casa Museo Cristóbal Colón en Poio, os nenos e os maiores 
poden intentar aclarar algunhas destas dúbidas. Dende a orixe 
galega da familia Colón, á construción da nave capitana Santa 
María no barrio da Moureira, o museo analiza a teoría do 
Colón galego dunha forma didáctica con pantallas interactivas, 
maquetas e vídeos.

Onde: Plaza Cristóbal Colón 3, Poio

Atopa máis rutas e ideas en www.terrasdepontevedra.org
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Máis información:

Segue explorando Terras de Pontevedra coa App para iOS y Android

Terras de Pontevedra oferta numerosos atractivos para tódolos 
viaxeiros. Atopa máis lugares únicos ou segue as rutas temáticas 
coa app móvil para descubrir algún dos tesouros mellor gardados 
de Galicia e desfrutar dun territorio sen igual. 


