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O RÍO DOS GAFOS 

 

1.- SITUACIÓN E COORDENADAS 

O río dos Gafos ten as súas fontes no Mato da Xestiña, na Fonte do 

Salgueiriño, lugar da Boullosa, parroquia de Figueirido, concello de 

Vilaboa na provincia de Pontevedra. 

O río vai serpeando durante aproximadamente 10 quilómetros  polas 

parroquias de Figueirido e Bértola do concello de VIlaboa e as de 

Salcedo e Tomeza no concello de Pontevedra. Entra na zona urbana 

de Pontevedra dando un xiro de case 90º na estación de autobuses e 

logo segue polas parroquias urbanas da Virxe do Camiño e San Xosé 

indo soterrado en Campolongo durante 500m aproximadamente, 

despois volvémolo a ver  ata que desemboca nos peiraos das 

Corvaceiras no barrio da Moureira, no final da ría de Pontevedra. 

Cerca da súa desembocadura quedan os restos dun antigo lazareto 

que foi o que lle deu o nome que ten o río en Pontevedra. Este río se 

coñece con máis de vinte nomes ao longo do seu percorrido segundo 

recolleu Calros Solla no seu libro Andar primeiro de río. Entre outras 

denominacións, coñécese como : Gafos, Tomeza, río da Estación, río 

dos Palamios, río do Gorgullón… 

Coordenadas do río:  

entre  42º22´ / 42º 26´N   

      e   8º35´ / 8º40´W 

2.- DESCRICIÓN DO MARCO FÍSICO 

O val polo que discorre o río dos Gafos forma parte da Depresión 

Meridiana ou Graben, que cruza Galicia dende Tui ata Carballo.O 

perfil do río ven determinado pola formación xeolóxica pola que flúe, 

que propicia un val e fondo plano con moitos sedimentos , unha 

pendente mínima e moitos meandros ao seu paso polas parroquias 

citadas anteriormente. 

A Depresión Meridiana é unha depresión tectónica longa e estreita en 

dirección N- S. A altitude oscila entre os 50 e os 200 m. O gafos é un 

dos poucos ríos que discorren por ela. Esta depresión é unha das 

grandes zonas sedimentarias e é moi apta para a agricultura. 



 5 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fosa ou depresión Meridiana pola que  

                                    discorre o río dos Gafos. 

3.- DE QUE FORMA PARTE 

O río Gafos, ao discorrer pola zona da Depresión Meridiana 

comprendida entre o fondo da ría de Vigo (cerca de onde ten as 

fontes) e o fondo da ría de Pontevedra (onde desemboca), está 

relacionado con estas dúas rías baixas, ademais de formar  

parte da zona litoral. 

4.- CLIMA AO QUE PERTENCE  

O río dos Gafos discorre por unha zona de clima oceánico 

húmido con tendencia a aridez estival por estar na zona das 

rías baixas. A oscilación térmica do clima oceánico está entre 9 e 15 

graos, con invernos frescos e unha temperatura media anual de entre 

12 e 14 graos. As precipitacións son numerosas e bastante repartidas 

ao longo do ano en forma de choiva. É un clima propio da fachada 

litoral atlántica das Rías Baixas con forte pluviosidade e incremento 

térmico. 
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A partir de traballos publicados no catálogo Florístico vascular do 

Xardín Botánico de Lourizán (Xunta de Galicia, Consellería do Medio 

Rural. Santiago de Compostela.2011) nos que se recollen os datos 

climáticos do período 1955-2011 da estación meteorolóxica de dita 

estación de Lourizán, situada na beira sur da ría de Pontevedra, a moi 

poucos quilómetros do val do río dos Gafos polo que as variacións 

entre ambos lugares son mínimas, temos uns datos que nos dan unas 

temperaturas medias anuais de 14.3º e medias mensuais que oscilan 

entre os 9.3ºC  en xaneiro como mes máis frío e 19.9ºC en agosto 

como mes máis quente , ligado coa escaseza de xeadas cunha media 

de 8 días ao ano, o que fai que este val sexa como un invernadoiro 

natural. 

 

Período 1958-2007 

Temperatura media anual----------------------------------  14.3ºC 

T/media das máximas mensuais---------------------------  25.6ºC 

T/media das mínimas mensuais----------------------------   4.4ºC 

T/media das máximas do mes máis cálido----------------  34.4ºC 

T/media das mínimas do mes máis frío-------------------   -1.8ºC 

T/máxima absoluta do periodo-----------------------------  39.6ºC 

T/mínima absoluta do periodo------------------------------  -4.5ºC 

T/media anual das máximas diarias------------------------ 19.3ºC 

T/media anual das mínimas diarias------------------------    9.4ºC 

Precipitación media anual----------------------------------   1716 mm 

Precipitación máxima anual--------------------------------   2273 mm 

Precipitación mínima anual---------------------------------  1144 mm 

Precipitación máxima mensual------------------------------   853 mm 

Precipitación mínima mensual-------------------------------      0 mm 

Chuvia máxima diaria----------------------------------------125.7 mm 
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Media de chuvia máxima diaria-----------------------------    34.2 mm 

Balance hídrico medio anual--------------------------------    78.7 mm 

Balance hídrico mínimo mensual--------------------------   -128.9 mm 

Balance hídrico máximo mensual--------------------------     812  mm 

Mes de maior déficit hídrico--------------------------------     xullo   

 

 

Resumo de datos hidroclimáticos da estación de Lourizán no período 

1955-2011 (Silva Pando. 2011) 

As temperaturas en ºC corresponden á media das temperaturas 

medias de cada mes en todo o período. 

A precipitación, en mm. Corresponde á media das precipitacións 

totais de cada mes en todo o período. 

Xaneiro-----------     9.3ºC  / 221.1mm 

Febrero----------      9.8ºC  / 186.7mm 

Marzo------------    11.5ºC  / 155.8mm 

Abril-------------     12.7ºC  / 135.7mm 

Maio-------------     15.0ºC  / 120.7mm 

Xuño------------     18.1ºC  /   67.1mm 

Xullo------------     19.8ºC  /   35.8mm 

Agosto----------     19.9ºC  /   43.5mm 

Setembro-------     18.0ºC  / 104.4mm 

Outubro---------    15.3ºC  /  196.7mm 

Novembro-------   11.6ºC  /   205.1mm 

Decembro-------     9.6ºC  /   232.4mm 
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5.- SISTEMA FLUVIAL: CAUDAL, MÓDULO E PERFIL 

O río Gafos é un río curto cun réxime de tipo pluvial atlántico ou 

oceánico, con enchentes no inverno e moderado estiaxe no verán. 

Temos que considerar o uso excesivo que se fai das súas augas para 

o rego das fincas próximas, por medio de canles ou  levadas ou por 

medio de bombeo. 

O río Gafos discorre case sempre cerca de asentamentos humanos de 

máis ou menos densidade de poboación polo que as súas marxes 

están alteradas polas distintas actividades humanas: agricultura, 

obras públicas, infraestruturas…, o que fai que a vexetación e fauna 

de ribeira se vexa afectada ( sobre todo a vexetación arbórea). 

Ademais o río soporta bastante contaminación xa que a chuvia 

arrastra con facilidade fertilizantes, pesticidas, herbicidas, augas 
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sucias e outros vertidos…o que impacta negativamente na calidade da 

auga do río e, como consecuencia,  na diversidade da flora e fauna. 

A acción humana no río Gafos chega ao punto de soterralo nunha 

parte do seu recorrido, concretamente no seu paso polo barrio de 

Campolongo, onde hai xardíns, escolas e un polígono urbano moi 

poboado. 

Nos estudos de caudal feitos por Juan R. Raposo González no ano 

2011, determinou que: 

O caudal do río oscila entre 50l/s e máis de 12000 l/s. 

 

 CONCA E VERTENTE A QUE PERTENCE 

A conca fluvial ou bacía dun río é o conxunto dos terreos que achegan 

as augas a un río. Distínguense das adxacentes pola liña divisoria de 

augas.  

Leva o nome do río principal, neste caso, conca do río dos Gafos que 

ten como afluentes: 

 Pola dereita: Río de Bois, río do Barco, río Pombal, e río Pintos. 

 Pola esquerda, rego da Antiguidá, río Miñoto ou Filgueira e río 

Cubela. 
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Segundo estudos do mesmo autor: 

A conca vertente na estación de aforo (na entrada do río en Campo-

longo) 26.26 Km2. A cunca total do río dos Gafos é de 27.9 Km2 

A cota máxima está a 530m. no monte da Fracha e a mínima a nivel 

do mar, na desembocadura. 

A canle principal ten máis de 10 quilómetros de lonxitude. 

A súa conca esténdese polos concellos de Pontevedra e Vilaboa, con 

alta densidade de poboación. 

É un río moi antropizado. 
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6.- O MEDIO NATURAL 

 A QUE REINO PERTENCE 

O río dos Gafos pertence ao reino Holártico. 
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 A QUE REXIÓN E A QUE PROVINCIA PERTENCE 

O reino Holártico ao que pertence o río dos Gafos, está situado 

na zona litoral da rexión Eurosiberiana, na provincia 

Cántabro- atlántica. Pertence ademais ao piso bioclimático 

Colino. 
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7.- DESCRICIÓN DO SOLO  

Segundo as investigación da área de prospección e investigación 

mineira ET.SI de minas da universidade de Vigo que fixeron estudos 

neste río, en canto aos indicadores químicos, o pH pode determinar 

os niveis de absorción dos nutrientes polas plantas do redor. Ao longo 

do río atoparon uns valores comprendidos entre 5.64 e 5.96 cunha 

media de 5.838 o que indica que o chan que compón o leito do río 

é ácido. 

Está clasificado como non salino porque os resultados de 

condutividade obtidos foron moi baixos, o que favorece o 

desenvolvemento das plantas nas beiras do río. 

Eses estudos deron tamén como resultado do solo do leito do río que 

ten unha textura areosa. 

A maior parte da provincia de Pontevedra ten solos graníticos e os 

chans sobre granito se caracterizan por ter unha granulación areosa; 

son solos soltos, pouco estruturados e permeables, polo que os 

procesos de encharcamento son escasos. A desintegración química 

produce grandes cristais de feldespato que permanecen inalterados 

no chan. Son chans pobres en arxilas. A topografía ten unha base 

uniforme e de escasa elevación o que favorece un desenvolvemento 

de chans de veiga e terras pardas. 
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Un solo está formado por HORIZONTES. 

O horizonte A é o máis superficial e é onde se concentra a materia 

orgánica. É de cor escura. É o horizonte que sustenta os cultivos. 

O horizonte B ten unha cor máis clara nel acumúlanse e altéranse os 

materiais procedentes dos horizontes superiores. 

No horizonte C xa se recoñece a rocha nai meteorizada. 

No horizonte D está a rocha nai. 

 

8.- DESCRICIÓN DA FLORA DESTE ESPAZO 

 TIPO DE VEXETACIÓN  

Ao longo da ribeira do río dos Gafos podemos atopar árbores que 

forman bosques ripícolas, brañas, tamén prados e cultivos de 

millo, repolo, col… que lindan co río, e algunhas matogueiras. 

 MATOGUEIRAS OU SOTOBOSQUE 

Nos primeiros quilómetros do percorrido do río atopamos toxo, 

concretamente no Mato da Xestiña onde ten as fontes. Nalgunhas 

zonas o nomean río Toxal, topónimo referente a esta planta. En 

lugares onde houbo veigas de cultivo e agora están abandonadas, 

ou onde se cortaron ou arderon antigas carballeiras, aparecen as 

xestas mesturadas coas silveiras. 

 ÁRBORES MÁIS CARACTERÍSTICAS 

Ao longo do percorrido do río vense aínda algúns carballos que se 

salvaron da presión humana. É de destacar o carballo chamado “O 

avó” cerca da Poza da Moura que ten unha envergadura 

considerable. Ao longo do río hai dous soutos, tamén hai dúas 

veigas con eucaliptos plantados para a venda da madeira e logo 

están as especies arbóreas propias do bosque ripario como 

son os amieiros, as abeleiras, os loureiros, os salgueiros, 

carballos, bidueiros, estripos e freixos. 

 HUMEDAIS  

As brañas que son zonas enchoupadas, con moita lama,  onde 

ademais de árbores como o amieiro, salgueiro, carballo, 

bidueiro e sabugueiro, vemos fentos , plantas umbelíferas e 

fungos, os cales son imprescindibles para que este ecosistema 



 17 

funcione. Ao longo do río hai detectadas dúas brañas, unha 

situada no entorno da Poza da Moura e outra nas Brañas da 

Fonteiriña, en Bértola. 

Pola riqueza en biodiversidade que ten este río, acadou a 

denominación de ENIL ( espazo natural de interese local). 

 

9.- DATOS SOBRE POBOACIÓN 

 Poñemos os datos oficiais dos dous concellos con máis 

poboación polas que discorre o río dos Gafos: Pontevedra e 

Vilaboa. 

 Pontevedra, a 1 de Xaneiro de 2014, tiña un total de 82.946 

persoas, 43.601 mulleres e 39.345 homes. 

 A densidade de poboación de Pontevedra, segundo datos dos 

anos 2004 ata 2013, é altísima, pois sempre supera os 630 

habitantes/Km2. 

 A poboación activa (entre 16 e 64 anos), no ano 2013 era dun 

total de 55.433 persoas, 26.932 homes e 28.501 mulleres. 

 A taxa de paro no concello de Pontevedra, no ano 2014, 

calculadas coa cifra da poboación activa do ano 2013, sería 

dunha media de 14,94%, sendo máis alto o número de 

mulleres en paro (15,27% = 4353 ) que o de homes 

(14,29%=3930) 

 A evolución da poboación ven explicada a continuación, nas 

gráficas. 
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 PONTEVEDRA, CIFRAS OFICIAIS DA POBOACIÓN 

A 1 de xaneiro. Ano 2014 

 36038 Pontevedra 

  Total Homes Mulleres 

 82.946  39.345  43.601 
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· DENSIDADE DE POBOACIÓN 

 

Persoas/km2 

 
36038 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pontevedra 639,9 644,5 649 653,1 656,4 662,2 664,6 669,7 673,7 677´9 

 

IGE. Cifras poboacionais de referencia.  
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 POBOACIÓN ACTIVA , PARADOS , E TAXA DE PARO 

 

 

Paro rexistrado (1) Total Homes Mulleres Período Fonte 

      

Total 8.284 3.930 4.353 2014 CT 

 

 

Poboación (Padrón) Total Homes Mulleres Período Fonte   

       

Poboación total 82.946 39.345 43.601 2014 INE  

       

De 16 a 64 anos/ poboación activa 55.433 26.932 28.501 2013 INE  
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Taxa de paro  Total no concello de  Pontevedra   

Nº total de parados/poboación activa x 100 = 14,94 

Taxa de paro  Homes – 14,59 

Taxa de paro Mulleres – 15,27 

(1) O Total pode non coincidir coa suma de Homes e Mulleres xa que 

os datos son as medias de varios meses 

(2)As taxas están calculadas coa cifra da poboación activa do 2013 

 

 

 

 

 

 

 EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN NO CONCELLO DE 

PONTEVEDRA 

Taxa de crecemento composto continuo 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,7 0,3 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,4 0,2 0,1 -0,2 .. 

Homes -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,8 0,3 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,6 0,3 0,2 -0,2 .. 

Mulleres -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,7 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,3 0,1 0,0 -0,2 .. 
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Vilaboa 

Densidade de poboación 

Persoas/km2 

 

 

 

IGE. Cifras poboacionais de referencia.  

 

 A densidade de poboación no concello de Vilaboa é alta, posto 

que entre os anos 2004 e 2013, sempre superou os 154 

habitantes/Km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36058 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Vilaboa 154,9 156,2 158,5 159,2 158,6 160,4 160,8 162,9 162,3 161,8 
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 Do total de 5972 habitantes de Vilaboa, 3711 eran poboación 

activa (1896 homes e 1815 mulleres) 

 No ano 2014, en Vilaboa había un paro total de 649 persoas, 

350 homes e 298 mulleres, o que da unha taxa de paro de 

17,48%, sendo maior a de homes (18,45%) ca de mulleres 

(16,41%) 

 

POBOACIÓN ACTIVA , PARADOS , E TAXA DE PARO 

 

Poboación (Padrón) Total Homes Mulleres Período Fonte   

Poboación total 5.972 2.887 3.085 2014 INE  

       

   de 16 a 64 anos/poboación activa 3.711 1.896 1.815 2013 INE  

 

 

Paro rexistrado (1) Total Homes Mulleres Período Fonte 

Por idade      

   Total 649 350 298 2014 CT 

 

 

Taxa de paro  Total no concello de  Vilaboa (2) 

Nº total de parados/poboación activa x 100 = 17,48 

Taxa de paro  Homes – 18,45 

Taxa de paro Mulleres – 16,41 

 

(1) O Total pode non coincidir coa suma de Homes e Mulleres xa que 

os datos son as medias de varios meses 

(2)As taxas están calculadas coa cifra de poboación activa do 2013 
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 A evolución de poboación no concello de Vilaboa foi en 

aumento dende o ano 2004 ata o 2011 (cun pequeno descenso 

no ano 2008 que foi amplamente superado no ano seguinte), e 

comezando un descenso visible a partir do ano 2012. Pensamos 

que os cambios de poboación neste concello, están relacionados 

coa inmigración marroquí. 
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Pontevedra 

  Índice de envellecemento 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 56,9 60,7 64,9 69,6 74,5 79,5 84,0 89,3 92,4 94,4 96,0 98,6 100,1 101,3 103,2 105,6 108,4 111,1 113,3 

Homes 42,8 45,8 49,2 52,9 56,9 61,0 64,6 68,7 71,3 72,9 74,3 76,7 78,1 79,1 81,0 83,4 86,0 88,4 90,4 

Mulleres 71,6 76,2 81,4 87,0 93,0 99,0 104,5 111,0 114,8 117,3 119,1 121,8 123,6 125,0 126,8 129,5 132,6 135,8 138,1 
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IGE. Indicadores demográficos 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pontevedra 

  Índice de recambio da poboación en idade activa 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 62,2 64,1 66,3 67,8 69,4 70,5 72,3 73,2 77,1 86,0 97,1 104,3 112,3 117,2 123,4 129,4 131,5 133,5 140,6 

Homes 56,9 58,7 60,6 62,0 63,3 64,4 66,1 67,0 71,1 79,9 91,1 97,8 104,8 109,6 115,7 120,6 123,0 125,3 131,9 

Mulleres 67,7 69,7 72,1 73,9 75,7 77,0 78,8 79,6 83,4 92,5 103,4 111,1 120,2 125,1 131,5 138,8 140,6 142,3 150,0 
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Como  resumen dos distintos  indicadores amosados, tomados a 

modo de exemplo, vese claramente o índice de envellecemento, e a 

falta de recambio xeracional da poboación da provincia de 

Pontevedra, dende o ano 1995 ata as cifras actuais que se poden 

consultar na páxina do IGE. 

Pasamos dunha taxa de crecemento composto continuo do -0,1 no 

ano 1995 ata o -0,2 no 2012, tanto de homes como de mulleres. Nos 

anos 2000 ata o 2008 debido á bonanza económica e á chegada 

dunha cifra importante de emigrantes a taxa subiu ata o 0,8 de 

máxima 

O índice de envellecemento situouse  no 2013 en 90,4 para os homes 

e o 138,1 para as mulleres , o que significa que por cada 100 homes 

menores de 20 anos hai 90,4 de 65 e máis anos, e por cada 100 

mulleres menores de 20 anos hai 138,1 de 65 e máis anos; en todas 

as provincias de Galicia os valores son superiores nas mulleres 

O índice de recambio da poboación en idade activa mide a capacidade 

dunha poboación para substituír os individuos que se van xubilando 
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e a táboa elaborada con datos a partir do 1995 ata o 2013 fainos ver 

a evolución continua do incremento da poboación que se xubila e o 

decrecemento da que se debería incorporar ao mundo laboral para 

substituílos, pasando do 62,2 índice total no 1995 a 140,6 no 2013. 

Con estas cifras e outras moitas que podemos analizar, o problema 

demográfico que está a sufrir toda a comunidade galega é dunha 

gran gravidade, e  non se  adoptan medidas para frear está sangría 

que nos pode facer desaparecer como país. 
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 10.- NÚCLEO URBANO MÁIS IMPORTANTE RELACIONADO 

CO RÍO DOS GAFOS 

O núcleo urbano máis importante en relación co río dos Gafos é 

a cidade de Pontevedra. Pontevedra é unha cidade media en 

canto a estrutura territorial básica e está ubicada no Eixo 

Urbano Atlántico. 

 TRAMA URBANA: A trama urbana é o resultado das distintas 

fases de crecemento e o proceso de urbanización dunha cidade. 

A forma da trama urbana de Pontevedra é irregular, herdanza 

da antiga cidade medieval.  No plano urbano de Pontevedra 

podemos distinguir: 

- Casco antigo, de trazado irregular, con rúas estreitas que 

se corresponden coa antiga vila intramuros e onde vemos 

edificios e prazas históricas. Da época máis antiga desta 

zona vella é o eixo formado polas actuais rúas Isabel II e 

Padre Sarmiento a partir das que se ordenan outras antigas 

rúas en esquema chamado “espiña de peixe” 

- O ensanche, froito do crecemento experimentado na 

década de 1950, está formado por unha trama de rúas máis 

anchas e rectilíneas, que se corresponde coa ampliación da 

cidade cun plan previo, con edificios de pisos, comercios, 

oficinas e negocios. Partía da igrexa da Peregrina en forma 

de estrela. Cara a estrada de Marín polas rúas Oliva e 

Salvador Moreno. Cara a estrada de Ourense por Benito 

Corbal e Loureiro Crespo. Cara Vigo pola Peregrina e a 

Avenida de Vigo. 

- Barrios periféricos, ao redor da cidade, dende o ano 1970. 

San Antoniño, Campolongo, A Seca, Salgueiriños, 

Monteporreiro... 

- A partires do ano 1999 Pontevedra comeza unha nova 

reforma urbana cun proceso paulatino de peonización. 

- Nos últimos anos aparecen novas urbanizacións nas rúas 

Malvar, Filgueira Valverde, Loureiro Crespo, anel arredor da 

Eiriña, Polígono de Valdecorvos, zona militar de 

Campolongo, entorno da Parda... 

 FUNCIÓNS URBANAS: A cidade de Pontevedra ten unha 

primeira función residencial cunha gran concentración de 
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habitantes ademais das funcións administrativa por canto é 

capital de provincia hai diferentes servizos administrativos a 

nivel provincial e autonómico, como a Deputación Provincial, a 

Delegación Provincial da Xunta, a Subdelegación do Goberno. 

Como cabeceira de comarca está en Pontevedra a sede da 

Audiencia Provincial,e tamén hai outros organismos como a 

Xefatura Provincial de Tráfico, a Comisaría Provincial da Policía 

Nacional, o Cuartel Provincial da Guarda Civil , educativa e 

cultural  contando con centros educativos de educación 

infantil, Primaria, Secundaria,  Ensino Universitario e de adultos 

. No ámbito sanitario, Pontevedra conta co Hospital Montecelo 

e o Hospital Provincial, ademais de outros centros privados. 

 EVOLUCIÓN DO PLANO URBANO: PONTEVEDRA na Idade 

Media foi unha pequena vila que naceu arredor da antiga igrexa 

de Santa María, rodeada de murallas cun plano irregular, o que 

se correspondería co casco antigo da cidade. 

No século XIX desaparecen as murallas e empezan a abrirse 

novas prazas e rúas máis rectas e anchas. Co paso do tempo a 

parte vella foise deteriorando e quedando como zona menos 

valorada. 

Nos últimos anos do S.XX comeza unha rehabilitación integrada 

de todo o casco antigo, a peonización do centro histórico e 

outras rúas da cidade, o ensanchamento de beirarrúas , o 

axardinamento de  prazas... 
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 EIXES DE CRECEMENTO: Pontevedra está ubicada no Eixo 

Urbano Atlántico, dentro da franxa Ferrolterra- Vigo e Fronteira 

portuguesa, o que en xeografía chámase Eixo de Crecemento 

espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BARREIRAS DE CRECEMENTO: As barreiras de crecemento 

actuais para a cidade de Pontevedra son as autopistas e as 

vías do ferrocarril, ademais do río Lérez . Estas  barreiras 

vanse vencendo grazas a pontes , soterramentos e pasos 

elevados. A maior capacidade de crecemento da nosa vila é 

polo sur e polo Leste. 
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 O RÍO DOS GAFOS NESTE ESPAZO URBANO:  

No ano 2007, co apoio da Consellería de Medio Ambiente, o Concello 

acondicionou as marxes do río no tramo urbano, con paseos e 

pasarelas de madeira. 

 Na zona urbana, o espazo libre que deixou a intensa actividade 

edificatoria foi convertido nun parque lineal que parte da ponte da 

Avda. da Estación, atravesa baixo a Ponte Bolera e vai dar ao parque 

de Campolongo. Todo este percorrido é, de feito, unha frondosa 

senda a ámbolos lados do río, apoiado en pasarelas de madeira para 

facer posible o paso, e un alumeado moi apropiado para unha 

acolledora área natural imbricada no centro urbano como esa. 

A partir de aí o Gafos flúe baixo a urbanización de Campolongo para 

ver a luz novamente á altura da rúa General Rubín e dende Rosalía 

de Castro existe un último treito de senda practicable antes do seu fin 

nas Corbaceiras. Neste último treito do percorrido, dúas pontes e 

varios edificios tradicionais, dannos unha idea de como era este río 

antano, cando constituía unha das máis famosas fotos da cidade, 

coas lavandeiras lavando nas súas augas cristalinas. 
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