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Aló polo 2003, varios veciños das Pontes plantaron a semente do que hoxe 
é a recoñecida Asociación de Estudos Históricos e Sociais Hume. Unha en-
tidade que leva xa máis de dúas décadas sendo ferramenta excepcional para 
coñecer e comprender a historia deste municipio e da súa contorna.

Moito temos que agradecer os ponteses e pontesas a este equipo humano, 
que apostou pola difusión e a promoción do coñecemento, impulsando a 
nosa cultura, patrimonio e historia.

É emocionante escribir as liñas da que xa é a décimo cuarta edición dunha 
revista que segue a completar o fondo documental creado por Hume. Un 
arquivo de valor incalculable para o noso pobo, pero tamén para todos os 
galegos e galegas interesados en coñecer o pasado e presente da zona. Nas 
seguintes páxinas descóbrese a evolución do espazo arquitectónico nas es-
colas da emigración no concello, a arte relixiosa ou o labor pedagóxico de 
Asunción Vidal Díaz, entre outras novas aportacións.

Penso que para que a nosa provincia siga desenvolvéndose é preciso apoiar a  
investigación en todas as súas vertentes. Desde a Deputación aportamos o 
noso gran de area neste ámbito, con axudas que permitiron financiar múl-
tiples proxectos nas áreas social, cultural, económica e política. Como presi-
dente provincial e alcalde e veciño das Pontes, quero agradecer á Asociación 
Hume o seu traballo en prol da promoción cultural e histórica, ben sexa a 
través desta publicación ou dos seus premios e xornadas de divulgación.

Valentín González Formoso

Alcalde das Pontes

e presidente da Deputación da Coruña
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Cristina Souto Pita

É estudante na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, debuxan-
te desde que ten uso de razón e escritora nos seus intres libres. Só 
pode describirse como unha persoa coa sorte e a desgraza de sen-
tirse plena unicamente ao soster un pincel, un libro, ou unha tableta 
gráfica sobre as súas mans. 

Miguel Ledo Roca

É como Cristina, estudante de Belas Artes en Pontevedra. Non lem-
bra un só momento na súa vida no que non estivese cun lapis na 
man debuxando. Cando era moi pequeno, normalmente debuxaba 
un rostro ou unha casa xeométrica típica dos debuxos dos nenos. 
E a verdade non cambiou moito, porque o que máis debuxa a día 
de hoxe son retratos ou edificios. Ademais do debuxo e a ilustración, 
gústalle a fotografía e o deseño gráfico.

Ilustradores

..........................................................
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1º Premio de investigación Hume 2020
..............................................
A evolución do espazo arquitectónico nas 
escolas da emigración no Concello das 
Pontes de García Rodríguez

Alberta Lorenzo Aspres

Doutora en arquitectura



Ilustración de Miguel Ledo Roca
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A educación é a arma máis poderosa que podes usar 

para cambiar o mundo.

Nelson Mandela (1918-2013)

Nunca consideres o estudo como unha obriga,  

senón como a oportunidade para penetrar no fermoso e 

marabilloso mundo do saber.

Albert Einstein (1879-1955)
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I- INTRODUCIÓN

O éxodo transoceánico non conseguiu cortar os vínculos do emigrante 
galego co seu lugar de procedencia, o que posibilitou que se xerase unha 
corrente de remesas económicas dende América con destino ás súas po-
boacións de orixe, sendo o sector escolar un dos máis beneficiados de 
tales remesas.

Os emigrantes tiñan coñecemento directo das faltas e penurias materiais 
que rexistraba a institución educativa; e non só coñecían vivencialmente 
tal estado de precariedade, senón que ademais dende o éxodo tomaron 
consciencia –se non o fixeran xa antes– de que esa deplorable situación 
non podía persistir por máis tempo debido aos riscos que a mesma entra-
ñaba e aos múltiples problemas que estaba a ocasionar. E ante as reiteradas 
mostras de deixamento por parte da Administración Pública para afrontar 
o problema, a única solución efectiva e viable –a xuízo dos ausentes– era 
intervir sen máis dilación: só así, no decurso dos anos, poderíase chegar a 
solucionar esta vella cuestión herdada. 

En consecuencia, optaron por unha fórmula dual para canalizar as súas 
contribucións cara a área escolar. Uns procederon de maneira individual 
e particular, creando fundacións docentes e transferindo donativos para 
subvencionar establecementos de ensinanza de titularidade pública ou 
privada. Outros, en cambio, agrupáronse de forma estable, constituíndo 
asociacións de carácter instrutivo en base ao esquema de organización 
territorial que rexía na Galicia interior, co obxectivo de implantar e soster 
escolas nas respectivas localidades de orixe. A modalidade de interven-
ción individual precedeu cronoloxicamente á colectiva e coexistiu con ela 
a partir dos anos iniciais do século XX.
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As Sociedades Galegas de Instrución promoveron, financiaron e operati-
vizaron un proxecto de educación popular para a Galicia rural. Devandito 
proxecto perseguía paliar as carencias que rexistraba a rede pública de 
ensinanza no agro galego; pois se xa resultaba relativamente difícil para 
unha cidade ou capital de provincia adaptarse a unhas leis que variaban 
constantemente na procura dunha maior calidade pedagóxica e hixiénica 
dos mesmos, así como superar a crónica falta de fondos económicos por 
parte dos concellos para acometer a súa construción e o seu mantemento; 
moito máis complicado resultaría para o ámbito rural galego, onde as pe-
quenas poboacións soportaban unha crónica situación de falta de recursos 
e orzamentos.

Igualmente, estas Sociedades de Instrución ofreceron un modelo de esco-
la alternativo ao que daquela imperaba naquel contexto, e ese carácter al-
ternativo quedaría patente nas innovacións infraestruturais, organizativas, 
curriculares e de ideario que trataron de imprimirlles aos seus colexios.

Tal foi o caso da sociedade Naturales del Ayuntamiento de Puentes de 
García Rodríguez e o das escolas que levantaron no seu municipio de 
orixe.

II- ESTANDARIZACIÓN DA ARQUITECTURA ESCOLAR

No último terzo do século XVIII iniciouse o debate sobre a necesidade de 
ofrecer unha educación elemental a tódolos cidadáns do país, o que signi-
ficou o comezo dun longo proceso de renovación lexislativa en prol dunha 
mellor ordenación e regulamentación da Instrución Pública. 

O primeiro regulamento máis representativo foi o do 16 de febreiro de 
1825, referendado polo ministro Francisco Tadeo Calomadre e promul-
gado durante o reinado absolutista de Fernando VII.1 Este documento im-
poñía ás vilas a obriga de soster unha escola pública que, ademais, non 
podería servir para outros usos públicos; e prohibía terminantemente a 
coeducación de sexos –o que daría lugar a unha preferencia por destinar o 
mellor espazo escolar aos varóns fronte ás aulas para mulleres–. Respecto 
da aula indicaba que debía ser unha sala ampla e ventilada, sen especificar 
ningún outro aspecto de carácter hixiénico ou decorativo.

O 26 de novembro de 1838 aprobábase –grazas ao labor de Pablo Monte-
sinos– unha recompilación actualizada da normativa anterior que ademais 
engadía a necesidade de impartir as clases nun local cuberto e con bas-
tante luz. Este documento estaba composto por once títulos, dos cales o 
segundo facía referencia ás características do local e ao enxoval da escola; 
así como mantiña a creación das Escolas Normais nas capitais de pro-
vincia xerándose así unha educación regulada e controlada polo Estado, 
tanto das materias a impartir como daquelas que debían aprender os futu-

1 Este regulamento derrogou ao anterior do 29 de xuño de 1821, o cal ratificaba a ensinanza gratuíta 
e mandaba fundar escolas nas vilas que chegasen aos cen habitantes, e en poboación populosas 
establecía unha escola por cada cincocentos habitantes; en ambos casos a xestión dos centros 
escolares dependería das deputacións.
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ros mestres de primaria. Asemade, o texto incorporaba algunhas medidas 
hixienistas como a prohibición da escolarización dos nenos con enfermi-
dades contaxiosas ou o control da limpeza da escola por parte do docente. 

O regulamento de instrución primaria asinado por Severo Catalina o 10 de 
xuño de 1868 dispuxo que as escolas se situasen nunha paraxe sa, aparta-
da dos centros de reunión e de doado acceso; e ademais, os centros debe-
rían contar polo menos cunha aula de forma rectangular, unha antesala e 
un patio. 

Un primeiro paso importante para a estandarización e homoxeneización 
da arquitectura escolar foi o Decreto-Lei do 18 de xaneiro de 1869, polo 
cal se convocou un concurso na Escola de Arquitectura de Madrid para a 
redacción de varias escolas-tipo clasificadas segundo o número de alum-
nos, para o que se definiron as dependencias necesarias: aula, habitación 
do mestre, sala para biblioteca e xardín, así como o volume de aulas se-
gundo a cantidade de rapaces. Devandito decreto foi ampliado co ditame 
da comisión nomeada polo Ministro de Fomento a fin de examinar os 
proxectos presentados para a construción de escolas públicas de primeira 
ensinanza. Determinouse o número de alumnos por aula, que non podía 
exceder de cento vinte; unha relación superficial de setenta e cinco decí-
metros cadrados por alumno ou dun metro cadrado en función do sistema 
de ensinanza –simultáneo ou mutuo, respectivamente–; e unha relación 
cúbica de tres metros por pupilo.2

Pouco a pouco fóronse acondicionando mellor as edificacións escolares 
ás necesidades pedagóxicas e así, por exemplo, coa aprobación do Real 
Decreto do 5 de outubro de 1883 que limitou a capacidade da aula a se-

2  JAREÑO Y ALARCÓN, F.; Memoria facultativa sobre los proyectos de Escuelas de Instrucción 
Primaria. Premiados en Concurso Público, adquiridos por el Estado y mandados publicar por 
Decreto S.A. el Regente del Reino de 7 de abril de 1870. Colexio de Xordomudos e de Cegos de 
Madrid. Madrid 1871.

senta alumnos fronte aos cento vinte da disposición anterior, e ampliou 
as relacións espaciais a un con vinte e cinco metros cadrados e a cinco 
metros cúbicos por neno.

Pero o punto de inflexión cualitativo respecto da estandarización dos cen-
tros escolares foi a aprobación do Real Decreto do 26 de setembro de 
1904 que, entre outros aspectos, establecía a creación dun Negociado de 
Arquitectura Escolar no seo do Ministerio de Instrución Pública e Belas 
Artes co fin de atender e regular todo o referente á construción destes edi-
ficios. Asemade, co obxectivo de facilitar aos municipios o levantamento 
de escolas divulgaría unha colección de planos, proxectos e presupostos 
aos que debería axustarse toda creación de nova planta.

E nesta mesma liña, xunto co Real Decreto do 28 de abril de 1905 asina-
do por Carlos María Cortezo que establecía un sistema de axudas e sub-
vencións estatais e propoñía tres niveis de ensinanza graduada –párvulo, 
elemental e superior respondendo ás pautas da daquela vixente Lei de Ins-
trución Pública ou Lei Moyano–, aprobábase a Instrución Técnico-Hixié-
nica de 1905 co obxecto de condensar as opinións máis autorizadas e 
admitidas entre pedagogos e hixienistas, respecto aos múltiples puntos 
relacionados coa Escola primaria, e especialmente no que afecta á cons-
trución dos novos edificios escolares.3

Con tal finalidade, o antedito documento englobaba as prescricións nece-
sarias para a redacción de calquera proxecto referido á arquitectura esco-
lar de primaria, dividindo o seu contido en dez epígrafes.4

3  LÓPEZ MARTÍN, R.; “La construcción y creación de escuelas en la España del primer tercio 
del siglo XX”, Historia de la educación: revista interuniversitaria, 16. Universidade de Salamanca. 
Salamanca 1997. Páx.65-90.

4  MINISTERIO DE INSTRUCIÓN PÚBLICA E BELAS ARTES; Real Decreto de 28 de abril 
de 1905. Instrucciones técnico-higiénicas. Imprenta da Dirección Xeral do Instituto Xeográfico e 
Estatístico, Cartografía e Artes Gráficas. Madrid 1905.
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Las prescripciones de esta Instrucción servirán de base a los 
trabajos de los arquitectos que hayan de proyectar y dirigir 
las obras de fábrica, y serán tenidas en cuenta por los Ayun-
tamientos, los maestros y cuantas entidades intervengan en la 
construcción y empleo de los edificios escolares.

I.      Emplazamiento. Las escuelas deberán situarse en un 
sitio alto, seco, bien soleado, de fácil acceso y aislado de 
otras edificaciones; a ser posible estarán próximas a jar-
dines, plazas o anchas vías de poco tránsito, y se evitará 
la proximidad de cementerios, cuarteles, talleres (…) y en 
general, de toda causa que engendre el mefitismo del aire 
(…).

El mejor emplazamiento será en pleno campo, aunque 
resulte algo alejado del centro de la población, pues este 
inconveniente se compensa con la indudable ventaja del 
ejercicio físico a que obliga a los niños y con la pureza del 
aire (…).

II.       Orientación. El clima de cada localidad determinará 
(…) la posición que el edificio escolar ha de tener respecto 
a los puntos cardinales, a fin de procurarle la mayor pro-
tección contra los agentes exteriores, calor, viento o lluvia.

En las regiones cálidas, la fachada principal se orientará 
al Norte, en las frías, al Sur; al Nordeste y Este en las tem-
pladas. 

Si la disposición del terreno imposibilita las orientaciones 
apuntadas, se procurará, al menos, que las clases y demás 
dependencias importantes del edificio queden resguarda-
das del Oeste y Sudoeste.

III.       Extensión. La extensión del terreno y las dimensio-
nes del edificio deben estar en relación con el número de 
alumnos que hayan de asistir a la Escuela, calculando, por 
regla general, que estos constituyen un quince o veinte por 
ciento del vecindario total del Ayuntamiento (…) y tenien-
do en cuenta también el probable aumento por el posterior 
desarrollo de la población.

A la superficie de terreno que sea necesario para el edificio 
se añadirá una extensión de tres o cuatro metros cuadrados 
por alumno para jardín o patio.

Como medida general, y por razones de pedagogía e higie-
ne, no deben construirse grandes grupos escolares.

IV.        Construcción. El edificio de la Escuela debe ser de 
sólida construcción y de sencillo y elegante aspecto.

La naturaleza de los materiales que hayan de emplearse 
variará necesariamente con los recursos, las costumbres 
y la geología de cada localidad; pero importa siempre que 
sean sólidos, ligeros, malos conductores del calor, imper-
meables y compactos.

V.       Locales. Por regla general, las dependencias de que 
deberá constar una Escuela completa son las siguientes: 

A. Vestíbulo que sirva de sala de espera a los niños y a sus 
encargados hasta la hora de entrada y salida de las clases. 
Este vestíbulo estará en proporción superficial a la impor-
tancia del edificio (…). 

B. Un cuarto destinado a guardarropa (…). 
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C. Los necesarios salones de clase en relación con el nú-
mero de alumnos y de grupos de estos, según los grados y 
secciones de la enseñanza. 

D. Despacho en el que el Maestro recibirá a los alumnos o 
a sus familias cuando el caso lo exija. 

E. Patio cubierto para el recreo cuando el tiempo no con-
sienta que los juegos se celebren al aire libre. 

F. Campo enarenado y con plantación de árboles, donde 
puedan recrearse los niños durante las horas de menos frío 
o calor (…). 

G. Retretes y urinarios, a razón de uno por cada veinte, y 
por cada quince alumnos, respectivamente (…). Se situa-
rán orientados al Norte y lo más distante posible de las 
clases. 

H. Un lavabo, al menos, por cada veinte alumnos, donde 
encontrarán jabón y agua abundante (…). 

I. Biblioteca popular. 

J. Museo escolar. 

K. Donde sea posible, se construirá un salón para exáme-
nes, reparto de premios, conferencias, etc.

Estos tres últimos locales se ajustarán, respecto a las di-
mensiones y mobiliario, al fin especial de cada uno de ellos. 

La biblioteca y el museo podrán estar reunidos o separa-
dos, según su importancia. Tendrán su entrada indepen-

diente de la de las habitaciones de la Escuela y estarán 
situadas en la proximidad de las clases y en condiciones de 
ser vigiladas por el Maestro.

En las Escuelas cuya importancia lo exija habrá un taller 
para trabajos manuales.

Además de los locales expresados conviene tener dispuesta 
una habitación con dos o tres camas para reposo de los 
niños que se encuentren indispuestos, y una pequeña coci-
na para calentar alimentos de los alumnos que permanez-
can en la Escuela, con arreglo al régimen de esta.

VI.         Clases. Para determinar en cada caso el número de 
aulas de que debe estar dotado un edificio escolar, habrá 
que tener en cuenta no solamente el número de alumnos 
que reciban la enseñanza, sino también los grupos homo-
géneos en que habrá de dividirse, según los grados y sec-
ciones que se establezcan con arreglo al fundamento de la 
enseñanza gradual. Si la concurrencia a la Escuela fuese 
muy numerosa, los tres grados de párvulos, elemental y su-
perior, que ordinariamente se establecen, se aumentarían 
en un cuarto, llamado ampliado.

(…) Cada grupo habrá de recibir la enseñanza, siempre 
que sea posible, en distintos locales, que, cuando el edifi-
cio lo permita, estarán situados en la planta baja; y a fin 
de evitar la humedad, su pavimento se elevará a ochenta 
centímetros al menos sobre el nivel del piso exterior.

(…) La forma de la clase será preferentemente rectangular 
y tendrá una superficie mínima de uno con veinticinco me-
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tros cuadrados por alumno y una altura, mínima también, 
de cuatro metros. (…) La longitud mínima de las clases 
será de nueve metros. 

Su capacidad se calculará cuando menos para veinticinco 
alumnos y cuando más para cuarenta o cuarenta y cinco 
en la enseñanza graduada. Para las Escuelas ordinarias, 
mixtas o de un solo sexo, los proyectos de sala de clase se 
harán para sesenta alumnos.

Los muros estarán rodeados, a uno con cincuenta metros 
de altura, por un zócalo de madera o de tela pizarra. Las 
ventanas se abrirán en los lados mayores del rectángulo y 
con verdadera profusión, para que la luz llegue a todas las 
partes de la clase. Se elevarán del suelo unos dos metros 
(…). La luz deberá recibirse con la mayor intensidad por 
el lado izquierdo. (…) La carpintería de la ventana estará 
dividida en montantes y hojas inferiores. (…) El montante 
permitirá abrir parcialmente (…) para graduar a voluntad 
las aberturas como medio auxiliar de ventilación.

VII. Ventilación. El aire, viciado (…), debe renovarse 
con gran frecuencia y amplitud, utilizando para ello los 
procedimientos de ventilación llamados naturales, que son 
indudablemente los más completos y ventajosos, y, en su 
defecto, usando de procedimientos mecánicos o artificiales 
que satisfagan cumplidamente su interesantísima finalidad.

La ventilación natural más sencilla, que consiste en abrir 
todas o parte de las puertas y ventanas de los locales para 
establecer corrientes de aire, no podrá utilizarse cuando 

los niños se encuentren en la Escuela, y se empleará sola y 
únicamente durante los recreos y al terminar las clases por 
mañana y tarde. 

(…) Para facilitar y asegurar la aireación continua se 
establecerán ventiladores (…). De entre ellos los alternados 
correspondientes, que consisten en unas aberturas 
practicadas en los dos lados mayores del local y dispuestas 
de tal suerte que unas correspondan a la parte inferior y 
otras a la superior de las paredes, son muy recomendables 
(…).

VIII. Iluminación. (…) El principio axiomático de que una 
clase no recibe jamás bastante luz se tendrá muy presente 
al atender a esta necesidad en las nuevas construcciones.

En general, se procurará que el alumno que ocupe en la 
clase el lugar menos iluminado pueda escribir y leer los 
caracteres ordinarios sin esfuerzo alguno.

La iluminación natural debe acercarse lo más posible a 
la exterior; ser constante, uniforme, difusa y no reflejada. 
Para ello penetrará por la parte alta de las ventanas, 
con un ángulo de 35 a 45 grados (…). Si la luz se recibe 
solamente por delante, molesta a los alumnos y les impide 
ver con claridad al Maestro y la mesa.

La iluminación posterior es no menos defectuosa a causa 
de la sombra que proyecta hacia adelante. Combinada con 
la lateral, es más aceptable. La iluminación cenital no es 
conveniente en las Escuelas. 
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La iluminación por los lados puede ser unilateral, bilateral 
o diferencial; es decir, bilateral con predominio de uno 
de los lados, que es generalmente el izquierdo. Estas y 
especialmente la última, son las más recomendables (…).

La iluminación artificial, utilizable únicamente para 
Escuelas de adultos o en circunstancias excepcionales, se 
amoldará a los recursos de cada localidad, procurando 
siempre que sea intensa y fija.

IX.       Calefacción. En una clase de dimensiones ordinarias, 
que contenga el número de alumnos reglamentario, y cuyas 
salidas estén cerradas, el calor producido por la respiración 
de los alumnos bastará a compensar el enfriamiento que se 
opere en las paredes y las ventanas.

(…) No obstante, y como en algunos días y en algunas 
regiones se impondrá la necesidad de templar la atmósfera 
de las clases, hay que elegir el procedimiento menos malo 
de los que usan ordinariamente. Las estufas de envolvente 
de tierra refractaria, provistas de un recipiente de agua y 
protegidas a su alrededor por una valla de tela metálica 
(…) se preferirán siempre a las que tengan de hierro la 
caja de fuego.

La temperatura a que se procurará mantener el aire de 
las clases será de quince a dieciséis grados centígrados 
aproximamente.

X.       Mueblaje escolar. Todos los muebles que se adquieran 
para las Escuelas de primera enseñanza serán de 
construcción sencilla a la vez que sólida, prescindiendo de 
todo lujo y procurando la economía posible.

Mesas-bancos. De todos los muebles de la Escuela, los que 
mayor atención requieren son las mesas-bancos en que los 
alumnos realizan los ejercicios (…). Las más adecuadas 
desde los puntos de vista higiénico y pedagógico son las 
individuales o dispuestas para un solo alumno, que siempre 
que sea posible deben adoptarse. Cuando esto no pueda 
ser, se utilizarán las de dos plazas, que se recomiendan 
por razones de economía y también por lo que facilitan 
la colocación de alumnos en clases de superficie que no 
tengan la amplitud que requieren las mesas individuales.

A minuciosidade coa que foron redactadas estas Instrucións técnico-hixié-
nicas reflectía a importancia das mesmas. E coa fin de completalas, a Sub-
secretaría do Ministerio de Instrución Pública e Belas Artes publicaba 
unha Circular o 19 de novembro de 1908 mediante a cal propoñía unha 
serie de planimetrías de doce escolas-tipo deseñadas polo arquitecto do 
Negociado de Arquitectura Escolar Luis Domingo de Rute5, co propósito 
de facilitar aos municipios a construción de novas escolas:

Instrucciones complementarias de las técnico-higiénicas de 
28 de abril de 1905 y explicativas de la Colección de Planos 
modelos de Escuela pública de enseñanza primaria:

1. La Colección, que consta de doce tipos o modelos, cons-
tituye únicamente la pauta o norma a que los Arquitectos 
han de sujetarse en la construcción de edificios escolares 

5  Luis Domingo de Rute (Sevilla 1864 - Madrid 1909) formouse nas Escolas de Arquitectura de 
Madrid e Barcelona obtendo o título en decembro de 1889. Gañou a praza de arquitecto municipal 
de León no 1897, véndose na obriga de dimitir un ano máis tarde por razóns de saúde. Anos despois 
ingresou no Corpo de Arquitectos de Facenda, prestando os seus servizos no Departamento de 
Construcións Civís do Ministerio de Instrución Pública e Belas Artes como arquitecto encargado da 
Sección de Arquitectura Escolar.
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de enseñanza primaria, si es que no conviene a los Muni-
cipios aceptar íntegramente los proyectos de la Colección.

Los Arquitectos, en todo caso, acomodarán estos a las cir-
cunstancias de cada localidad, según su clima, población 
escolar, materiales de construcción de que se disponga, 
solar sobre el que haya de emplazarse el edificio, etc.

Luego de las reformas que impongan las anteriores va-
riantes, se procurará que las nuevas Escuelas se aproxi-
men, todo lo posible, en sus dimensiones y distribución, a 
las representadas en los planos, excepto en los patios de 
recreo, ya al aire libre, ya cubiertos, que convendrá am-
pliar ilimitadamente.

2. La cifra del presupuesto que se calcula en cada tipo ser-
virá para facilitar a los Municipios el conocimiento de su 
coste aproximado (…).

3. El programa para la composición de las Escuelas de en-
señanza primaria y de párvulos que debe servir de base al 
estudio de los nuevos proyectos, constará cuando menos, 
de todas las dependencias señaladas en los más sencillo 
tipos representados en los planos.

4. En la elección de modelo se tendrá siempre presente la con-
veniencia de que la enseñanza sea graduada, disponién-
dose al efecto dos o más salas capaces cada una para un 
máximo de cuarenta y dos alumnos. Sólo en los pueblos en 
que no exista más que un Maestro se construirá la Escuela 
unitaria o de una sola clase capaz para sesenta alumnos.

5. Todos los modelos representan construcciones de un solo 
piso, elevados sobre el terreno cuarenta y cinco o cincuen-
ta centímetros como mínimo, lo que responde a la conve-
niencia de evitar la construcción de salas de clase para 
niños, y sobre todo para párvulos, en pisos altos, por re-
conocidas razones de comodidad y de higiene.

6. En los modelos de Grupos escolares se han dispuesto las 
varias salas de clase en la misma orientación, al objeto 
de que la fachada por que reciban la luz única o principal 
sea la misma, cerrando en su caso los huecos de ventana 
de la opuesta a la pared y la cual orientación, siempre que 
haya posibilidad de ello, será norte, nordeste o noroeste.

7. Las fachadas en que se practiquen los huecos principales 
de ventana de las clases se disponen retiradas algunos 
metros de la línea exterior del solar, o sea de la vía pública. 
También se procurará la mayor separación entre dichas 
fachadas y los edificios próximos.

8. La forma indicada para las vidrieras en los grandes 
ventanales de las salas de clase responde a la división del 
espacio del hueco en dos partes: una inferior, que debe 
cerrar por hojas, girando alrededor de los ejes verticales, 
y otra superior, o de montante, que lo hará sobre el eje 
horizontal, y constituye un ventilador, el cual se dispone 
en todos los modelos sin perjuicio del sistema de aireación 
que en cada casa pueda tener lugar.

9. En algunos tipos se proyecta la sala para trabajos 
manuales, por la gran utilidad que presentan a la 
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enseñanza, o para los ejercicios prácticos que no puedan 
tener lugar en las salas de escritura.

10. Los muros al interior de todos estos locales aparecerán 
lisos, desprovistos de molduras, de entrantes y salientes, y 
sus ángulos se encuentran redondeados. Uno de los de las 
clases se ha cortado en chaflán por un tabique, indicando 
chimenea de ventilación, que en la mayoría de los casos 
deberá ser aplicada, pero que el Arquitecto Director de la 
obra utilizará o no, en definitiva, según las circunstancias.

11. Por multitud de razones no se proyecta casa para el Maestro 
en ninguno de los modelos; pero teniendo en cuenta que el 
aislamiento de una Escuela rural puede ser inconveniente, 
e imprescindible su vigilancia por un conserje o guarda, 
dibújase el tipo de Escuela unitaria número cinco, en 
que aparece la vivienda para dicho encargado, la cual 
se construirá siempre con independencia del pabellón 
escolar y de su presupuesto.

12. A falta de otros Inspectores habrá de ejercer toda 
vigilancia el Maestro y, al efecto de facilitarla, se 
dispondrán las distintas dependencias de la Escuela 
agrupada de manera que el profesor pueda, desde su 
sitial en la clase, observar la puerta de entrada de los 
alumnos, la galería o patio cubierto, el guardarropa y, 
sobre todo, los retretes, situándose también en cuanto 
sea factible, la biblioteca en el local inmediato al 
dicho del Maestro, para que, sin alejarse de él, pueda 
utilizar o facilitar los libros de la biblioteca, la cual, a 
su vez, tendrá acceso independiente del salón de clase.

13. En las plantas de las salas de escritura se indica la 
colocación de bancos capaces de dos plazas cada uno.6

O documento remataba, como dixemos, coas planimetrías de doce es-
colas-tipo deseñadas polo arquitecto Luis Domingo de Rute.7 Se ben a 
superficie construída do edificio escolar e as súas dependencias anexas 
dependían fundamentalmente da poboación infantil da localidade, o ante-
dito arquitecto presentou catro categorías de escolas: párvulos, unitarias, 
graduadas e grupos escolares; todas axustadas correctamente ás normas 
técnico-hixiénicas. Edificadas nun único nivel, a sinxeleza das plantas re-
flectiuse tamén nos alzados, caracterizados por unha gran sobriedade e 
cuberta a dúas augas: o diferente tratamento dos paramentos sería o único 
elemento decorativo –ou ben por combinación de materiais ou ben por 
resalte de elementos como os recercados dos vans ou as cornixas–, que ía 
en harmonía coa categoría da escola e concentrábase principalmente na 
porta de acceso.

O primeiro modelo representaba unha escola de párvulos para sesenta 
alumnos cun presuposto medio de custo de vinte e catro mil cincocentas 
pesetas. Tiña forma de U, e a pesar de non estar contemplados implicita-
mente na normativa, o autor incluíu dormitorio, cociña, comedor e baño. 

O segundo tipo era outra escola de párvulos con dúas clases para oitenta 
e catro alumnos e un orzamento de trinta e oito mil cincocentas pesetas. 

6    MINISTERIO DE INSTRUCIÓN PÚBLICA E BELAS ARTES; Instrucciones complementarias 
de las técnico-higiénicas de 28 de abril de 1905 y explicativas de la Colección de Planos Modelos 
de Escuela pública de enseñanza primaria, mandada formar por los Reales Decretos de 26 de 
septiembre de 1904 y 28 de abril de 1905, sobre subvenciones a los Ayuntamientos para ayudarles 
a construir dichos edificios. Imprenta da Dirección Xeral do Instituto Xeográfico e Estatístico, 
Cartografía e Artes Gráficas. Madrid 1908.

7  MINISTERIO DE INSTRUCIÓN PÚBLICA E BELAS ARTES; Colección de planos para 
la construcción de edificios escolares. Imprenta da Dirección Xeral do Instituto Xeográfico e 
Estatístico, Cartografía e Artes Gráficas. Madrid 1908.
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As dependencias dispoñíanse formando un H ou dobre T con patio central 
cuberto; e ao igual ca no caso anterior, a pesar de non estar implícitos na 
norma, o arquitecto incluíu dormitorio, cociña, comedor e baño. 

O terceiro modelo amosaba unha escola coas distintas estancias en liña 
–é dicir, unha planta rectangular sen patio– para sesenta alumnos e cun 
presuposto de quince mil catrocentas pesetas. 

O cuarto tipo representaba unha escola en forma de L para sesenta alumnos 
cun orzamento medio de custo de vinte e dúas mil cen pesetas. 

O quinto modelo era un colexio de planta rectangular para sesenta 
alumnos con vivenda para o conserxe, e cun presuposto de vinte e tres mil 
seiscentas pesetas. Este modelo, xunto cos dous anteriores, representaban 
as escolas propiamente rurais. 

O sexto tipo mostraba un grupo escolar para sesenta párvulos, sesenta 
alumnas e sesenta alumnos de primeira ensinanza, cun orzamento medio 
de custo de corenta e oito mil trescentas pesetas. Tiña planta rectangular 
con patio central, e a pesar de estar expresados tacitamente na normativa, 
o autor incluíu cociña, comedor e baño. 

O sétimo modelo ensinaba un grupo escolar –en forma de dobre U– para 
sesenta alumnas e sesenta alumnos cun presuposto de trinta e catro mil 
pesetas. 

O oitavo tipo era unha escola graduada para sesenta párvulos e oitenta 
e catro alumnos de primeira ensinanza cun orzamento de setenta e dúas 
mil cincocentas pesetas. Tiña forma de dobre T sen patio central, con luz 
unilateral nas aulas; e dado o tipo de educación –que requiría máis locais– 
o arquitecto proxectou ximnasio, cociña e comedor. 

O noveno modelo representaba unha escola graduada capaz para cento 
vinte e seis alumnos cun presuposto de corenta e seis mil seiscentas 
pesetas. Tiña planta rectangular con patio central, con luz unilateral na 
aula; e a pesar de que a normativa indicaba que os retretes debían estar 
afastados da aula, o autor situounos compartindo parede coa sala de 
traballos manuais. 

O décimo tipo mostraba un grupo escolar con planta rectangular e patio 
central para sesenta alumnas e sesenta alumnos cun orzamento medio de 
custe de corenta e seis mil pesetas. A pesar de non estar contemplados 
implicitamente na normativa, o arquitecto incluíu cociña, comedor e 
cuarto de labores. E ao igual ca no caso anterior, os retretes compartían 
parede –nesta ocasión– coas aulas.

Fig. 01. Planimetrías de escolas-tipo: números un, dous, tres, catro e cinco. Domingo de Rute, 
1908. (Ministerio de Instrución Pública e Belas Artes)
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Fig. 02. Planimetrías de escolas-tipo: números seis, sete, oito e nove. Domingo de 
Rute, 1908. (Ministerio de Instrución Pública e Belas Artes)

Fig. 03. Planimetrías de escolas-tipo: números dez, once e doce. Domingo de Rute, 
1908. (Ministerio de Instrución Pública e Belas Artes)

O undécimo modelo amosaba unha escola graduada de planta rectangular 
sen patio para oitenta e catro alumnas e oitenta e catro alumnos cun 
presuposto de cincuenta e cinco mil pesetas.

E o décimo segundo e último tipo era unha escola graduada para cento 
vinte e seis alumnos con vivenda para o conserxe, e un orzamento de 
sesenta e oito mil pesetas. Tiña planta rectangular con patio central; e 
dado o tipo de educación –que requiría máis salas– o autor proxectou 
ximnasio, cociña e comedor. Neste modelo, a ornamentación da fachada 
principal completábase cuns frontóns triangulares sobre a cornixa.8

No momento de levar á práctica estes modelos oficiais en distintos 
municipios, púxose de manifesto que pronto resultaron anticuados e 
pequenos; polo que en moitas ocasións foi necesaria a construción dun 
novo piso. E nos núcleos rurais, ás veces, modificouse a distribución da 
planta e emprazouse a vivenda do mestre nun corpo independente ou 
mesmo nese novo andar engadido. Con todo, os modelos de Domingo de 
Rute foron facilmente transformables e modificables, podéndose adaptar 
ás esixencias da nova normativa.9

Non obstante, estes modelos non abranguían as novas posibilidades da 
ensinanza graduada obrigatoria dalgúns municipios onde o concello 
custeaba máis dunha escola primaria de cada sexo. Foi necesaria a 
aprobación da Real Orde do 25 de febreiro de 1911, da Real Orde do 10 de 
marzo de 1911 e a circular do 14 de xuño de 1911 para que a implantación 

8  MINISTERIO DE INSTRUCIÓN PÚBLICA E BELAS ARTES; Colección de planos para 
la construcción de edificios escolares. Imprenta da Dirección Xeral do Instituto Xeográfico e 
Estatístico, Cartografía e Artes Gráficas. Madrid 1908.

9   DE ORTUETA HILBERATH, E.; “Modelos de escuelas de educación primaria pública avalados 
por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes”, Norba: revista de arte, 17. Universidade de 
Estremadura. Badaxoz 1997. Páx.165-192.



4342

Alberta Lorenzo Aspres
...Escolas da emigración no Concello das Pontes...

das escolas graduadas na xeografía española fose unha realidade.10

Los proyectos de 1909 (...) sólo resuelven una parte 
del problema, puesto que, notoriamente, el coste de su 
construcción excede en mucho a lo que la inmensa mayoría 
de nuestros Municipios, aunque se ayude con subvenciones 
del Estado, podría sufragar. El modelo actual y los referidos 
representan el edificio apetecible y realizable en las grandes 
capitales y, como excepción, en otros sitos también (…); pero 
no puede ser en manera alguna la regla general aplicable al 
enorme número de Municipios modestos que en España existe 
y cuyas necesidades no podremos nunca llenar sino sobre la 
base de un gasto muchísimo menor.

Para nuestras escuelas de aldea y de grupos de población 
reducida necesitamos edificios modestos, con tres clases en 
que funcionen secciones dobles, como se hace en países más 
ricos y adelantados que el nuestro; y ese tipo es el que nos 
falta todavía y que la Dirección se propone obtener.11

En consecuencia, o 16 de xuño de 1911 convocouse un concurso a nivel 
nacional para a presentación de planimetrías tipo para os edificios escolares. 
E o gañador do concurso para o proxecto dunha escola graduada para 
seis ou doce seccións foi o arquitecto Julio Sáenz y Barés.
10   A maior innovación residiu na nova definición do concepto de grupo escolar: xa non se trataba 
dunha escola capaz de conter unha de nenos e outra de nenas –e se acaso unha de párvulos–, senón 
que era unha escola graduada para doce seccións –seis para cada sexo–.

MINISTERIO DE INSTRUCIÓN PÚBLICA E BELAS ARTES - DIRECCIÓN XERAL DE 
PRIMEIRA ENSINANZA; Instrucciones y planos modelos para escuelas graduadas de 6 o 12 
secciones. Imprenta do Colexio Nacional de Xordomudos e Cegos. Madrid 1913.

11  MINISTERIO DE INSTRUCIÓN PÚBLICA E BELAS ARTES - DIRECCIÓN XERAL DE 
PRIMEIRA ENSINANZA; Instrucciones y planos modelos para escuelas graduadas de 6 o 12 
secciones. Imprenta do Colexio Nacional de Xordomudos e Cegos. Madrid 1913.

Ao igual cos modelos oficiais anteriores, estes axustáronse 
extraordinariamente ás condicións técnico-hixiénicas aprobadas no 1905; 
pero ademais demostraron un amplo e profundo coñecemento por parte 
do autor da arquitectura escolar tanto española como europea.12 Con 
todo, a principal innovación resultou ser o desenrolo en altura –baixo e 
primeiro andar– das distintas dependencias escolares: isto supoñía un 
maior aproveitamento do patio, aínda que existía o inconveniente das 
escaleiras. Por outra banda, as formas adoptadas en planta non resultaban 
complexas: os diferentes deseños presentaban un desenrolo lonxitudinal 
coa opción da disposición en ángulo co fin dunha mellor adaptación ao 
clima da localidade onde se construíse a escola.

A distribución das diversas dependencias e o seu número dependía de 
se o centro era mixto ou non. No primeiro dos casos os distintos sexos 
compartirían a cociña, o comedor, a biblioteca e os museos escolares; 
estancias que estarían situadas –loxicamente– no encontro de ambos 
edificios. Nos extremos ou no centro dos volumes localizaríanse o 
vestíbulo e a caixa da escaleira. En canto ás aulas, as proporcións ideais 
eran de nove a dez metros de lonxitude por seis ou sete metros de anchura, 
coa luz unilateral esquerda sempre que fose posible. E ao igual ca nos 
modelos anteriores, a sinxeleza das plantas reflectíase nos alzados, que se 
caracterizaban por unha gran sobriedade e cubertas a dúas augas.

Como dixemos, os modelos proxectados por Sáenz y Barés foron catro: o 
primeiro era para unha escola dun só sexo de seis seccións cun presuposto 
medio de máis de noventa e unha mil trescentas pesetas; o segundo 
mostraba unha escola dun só sexo de seis seccións cun orzamento medio 
de custo de case setenta e nove mil pesetas; o terceiro representaba unha 

12   DE ORTUETA HILBERATH, E.; “Modelos de escuelas de educación primaria pública avalados 
por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes”, Norba: revista de arte, 17. Universidade de 
Estremadura. Badaxoz 1997. Páx.165-192.



Fig. 04. Proxectos de escolas graduadas para seis seccións: tipos un e dous. Sáenz y 
Barés, 1911. (Ministerio de Instrución Pública e Belas Artes)

Fig. 05. Proxectos de escolas graduadas para doce seccións: tipos tres e catro. Sáenz 
y Barés, 1911. (Ministerio de Instrución Pública e Belas Artes)

Fig. 04 Fig. 05
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escola mixta de doce seccións cun presuposto de máis de cento vinte e nove 
mil pesetas; e o cuarto e último tipo amosaba unha escola mixta de doce 
seccións cun orzamento de máis de cento trinta e catro mil cincocentas 
pesetas.13

Con todo, a proliferación dos edificios escolares pola xeografía estatal era 
lenta, debido en parte a que os gastos ocasionados pola construción e o 
mantemento do colexio corría ao cargo das arcas municipais. E no ámbito 
rural a cuestión era aínda máis grave: unha pequena vila de trescentos 
cincuenta habitantes cun presuposto anual de Instrución Pública para o 
ano 1900 de mil cen pesetas tiña que facer fronte á construción dun centro 
escolar de tres seccións que costaría unhas setenta mil pesetas, trinta mil 
se falamos dunha escola unitaria.14

A chegada dos anos vinte na pasada centuria suporía un cambio importante 
en canto á construción de escolas: a aprobación do Decreto do 23 de 
novembro de 1920 permitiría o levantamento de tan ansiadas edificacións 
en numerosos concellos. Mediante este documento, o Estado encargaríase 
do concernente á construción destes edificios de forma directa creándose 
paralelamente un corpo facultativo de arquitectos especializados en centros 
escolares e organizados por provincias.15 Tamén se creaba a Oficina 
Técnica de Construcións Escolares, que viña substituír ao Negociado de 
Arquitectura Escolar, sendo as súas funcións máis amplas ao executar 
directamente as obras construídas polo Estado.
13  MINISTERIO DE INSTRUCIÓN PÚBLICA E BELAS ARTES - DIRECCIÓN XERAL DE 
PRIMEIRA ENSINANZA; Instrcciones y planos modelos para escuelas graduadas de 6 o 12 
secciones. Imprenta do Colexio Nacional de Xordomudos e Cegos. Madrid 1913.

14  LÓPEZ MARTÍN, R.; “La construcción y creación de escuelas en la España del primer tercio 
del siglo XX”, Historia de la educación: revista interuniversitaria, 16. Universidade de Salamanca. 
Salamanca 1997. Páx.65-90.

15 LÁZARO FLORES, E.; “Historia de las construcciones escolares en España”, Revista de 
Educación, 240. Madrid 1975. Páx.114-126.

Un novo cambio se produciu nas tipoloxías escolares a raíz da publicación 
do Real Decreto do 17 de decembro de 1922. Os modelos foron 
elaborados baixo a dirección do arquitecto Antonio Flórez Urdapilleta16, 
coa colaboración doutros profesionais como Leopoldo Torres Balbás17, 
Francisco Giner de los Ríos18 ou Joaquín Muro Antón19. Entre as novidades 
que presentaba esta nova colección de planimetrías destacaba a adaptación 
dos deseños ás necesidades rexionais de cada zona, presentándose 
cinco modelos en función do tipo de clima –dende frío e chuvioso ata 
temperado e seco–, dos que se deducían sete subtipos en función dos 
materiais a empregar –dende fábrica e madeira ata fábrica e ferro–. Tamén 
se asumiron por completo tódolos principios das correntes racionalistas 
europeas, en canto á organización dunha escola máis hixiénica en tódolos 
seus aspectos, dende material ata funcional e persoal.20

16  Antonio Flórez Urdapilleta (Vigo 1877 - Madrid 1941) finalizou os seus estudos de arquitectura 
na Escola de Madrid no 1904, sendo alumno de Ricardo Velázquez Bosco e de Manuel Bartolomé 
Cossío. Debido á amizade con este último asociouse coa Institución Libre de Ensinanza, o que lle 
proporcionou unha gran experiencia e coñecemento no deseño e construción de edificios escolares –
obtendo o alcume de arquitecto de colexios–. No ano 1930 foi elixido como director do Departamento 
de Construcións Escolares do Ministerio de Instrución Pública da II República; no 1933 ingresou na 
Real Academia de Belas Artes de San Fernando, e trala Guerra Civil foi inhabilitado para continuar 
desempeñando a súa profesión.

17 Leopoldo Torres Balbás (Madrid 1888 - 1960) obtivo o título de arquitecto pola Escola de 
Madrid no 1916, sendo considerado un dos pais da restauración monumental en España. Entre 1923 
e 1936 ocupou o cargo de Arquitecto Restaurador da sexta zona, foi catedrático de Historia da Arte 
e da Arquitectura na escola madrileña e dirixiu as obras de recuperación da Alhambra.

18 Francisco Giner de los Ríos (Ronda 1839 - Madrid 1915) estudou filosofía en Barcelona e 
Granada, onde se licenciou en Dereito Civil e Canónico no 1856, doutorándose ao ano seguinte en 
Madrid. Destacou tamén como ensaísta e pedagogo, fundando a Institución Libre de Ensinanza, que 
adquiriu baixo a súa dirección renome internacional ao defender unha educación activa, neutra e non 
dogmática baseada no método científico.

19  Joaquín Muro Antón (Madrid 1892 - 1980) acadou o título de arquitecto pola Escola de Madrid 
no 1916. Compaxinou o seu labor de arquitecto escolar na provincia de Valladolid co traballo na 
Oficina Técnica de Construción de Escola a partir do 1920.

20  LAHOZ ABAD, P.; “Los modelos escolares de la Oficina Técnica para la construcción de 
Escuelas”, Revista Historia de la Educación, 12-13. Madrid 1993-1994. Páx.121-148.



Fig. 07. Escola unitaria Tipo B: clima temperado e chuvioso. Flórez Urdapilleta, 
1922. (Ministerio de Instrución Pública)

Fig. 06. Escola unitaria Tipo A: clima seco e frío. Flórez Urdapilleta, 1922. 
(Ministerio de Instrución Pública)

Fig. 08. Escola unitaria Tipo C: clima cálido e seco. Flórez Urdapilleta, 1922. 
(Ministerio de Instrución Pública)

Fig. 09. Escola unitaria Tipo E: clima frío e chuvioso. Flórez Urdapilleta, 1922. 
(Ministerio de Instrución Pública)
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De xeito paralelo, tamén se produciu unha actualización das Instrucións 
Técnico-Hixiénicas do 1905 mediante o Real Decreto do 31 de marzo de 
1923. Así, no terceiro epígrafe referido á extensión agora indicábase a 
realización do cálculo tomando como referencia que a comunidade infantil 
era do vinte por cento da poboación total da comunidade, e aumentábase a 
superficie de patio correspondente a cada alumno a unha área que oscilaba 
entre os seis e dez metros cadrados de xardín. No relativo ao sexto epígrafe 
–destinado ás clases– producíase unha redución a cincuenta nenos por aula 
nas escolas unitarias, e a altura das aulas elevábase ata os catro metros e 
medio. Por último, o décimo epígrafe relativo ao mobiliario escolar era 
eliminado.

Con todo, a construción de escolas non acadaba o ritmo desexado. Era 
necesaria unha nova reforma, e mediante a aprobación do Real Decreto 
do 10 de xullo de 1928 –e das súas correspondentes Instrucións técnico-
hixiénicas– modificáronse algunhas disposicións anteriores.21 Entre os 
cambios máis importantes, cabe salientar que a partir deste momento, 
a cooperación estatal aplicaríase tanto ás escolas graduadas como ás 
unitarias, e igualmente para as que fosen iniciadas polos concellos ou por 
outras entidades; o que permitiría unha importante descentralización dos 
servizos con aforro de trámites e de tempo, así como unha maior economía 
para o Estado en cada edificio. 

Tamén resultaría de gran conveniencia para fomentar a construción escolar 
–por diminuír en gran parte a carga municipal–, o consentir que a vivenda 
dos mestres puidera facerse no mesmo edificio escolar en pequenas 

21 MINISTERIO DE INSTRUCIÓN PÚBLICA E BELAS ARTES - DIRECCIÓN XERAL DE 
PRIMEIRA ENSINANZA; Construcción de edificios escuelas: Real Decreto de 10 de julio de 
1928. Instrucciones técnico-higiénicas. Modelos de documentos administrativos. Imprenta Yagües. 
Madrid 1928.

localidades, coa única condición dunha completa incomunicación entre a 
zona de vivenda e a zona do colexio.

Finalmente, foi o período da II República o que significou un gran pulo 
da educación primaria pública: procurábase a igualdade e a xustiza social 
considerando primordial o desenvolvemento cultural ao alcance de todos 
co único propósito de non deixar un só neno sen un sitio na escola, fose 
cal fose o lugar no que residise.

III- SOCIEDADES GALEGAS DE INSTRUCIÓN

Tradicionalmente foi o Concello o encargado de financiar, xestionar e pro-
piciar as tarefas da instrución primaria. De feito, a Lei de Instrución Pú-
blica do 1857 –por non citar precedentes xurídicos anteriores– prescribía 
que as escolas públicas debían estar ao cargo das respectivas entidades 
de poboación, debendo incluír a súa construción e/ou o seu mantemento 
nos seus orzamentos municipais como gasto obrigatorio. Non obstante, 
a antedita lei tamén dispoñía que tódolos anos se consignaría no presu-
posto xeral do Estado un millón de reais –como mínimo– para auxiliar 
ás poboacións que non puideran custear por si soas os gastos de primeira 
ensinanza.22

22  LÓPEZ MARTÍN, R.; “La construcción y creación de escuelas en la España del primer tercio 
del siglo XX”, Historia de la educación: revista interuniversitaria, 16. Universidade de Salamanca. 
Salamanca 1997. Páx.65-90.
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Co nacemento do Ministerio de Instrución Pública nos albores do século 
XX e a entrada en vigor do Real Decreto do 21 de xullo de 1900, polo que 
o Estado asumiría o pago das obrigas de persoal e material das escolas 
públicas –poñendo fin a unha longa traxectoria de deficiencias– seme-
llaba que o problema orzamentario comezaba a solucionarse. Pero nada 
máis afastado da realidade, por canto o Real Decreto do 26 de outubro de 
1901 –polo que se ratificaba entre outros aspectos importantes o pago de 
persoal e material–, deixaba os gastos de arrendamento de casas-escolas 
e habitacións dos mestres, así como os de construción e reparación dos 
locais escolares, a expensas dos concellos.

A medida –altamente criticada nos ámbitos pedagóxicos estatais– supuxo 
un duro golpe ás aspiracións educativas, dada a necesidade de construción 
de escolas na España de comezos do século XX, cunha rede escolar públi-
ca deficitaria e incapaz de atender as demandas educativas da poboación.

Nesta liña de responsabilidade municipal, os concellos –máis se atende-
mos aos de ámbito rural con menor poboación– víanse incapaces de facer 
fronte non só ao desembolso do aluguer do edificio escolar e casa para o 
mestre, senón de telos en boas condicións e, sobre todo, a poder subtraer 
de cada presuposto anual unha cantidade –por pequena que fose– para 
propoñerse a construción dunha nova escola.

E dada a escaseza orzamentaria dos municipios para a construción, a re-
paración e a conservación dos edificios escolares, serían os auxilios do 
Estado  e as doazóns privadas as canles máis apropiadas para a realización 
das anteditas tarefas.23

Os anos vinte da pasada centuria inauguraban unha nova etapa no finan-
ciamento da construción de edificios escolares: o Real Decreto do 23 de 

23  Os Reais Decretos do 26 de setembro de 1904 e do 28 de abril de 1905 trataron de establecer as 
fórmulas necesarias para facilitar o acceso das corporacións locais ás axudas estatais.

novembro de 1920 posibilitaba –por primeira vez– que fose o Estado o 
que se encargase das obrigas orzamentarias da construción de escolas. A 
partir dese momento, aqueles concellos que non puidesen levar a cabo a 
antedita construción poderían facelo solicitando que fose o Estado o que 
sufragase tódolos gastos. Pola súa parte, os concellos en cuestión deberían 
proporcionar o terreo para o edificio e campo de xogo, así como acondi-
cionar as súas infraestruturas, ademais de facerse cargo da conservación 
e mantemento do edificio e proporcionar unha casa ao mestre, de acordo 
aos preceptos vixentes na Lei de Instrución Pública.24

Ademais da importancia que tiña o feito en si, a medida supuxo a asunción 
moral por parte do Estado de implicarse decididamente na mellora da rede 
escolar, culminando unha longa traxectoria estatalizadora iniciada nos 
albores do século XX.

Con todo, a falta de fondos municipais e a dificultade de conseguir axudas 
estatais, levou a propoñer unha terceira vía para a construción de escolas: 
a colaboración veciñal. Doazóns de particulares, xunto ao traballo 
desinteresado dos habitantes do lugar organizados en pequenas sociedades 
ou padroados, propiciaron a construción dun gran número de edificios –a 
maior parte deles sinxelos e con escasas pretensións– no transcurso do 
primeiro terzo da pasada centuria. 

Esta actitude resultou de gran importancia na España rural,25 e especial-
mente en Galicia a través dos emigrantes.

24  LÓPEZ MARTÍN, R.; “La construcción y creación de escuelas en la España del primer tercio 
del siglo XX”, Historia de la educación: revista interuniversitaria, 16. Universidade de Salamanca. 
Salamanca 1997. Páx.65-90.

25  TORRES BALBÁS, L.; “Los edificios escolares vistos desde la España rural”, Oficina Técnica 
para Construcción de Escuelas. Ministerio de Instrución Pública e Belas Artes. Madrid 1933. 
Páx.125-147.
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Os emigrantes tiñan un coñecemento directo das faltas e penurias materiais 
que rexistraba a institución educativa; e non só coñecían vivencialmente 
tal estado de precariedade, senón que ademais dende o éxodo tomaron 
consciencia –se non o fixeran xa antes– de que esa deplorable situación non 
podía persistir por máis tempo debido aos riscos que a mesma entrañaba 
e aos múltiples problemas que estaba a ocasionar. Ante as reiteradas 
mostras de inhibición e deixamento por parte da Administración Pública 
para afrontar o problema, a única solución efectiva e viable –a xuízo dos 
ausentes– era intervir sen máis dilación a título particular e/ou de maneira 
mancomunada: só así, no decurso dos anos, poderíase chegar a solucionar 
esta vella cuestión herdada. 

En consecuencia, moitos emigrados –principalmente os transoceánicos– 
formaron sociedades microterritoriais que tiñan na súa maior parte o 
cualificativo de Sociedade de Instrución e cuxo principal obxectivo era 
achegar fondos para levantar ou acondicionar inmobles de uso escolar na 
área territorial da que proviñan.26 

Cada colexio construído a expensas dos ausentes –denominado escola de 
indiano–, ademais de denotar a preocupación dos emigrantes polo seu 
lugar de orixe, tiña unha significación manifesta de ben patrimonial de 
uso comunitario e era portador dunha dobre mensaxe implícita de carácter 
simbólico para os veciños: por unha banda, configuraba o testemuño 
tanxible da indisoluble e permanente vinculación solidaria dos emigrantes 
das súas localidades de partida; e pola outra, representaba unha proba 
irrefutable da importancia que os residentes no exterior lle outorgaban á 
ensinanza e do seu propósito de facer partícipes das propias conviccións a 
cantos permanecían na Galicia interior. 

26 LÁZARO FLORES, E.; “Historia de las construcciones escolares en España”, Revista de 
Educación, 240. Madrid 1975. Páx.114-126.

Esta actitude valorativa levou aos emigrantes a recadar o asesoramento 
técnico indispensable a fin de que os devanditos inmobles reunisen as 
condicións hixiénicas, pedagóxicas e arquitectónicas máis idóneas. Por 
iso, os distintos axentes asesores proporcionaron diferentes modelos de 
edificios e cada sociedade tiña que elixir en último termo o prototipo de 
centro que satisfacía de maneira óptima as súas demandas e necesidades, 
e que ao mesmo tempo lle resultase asumible en razón do seu potencial 
financeiro. E a combinación destas dúas variables deu lugar a un mosaico 
arquitectónico heteroxéneo e variado no que, non obstante, se apreciarían 
elementos comúns que lle conferiron unha relativa homoxeneidade 
externa –se non estilística si cando menos identificadora e referencial– 
que permitiría distinguir estas construcións doutra clase de inmobles e 
recoñecer nelas a pegada inequívoca do emigrante transoceánico.27

Un primeiro modelo arquitectónico –o máis modesto de todos– que pola 
súa morfoloxía e fisionomía exterior sería o modelo de escola nave ou 
pavillón, caracterizouse por ter un único corpo de planta baixa de forma 
rectangular no que comunmente se dispoñía unha soa aula. A súa fachada 
principal estaría cuberta de grandes fiestras cuxa función prioritaria era a 
de facilitar a ventilación e a iluminación naturais do espazo. A súa traza 
sería sobria e austera, carente de elementos decorativos: como moito 
podería levar un frontón terminal onde aparecería esculpida en relevo 
unha lenda co nome da entidade promotora e o ano de construción.

Existiron algunhas variantes máis complexas deste modelo que, mantendo 
case inalterable a súa estrutura arquitectónica e a súa configuración 
externa, incorporaban novas dependencias como un alpendre contiguo 
á súa fachada traseira ou unha vivenda para o mestre. Tamén algunhas 

27  PEÑA SAAVEDRA, V.; Éxodo, organización comunitaria e intervención escolar. La impronta 
educativa de la emigración transoceánica en Galicia. 2 volumes. Secretaría Xeral para as Relacións 
coas Comunidades Galegas - Xunta de Galicia. Santiago de Compostela 1991. Volume 2, páx.63-64.
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delas dispuxeron de dúas aulas en lugar de unha, con entradas –centrais 
ou laterais– independentes, e que en ocasións se atopaban unidas por un 
pequeno corpo central lixeiramente elevado a través do cal se accedía ao 
interior do recinto.

Estas edificacións tipo pavillón axustábanse ao modelo estándar ou 
normalizado máis simple que recomendaban os técnicos da administración 
escolar do país, e o seu custo oscilaba entre as quince mil e as vinte mil 
pesetas. A súa principal virtude radicaba en que eran susceptibles de 
ampliación sen necesidade de alterar ou modificar o bloque primeiramente 
erguido, ao que podían ir agregándoselle de maneira gradual outros 
corpos complementarios. Este era un aspecto de suma importancia para as 
Sociedades de Instrución, xa que as súas dispoñibilidades monetarias non 
sempre lles permitían realizar grandes inversións dunha soa vez.

Fig. 10. Escola de Roupar, en Xermade. (Arquivo fotográfico da autora)

Unha segunda tipoloxía sería aquela na que a escola aparecía distribuída en 
dous corpos superpostos –xeralmente de planta rectangular– conformando 
dous espazos habitables. Ambos poderían ser independentes e atoparse 
incomunicados entre si, ou pola contra servirse dun mesmo acceso común 
que interiormente se dividiría en dúas ou máis direccións e que en todo 
caso tería como divisoria as escaleiras de acceso ao piso superior. Polo 
regular, a planta baixa estaría dedicada á escola e a planta alta á vivenda do 
mestre; non obstante, nalgúns inmobles os dous pisos foron destinados a 
aulas escolares, e noutros a sociedade promotora reservouse integramente 
un dos andares para establecer nel unha biblioteca, unha sala de xuntas ou 
un centro social. 

Un terceiro modelo escolar sería o que –probablemente– acusou con maior 
nitidez a pegada dos seus promotores financeiros. A estrutura modular 
destas edificacións axustaríase ao esquema de casa de dúas plantas de 
superficie cadrada ou rectangular –gardando parcial similitude coas 
vivendas estivais ou de retiro dos indianos–; e os seus trazos estilísticos 
máis salientes denotarían unha especie de mestizaxe de concepcións e 
correntes que ían dende o máis puro clasicismo ao modernismo, con 
inequívocas reminiscencias da arquitectura colonial. En conxunto, 
resultarían edificios de fermosa factura, esplendidamente rematados e con 
pretensións de moderada pero obvia monumentalidade. 

Unha cuarta tipoloxía sería a formada por aqueles inmobles que amosaron 
unha apreciable homoxeneidade interna en canto ao deseño, se ben diferiron 
en relación ao seu volume e número de corpos. Devandita homoxeneidade 
semellaba ser o indicio de que tras este conxunto de colexios subxacía un 
mesmo autor de planimetrías e que as variantes arquitectónicas que se 
rexistraron entre elas eran responsabilidade exclusiva do mestre de obras 
ou do construtor que presumiblemente tiveron que axustar o modelo ideal 
ás demandas e aos presupostos de cada sociedade.
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Fig. 12. Escola de Arbo. (Arquivo fotográfico da autora)

Fig. 11. Casa - Escola de Moucide en no Valadouro. (Arquivo fotográfico da autora)

Fig. 14. Grupo Escolar de Santa María de Cee. (Arquivo fotográfico da autora)

Fig. 13. Escolas de Vilalba: O Valado, Tardade, Lanzós e Corvelle. (Arquivo fotográ-
fico da autora)
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Con frecuencia estas edificacións dispoñían de dúas plantas de uso 
dispar –aulas exclusivamente, aulas e salón social, aulas e vivendas para 
os mestres, etc–; ademais de conter unha gran variedade de elementos 
decorativos interiores e exteriores.

O quinto e último modelo respondería, polo xeral, ás obras de autor ou 
técnico-especialista; é dicir, serían inmobles proxectados expresamente 
por un prestixioso arquitecto que traballaría ao servizo da Sociedade de 
Instrución. Tratouse do caso menos abundante na xeografía galega debido 
a que só algunhas entidades gozaban da liquidez económica necesaria 
para facer fronte á construción dun establecemento desta índole.

Aínda que diferiron entre si en canto a morfoloxía e volume, todas estas 
escolas tiñan en común un porte de solidez e monumentalidade que lles 
confería homoxeneidade en razón das características singulares que 
posuían. Estilisticamente, estes inmobles inscribiríanse en correntes 
diferentes, acomodándose segundo os casos a patróns historicistas, 
modernistas ou academicistas.

Por outra banda, estes cincos modelos edilicios –nos que resultaría factible 
clasificar o groso dos edificios escolares levantados polas Sociedades 
Galegas de Instrución– contribuíron a afianzar a hipótese da pluralidade 
tipolóxica interna que rexistrou en materia arquitectónica a rede de 
colexios implantada por devanditas entidades.

IV- AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

Nos albores do século XX o analfabetismo no concello das Pontes era 
lamentablemente alto, ao igual ca na maioría dos municipios galegos, de-
bido a que a vixente Lei Moyano –1857-1908– resultaba absolutamente 
inadecuada para as realidades xeográfica e económica galegas.28

En xeral, había un déficit de escolas cuxas condicións de hixiene e calida-
de eran máis que lamentables; e a escasa formación pedagóxica dos mes-
tres –xunto coa súa baixa remuneración– favorecía o absentismo escolar e 
o abandono das súas funcións.

Coñecedores desta triste situación, así como das alarmantes deficiencias 
da infraestrutura educativa, un grupo de vinte e cinco emigrantes naturais 
do concello das Pontes reuníronse nunha casa na Habana o 28 de xaneiro 
de 1912 coa fin de constituír unha asociación que axudase ao desenvol-
vemento da instrución primaria e gratuíta no seu municipio de orixe: eran 
conscientes da importancia da educación como rexeneradora de Galicia e 
da sociedade en xeral.

Dende un primeiro momento decidiron realizar un gran labor de propa-
ganda para conseguir a afiliación como socios da maioría dos ponteses 
residentes en Cuba, e proba diso foi que dos vinte e cinco asistentes á 
primeira reunión chegaron aos cento noventa socios en tres anos.

O primeiro regulamento foi aprobado na xunta xeral preparatoria cele-
brada o 11 de febreiro de 1912 e nel denominaban á sociedade como So-
ciedad de Instrucción Naturales del Ayuntamiento de Puentes. Como fins 
sociais estableceron:

28  DE GABRIEL FERNÁNDEZ, N.; “A adaptación da Lei Moyano a Galicia”, Sarmiento: 
Anuario galego de historia da educación, 16. A Coruña 2012. Páx.169-206.
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(...) instrucción primaria y gratuita en cada una de las parro-
quias de Freijo, Deveso, Aparral, Vilabella y San Mamed, y 
de segunda enseñanza en la villa de Puentes de García Rodrí-
guez, para cuyo fin se construirá en cada localidad un edificio 
adecuado, con capacidad suficiente para dos aulas, una de 
niños y otra de niñas. 

Si además de este primitivo proyecto creyeran en la primera 
junta general o en otra sucesivas apropiado extender estos 
beneficios, a otros fines humanitarios, serán compatibles con 
el objeto de esta sociedad.29

Nos primeiros anos en funcionamento, a asociación dedicouse a incre-
mentar os seus fondos sociais –coa organización de festas, cobro de cotas 
etc – para enviar xiros periódicos cos que dotar aos premios que se lles 
concedían aos alumnos máis destacados das escolas pontesas, co propósi-
to de incentivar a instrución e frear o absentismo escolar no seu concello 
de orixe. 

Na sesión extraordinaria celebrada o 19 de decembro de 1920 aprobouse 
un segundo regulamento que recollía unha nova denominación para a aso-
ciación: Sociedad de Instrucción, Beneficencia y Protección Mutua Natu-
rales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez. Este cambio de 
nome viña derivado da incorporación dunha nova finalidade: o socorro 
aos socios que o precisasen, xa que a evolución da economía cubana era 
oscilante e provocaba que en determinadas épocas diminuíra o traballo 

29   SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTES DE 
GARCÍA RODRÍGUEZ, Libro de actas de Juntas Generales. A Habana 1912.
SOUTO LÓPEZ, M.; “A ‘Sociedad Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez’ 
no seu centenario: nacemento, evolución histórica e intervención educativa no concello de As Pon-
tes”, Hume historia: revista de estudos históricos locais, 4. As Pontes de García Rodríguez 2011. 
Páx.97-211.

coa consecuente influenza nos ponteses alí residentes. En consecuencia, 
os obxectivos da Sociedade foron tamén modificados:

1º.- Contribuir a fomentar y difundir la enseñanza primaria 
y ampliación de la misma, en la proporción y forma que sus 
recursos le permitan, para los niños de ambos sexos, así de 
la villa de Puentes de García Rodríguez, como de las cinco 
restantes parroquias de Freijo, Deveso, San Mamed, Aparral 
y Vilabella, en el partido judicial de Ortigueira (Coruña, Es-
paña). 

2º.- Al objeto indicado en el inciso anterior y cuando sus re-
cursos se lo permitan, construirá los edificios para establecer 
los colegios que a juicio de las sucesivas Juntas generales 
sean acordado después de oír los informes que en cada caso 
presentará la Junta Directiva, la que iniciará y tramitará los 
correspondientes expedientes informativos, en los que deberá 
figurar el informe de la Delegación de Puentes. 

3º.- Fomentará la unión entre todos los naturales y oriundos 
del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez, residen-
tes en esta República de Cuba y demás puntos de América 
y España, con el fin de que todos unidos en estrecho lazo de 
amistad, puedan dispensarse entre sí una mutua protección. 

4º.- Constituirá un fondo de beneficencia, en el que ingresa-
rán las cantidades que sean acordadas por las respectivas 
Juntas generales y de gobierno y además el diez por ciento 
de la recaudación líquida mensual, para proteger, auxiliar y 
defender de la indigencia a todo asociado que tuviere la des-
gracia de caer en algún revés de fortuna. El fondo destinado 
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a beneficencia no podrá exceder en ningún tiempo de la can-
tidad de quinientos pesos. La cantidad que resulte exceder de 
la expresada pasará a engrosar los fondos sociales.30

O 9 de outubro de 1921 celebrouse unha xunta xeral na que se acordou o 
envío de diñeiro a unha delegación da Sociedade nas Pontes, a cal esta-
ba formada por emigrantes retornados que formaran parte da asociación 
dende os seus inicios. Ademais de representar á entidade no municipio 
–e en España–, entre as súas funcións estaba a de estudar e designar os 
lugares onde ían ser construídos os centros escolares, así como encargar 
os proxectos dos mesmos –que serían aprobados pola Sociedade matriz– e 
levar a supervisión das obras. 

En consecuencia, pouco tempo despois, a asociación adquiría un terreo 
na vila das Pontes para levantar o seu primeiro edificio escolar, situado 
de maneira estratéxica fronte á casa do concello. E entre os anos 1927 e 
1928, compráronse varios soares nas parroquias do Freixo, Vilavella, De-
veso e Somede coa fin de construír varias escolas nestes lugares31. 

Unha vez construídos os edificios, a Sociedade cedíallos ou alugáballos ao 
Concello –que era o encargado de acondicionar as escolas–, mentres ela 
seguía ocupándose da adquisición do mobiliario e do material educativo.

30 SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN, BENEFICIENCIA Y PROTECCIÓN MUTUA NATURALES 
DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, Reglamento General de la 
Sociedad… A Habana 1924.

SOUTO LÓPEZ, M.; “A ‘Sociedad Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez’ no 
seu centenario: nacemento, evolución histórica e intervención educativa no concello de As Pontes”, 
Hume historia: revista de estudos históricos locais, 4. As Pontes de García Rodríguez 2011. Páx.97-
211.

31 A comezos dos anos trinta, a Sociedade de Instrución contribuíu a financiar a construción da 
escola de Gondré achegando a cifra de cincocentas pesetas. 

Na sesión extraordinaria da xunta xeral celebrada o 18 de novembro de 
1941 aprobouse o terceiro regulamento da asociación, que unha vez máis 
modificaba a súa denominación –Sociedad de Beneficencia y Recreo Na-
turales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez–, pero tamén 
os seus obxectivos: 

A) Auxiliar a los socios enfermos y necesitados en la pro-
porción que les corresponda según la escala de socorros y el 
tiempo consecutivo que lleven perteneciendo a la Sociedad. 

B) Proporcionar a los socios toda clase de expansiones lícitas 
por medio de fiestas cultas, entre las que figurará un banquete 
anual gratuito, a menos que los fondos sociales no lo per-
mitan alguna vez por mayores exigencias de la Beneficencia. 
A dicho banquete tienen derecho todos los socios de ambos 
sexos. No obstante, los socios varones tienen derecho además 
a una invitación para una dama o un niño menor de catorce 
años.32

Este cambio de obxecto respondeu principalmente á consecución da pri-
meira e máis importante tarefa: a intervención na mellora do ensino con-
seguida coa construción dos edificios escolares no concello das Pontes. 
Por este motivo, e xa dende mediados dos anos trinta, bo número de mem-
bros reclamaban un cambio na orientación social para dedicar os recursos 
aos socios residentes na Habana. 

32 SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA Y RECREO NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, Reglamento de la Sociedad… A Habana 1942.

SOUTO LÓPEZ, M.; “A ‘Sociedad Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez’ no 
seu centenario: nacemento, evolución histórica e intervención educativa no concello de As Pontes”, 
Hume historia: revista de estudos históricos locais, 4. As Pontes de García Rodríguez 2011. Páx.97-
211.
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IV.1- GRUPO ESCOLAR DAS PONTES

Ao pouco de fundarse a Sociedade de Instrución das Pontes, acordouse a 
compra dun soar de dous mil oitocentos metros cadrados que o Concello 
sacaba á poxa por resultar sobrante dunha vía pública e que estaba diante 
da casa consistorial. O terreo finalmente foi adquirido por cincocentas 
pesetas mediante escritura pública outorgada o 25 de febreiro de 1923. 

Na sesión da xunta xeral da entidade do 16 de marzo dese mesmo ano 
acordouse realizar os planos das escolas, e na reunión do 16 de abril de 
1924 comunicouse a intención de remitir unha carta ao delegado pontés 
para que enviase os planos e os orzamentos aproximados dos edificios a 
Cuba coa fin de ser finalmente avaliados pola directiva. Ao mesmo tempo, 
solicitaron das autoridades educativas as normas para a construción deste 
tipo de edificios: dende Ortigueira foron remitidas as necesarias especifi-
cacións que debían ter as escolas, e dende Madrid enviáronse –por parte 
do encargado de despacho da sección xeral de primeiro ensino– diversos 
modelos de planos de escolas rurais. 

Para o grupo escolar das Pontes encargáronse tres proxectos. 

O primeiro tiña forma de U, presentando o brazo intermedio dúas alturas e 
os laterais unha. Nos encontros entre os volumes situábanse os vestíbulos: 
o da dereita daba acceso a dúas aulas para nenos de máis de noventa me-
tros cadrados cada unha e con capacidade para setenta e cinco alumnos; o 
da esquerda comunicaba directamente coa aula das nenas de igual tamaño 
e capacidade. Tódalas aulas tiñan á súa vez os seus respectivos retretes, 
que se situaban no pequeno patio traseiro do edificio. Nos anteditos vestí-
bulos había tamén cadansúa escaleira que conducía á planta superior, que 
estaba dividida en dúas vivendas simétricas para os mestres, con cociña 
–co aseo incorporado–, comedor, unha sala e dous dormitorios. 

Nas fachadas, sobre un baseamento de cachotería irregular, aparecía un 
gran número de vans remarcados con molduras dispostos simetricamente: 
no corpo principal os linteis eran rectos, mentres que nos volumes laterais 
os linteis eran un arco de medio punto rebaixado. As portas de acceso es-
taban precedidas duns chanzos para salvar o desnivel do terreo. O conxun-
to remataba con cuberta de lousa a dúas augas.

O segundo proxecto presentaba unha disposición lineal das aulas –e dos 
seus retretes– a través de dous vestíbulos de diferentes dimensións: o da 
dereita –o máis pequeno–, daba acceso a dúas aulas para nenos, unha de 
sesenta metros cadrados escasos con capacidade para corenta alumnos, 
e outra de máis de noventa e cinco metros cadrados para setenta e cinco 
rapaces; o vestíbulo da esquerda daba paso á aula das nenas, que tiña máis 
de noventa metros cadrados e capacidade para setenta e cinco alumnas. 
Pero neste vestíbulo tamén se situaba a escaleira de acceso á planta su-
perior, coincidente coa aula central. Nela dispoñíase unha única vivenda 
para o mestre, con cociña –co aseo incorporado–, comedor, un gabinete e 
tres dormitorios. 

Nas fachadas aparecía un gran número de vans remarcados con moldu-
ras: no corpo central os vans estaban rematados cun arco de medio punto 
rebaixado de ladrillo e clave resaltada, mentres que nos volumes laterais 
os linteis eran rectos e tiñan maior número de detalles ornamentais. As 
portas de acceso estaban precedidas duns chanzos para salvar o desnivel 
do terreo. O conxunto remataba con cuberta de lousa a dúas augas.

O terceiro proxecto constaba dun pavillón de dobre altura en cuxa planta 
inferior tiña dous vestíbulos de entrada –un para nenas e outro para nenos– 
que á súa vez daban acceso a cadansúa aula duns setenta e cinco metros 
cadrados cada unha con capacidade para sesenta alumnos. Nos anteditos 
vestíbulos había tamén cadansúa escaleira que conducía á planta superior, 
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que estaba dividida en dúas vivendas simétricas para mestres, con cociña, 
comedor, aseo e varios dormitorios. Este pavillón central estaba franquea-
do –formando un U– por dous volumes de planta baixa destinados tamén 
a aulas para sesenta alumnos. E completaban o conxunto un pozo con 
bomba e dous corpos para retretes e urinarios acaroados á parte posterior 
do inmoble, e facendo de cuberta dos anteditos retretes dous alxibes para 
a recollida de auga de choiva e do pozo. 

Nas fachadas aparecía un gran número de vans remarcados con moldu-
ras e rematados cun arco de medio punto rebaixado e clave resaltada. Os 
esquinais, con forma curva, estaban delimitados por pilastras decorativas 
co fuste articulado por molduras cadradas; e as portas tiñan o lintel con 
forma de arco de medio punto e estaban precedidas duns chanzos para 
salvar o desnivel do terreo. A cornixa –tamén moldurada– percorría todo 
o edificio, e baixo ela destacaba un taqueado ornamental. A cuberta era 
de lousa; e mentres os corpos laterais se resolvían a tres augas, o central 
presentaba catro.

Finalmente foi este último proxecto –o máis caro– o que se levou a cabo.

Fig. 15. Proxecto ‘Modelo A’, 1927. (Interpretación da autora)

Fig. 16. Proxecto ‘Modelo B’, 1927. (Interpretación da autora)

Fig. 15

Fig. 16
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Fig. 17. Proxecto ‘Modelo C’, 1927. (Interpretación da autora)

O inicio da construción sempre viña precedido dunha carta-manifesto 
enviada a cada veciño das parroquias onde se ía construír a nova escola, 
animándoo a achegar materiais e prestación persoal para a devandita 
obra. Esta foi a dinámica acontecida e tódolos edificios tiveron unha 
colaboración importante de carros do país para o traslado da pedra dende 
a canteira, doazóns de árbores para a madeira dos pisos etc.

Ao pouco de iniciarse as obras no 1928, a Sociedade de Instrución recibiu 
un oficio por parte do Ministerio de Instrución Pública e Belas Artes 
comunicando que resultaba contraria á lei a construción de vivendas para 
os mestres nas vilas e cidades. En consecuencia, a parte alta do corpo 
central pasou de estar fragmentada a quedar convertida nun espazo 
totalmente diáfano.1

33  Este espazo no andar superior sería empregado durante moitos anos polo Casino.
SOUTO LÓPEZ, M.; “A ‘Sociedad Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez’ no 
seu centenario: nacemento, evolución histórica e intervención educativa no concello de As Pontes”, 
Hume historia: revista de estudos históricos locais, 4. As Pontes de García Rodríguez 2011. Páx.97-
211.

Fig. 18. Grupo escolar das Pontes, 1928. (Arquivo Municipal das Pontes)

33
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A maiores –pois non aparecían reflectidos nos planos orixinais– 
engadíronselle dous balcóns en beiril sobre dúas ménsulas e coa 
balaustrada con formas vexetais nos ángulos do corpo principal; este 
motivo repetiríase tamén na balconada de maior tamaño situada no centro 
desta fachada.

Finalmente as obras tiveron un custo de cento cinco mil duascentas 
pesetas, e a inauguración oficial tivo lugar mediante un banquete o día 28 
de xullo de 1929.

Catro anos máis tarde, ante a falta de recursos económicos da Sociedade 
de Instrución, o edificio –xunto cos da Barosa e do Freixo– foi cedido ao 
Concello; e as cláusulas da cesión quedaron reflectidas en escritura pública 
con data do 22 de maio de 1933, onde se especificaba moi polo miúdo a 
súa finalidade e o seu mantemento. Cabe destacar a novena cláusula:

Fig. 19. Grupo escolar das Pontes: día da inauguración. (Arquivo Municipal das 
Pontes)

Que por acuerdo de la Sociedad poderdante y haciendo uso 
de las facultades que le confirieron como delegado de dicha 
sociedad a Don Jesús Cabarcos Cal, éste en nombre de la 
misma cede el uso a favor del Ayuntamiento de Puentes de 
García Rodríguez por tiempo indefinido de los edificios (...) 
con todos sus anexos y terrenos sobrantes para que en ellos se 
instalen las escuelas nacionales de ambos sexos que existan 
en la actualidad (...). 

C/ Bajo ninguna causa y por ningún concepto podrá el 
ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez destinar los 
locales objeto de esa cesión en uso, a otro fin que no sea el 
señalado. A pesar de lo que determina esa base el Presidente 
del Consejo local de primera Enseñanza y en su ausencia 
el Consejo, podrá celebrar conferencias científicas y demás 
fiestas culturales utilizando los locales o aulas que le sean 
necesarias procurando no ocupar los locales por más de un 
día, con el fin de no entorpecer la enseñanza. La Sociedad 
cesionaria hace constar expresa y categóricamente que el 
ayuntamiento no podrá nunca celebrar ni autorizar en los 
locales cuyo uso le cede esta Sociedad, se celebren fiestas 
políticas de ninguna clase, únicamente permitir en época 
de elecciones el establecimiento de los llamados Colegios 
electorales, si así lo exigen las leyes que estén vigentes.

D/ Que (…) en ningún caso en la planta baja del edificio de 
Puentes puedan establecerse otras viviendas ni oficinas o 
dependencias de ninguna clase (...).

E/ Todas las reformas que en lo sucesivo ordenaren las Juntas 
locales de Instrucción y Sanidad, el Señor Inspector Escolar, 
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el ayuntamiento, el Gobierno de la Provincia, el Ministerio 
de Instrucción pública o cualquiera otra autoridad, serán por 
cuenta del ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez, 
así como también serán por cuenta del ayuntamiento, las 
pinturas, blanqueos, conservación del muro, de cierre y 
demás obras que en lo sucesivo sean necesarias para la buena 
conservación del edificio. Las pinturas de aceite serán dadas 
exterior e interiormente cada dos años en todos los edificios 
cedidos. En cuanto a paredes interiores las cales y pinturas de 
color serán dadas cada tres años, y los blanqueos interiores 
todos los años a partir de esta cesión (…), y en cuanto a los 
cielos rasos de las aulas del de Puentes, también será pintado 
de aceite, pero cada cinco años si ello fuere necesario. Será 
también de cuenta del mismo la conservación y reposición del 
motor-bomba eléctrico que existe para la elevación del agua, 
la cual no podrá faltar en los servicios sanitarios, y demás 
dependencias donde esté instalada (…).

F/ No se podrá traspasar, ceder, hipotecar, gravar, alquilar, 
subarrendar en ninguna forma el uso, objeto de este documento 
(…).2

Neste escrito quedaba reflectida a forte preocupación da Sociedade de 
Instrución pola conservación do inmoble en beneficio dos rapaces da 
vila e da súa educación, de tal maneira que comprometía fortemente á 
institución municipal para que os edificios cedidos estivesen sempre en 
bo estado; ademais de condicionar os usos dos mesmos unicamente á 
docencia ou a eventos culturais fóra do horario escolar.

2    SOUTO LÓPEZ, M.; “A ‘Sociedad Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez’ 
no seu centenario: nacemento, evolución histórica e intervención educativa no concello de As 
Pontes”, Hume historia: revista de estudos históricos locais, 4. As Pontes de García Rodríguez 
2011. Páx.97-211.

34

34

En febreiro de 1941, as autoridades franquistas incautaron o grupo escolar, 
que continuou funcionando como centro educativo. 

Anos máis tarde, o edificio foi ampliado e adaptado aos novos tempos 
e a un maior número de alumnos: engadiuse un piso aos volumes 
laterais intentando manter a súa estrutura orixinal e levantouse un novo 
corpo de dúas plantas –para aulas– cara ao noroeste seguindo o modelo 
arquitectónico do inmoble, unido á preexistencia mediante unha pequena 
galería de linguaxe máis contemporánea. O conxunto resultante potenciou 
a súa unidade mediante un xogo de pinturas: os recercados dos vans –a 
modo de elementos ornamentais– foron pintados en branco, en contraste 
cos paramentos exteriores que respondían a un ton ocre. 

Nos seguintes anos, as obras centráronse na zona posterior e na 
construción de varios anexos. Non obstante, o cambio máis salientable foi 
a reconversión das portas laterais en fiestras, e a colocación de dúas portas 
no centro da fachada principal precedidas dunha escalinata.

Co cambio de século, acometéronse varias obras de mantemento nas que 
a cor dos paramentos exteriores foi cambiada por branco, e os recercados 
dos vans e relevos foron resaltados mediante unha cor asalmoada.

Nos últimos anos, o Concello executou unha nova serie de actuacións 
na fachada do colexio dentro dun plan de mellora da estética do centro 
urbano. Pero ademais da adecuación e do pintado dos paramentos –onde 
o salmón foi substituído por un forte azul–, leváronse a cabo tarefas de 
renovación do muro exterior e a construción dunha pérgola na entrada do 
recinto escolar, así como diversas obras de acondicionamento no parque 
do patio infantil.
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Fig. 20. Grupo escolar das Pontes, agosto 2017. (Interpretación da autora)

Fig. 22. Grupo escolar das Pontes, anos noventa. (Arquivo Municipal das Pontes)

Fig. 21. Grupo escolar das Pontes, anos setenta. (Arquivo Municipal das Pontes)
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Fig. 23. Grupo escolar das Pontes, 2011. (Arquivo Municipal das Pontes)

Fig. 24. Grupo escolar das Pontes, agosto 2017. (Arquivo fotográfico da autora)

O Colexio Público Santa María segue a ser un dos centros educativos da 
vila das Pontes onde se imparten clases de educación infantil e primaria 
aos nenos do concello; e na súa fachada principal aínda loce unha placa 
de mármore branco que lembra á sociedade promotora que propiciou a 
súa construción: «PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN, 
BENEFICENCIA Y PROTECCIÓN MUTUAS, NATURALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ».

IV.2- ESCOLA DA BAROSA

Na sesión da xunta xeral da Sociedade de Instrución celebrada o 15 de 
setembro de 1925 acordouse o lugar da Barosa para a construción dunha 
escola na parroquia de Santa María de Vilavella, nun terreo de mil cen me-
tros cadrados que foi adquirido por cen pesetas a Julián Cabarcos Antón 
mediante escritura pública o día 6 de novembro de 1927.

O proxecto aprobado pola directiva da entidade para a escola respondía 
a unha edificación de dous andares de planta rectangular de cento quince 
metros cadrados cada un e cuberta de lousa a dúas augas. 

Na planta baixa había un amplo vestíbulo que daba acceso a unha aula 
mixta con capacidade para cincuenta alumnos, ademais dun cuarto de cos-
tura e dous retretes –situados nun corpo prismático anexo–. Na planta alta 
dispoñíase a vivenda da mestra –así aparecía nos planos–, composta de 
cociña con aseo, comedor, unha sala, outro cuarto e dous dormitorios, así 
como un pequeno museo. 
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As obras iniciáronse no 1928 e tiveron un custo total de case dezanove mil 
pesetas. Remataron a finais do ano seguinte.

Catro anos despois da súa inauguración, ante a falta de recursos econó-
micos da Sociedade de Instrución, o edificio –xunto cos das Pontes e do 
Freixo– foi cedido ao Concello das Pontes. As cláusulas da antedita ce-
sión foron reflectidas en escritura pública con data do 22 de maio de 1933, 
onde se especificaba moi polo miúdo a súa finalidade e mantemento.

Fig. 25. Proxecto orixinal da escola da Barosa, 1928. (Interpretación da autora)

Fig. 27. Escola da Barosa, 1929. (Arquivo Municipal das Pontes)

Fig. 26. Escola da Barosa, 1929: carrexo das vigas. (Arquivo Municipal das Pontes)
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Neste documento quedaba constancia da forte preocupación da asociación 
pola conservación do inmoble en beneficio dos rapaces da parroquia e da 
súa educación, de tal maneira que comprometía fortemente á institución 
municipal para que os edificios cedidos estivesen sempre en bo estado; 
ademais de condicionar os usos dos mesmos unicamente á docencia ou a 
eventos culturais fóra do horario escolar.

Igualmente, na cláusula novena apartado D, especificábase:

(…) Que en dichos edificios únicamente podrá dedicarse a vi-
vienda de los Señores maestros o Profesores la planta alta de 
los edificios de Vilabella y San Juan del Freijo, pero sin que en 
ningún caso ni en estos edificios (…) puedan establecerse otras 
viviendas ni oficinas o dependencias de ninguna clase.3

En febreiro de 1941, as autoridades franquistas incautaron esta edifica-
ción, que continuou funcionando como centro educativo ata que a media-
dos do 1959 –xunto cos terreos lindeiros– foi expropiada pola empresa 
Calvo Sotelo.

Cos cartos obtidos, e parte dos materiais da antiga escola, a Sociedade de 
Instrución decidiu levantar unha nova escola no lugar de Saa, pertencente 
á mesma parroquia pontesa. 

Esta construíuse entre os anos 1960 e 1961, e o resultado foi un edificio 
de dous andares, de planta rectangular e cuberta de lousa a catro augas en 
roda. Moi sinxelo, coas fachadas caracterizadas pola simetría dos vans 
que se remarcaron. As portas de acceso situáronse nos extremos, en co-
municación directa coas dúas aulas existentes na planta baixa; no andar 

SOUTO LÓPEZ, M.; “A ‘Sociedad Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García 
Rodríguez’ no seu centenario: nacemento, evolución histórica e intervención educativa no con-
cello de As Pontes”, Hume historia: revista de estudos históricos locais, 4. As Pontes de García 
Rodríguez 2011. Páx.97-211.
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superior estaban habilitadas as vivendas dos docentes.

Como único elemento decorativo, no centro da fachada principal colocou-
se unha placa de mármore 
que fai referencia á socie-
dade promotora: «PRO-
PIEDAD DE LA SOCIE-
DAD NATURALES DE 
PUENTES EN LA HABA-
NA (CUBA) FUNDADA 
EN 1912 GRUPO ESCO-
LAR DE SÁ».

Nos últimos anos, ademais 
de destinar a antiga escola 
a telecentro, acometéronse 
as obras necesarias para 
o seu acondicionamento 
como local social da 
parroquia na planta 
baixa e como centro de 
información da lagoa das 
Pontes no andar superior.

Fig. 29. Escola de Saa, agosto 2017. (Arquivo 
fotográfico da autora)

Fig. 28. Escola de Saa, 2011. (Arquivo Municipal 
das Pontes)
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IV.3- ESCOLA DE SOMEDE

Na sesión da xunta xeral da Sociedade de Instrución celebrada o 15 de se-
tembro de 1925 acordouse o lugar de Cruz de Lameira para a construción 
dunha escola na parroquia de San Mamede de Somede, en tres fincas que 
sumaban uns seiscentos cincuenta metros cadrados e foron adquiridas por 
valor de duascentas cincuenta pesetas cada unha a Bernardo Fernández 
López, Constantino Fernández López e Vicenta Tojeiro Corral, mediante 
escritura pública do día 13 de outubro de 1931.

O proxecto aprobado correspondería aos planos aceptados anteriormente 
pola directiva da asociación para a escola de Barosa, os cales propoñían 
unha edificación tipo de casa-escola rural, que tamén serviría para 
construír o colexio de Deveso; de aí que estes tres inmobles presentasen 
na súa orixe características moi similares.

Neste caso, modificáronse as dimensións en planta da escola mixta –
pasando dunha capacidade de cincuenta alumnos a corenta e cinco–, 
cambiouse a cuberta de dúas a catro augas, desprazouse o acceso, 
cegáronse as fachadas laterais –a excepción dun único van– e incorporouse 
un destacable baseamento de cachotaría irregular para salvar o importante 
desnivel do terreo dando lugar a un semisoto. 

O resto da tipoloxía mantívose: o resultado foi un edificio de dous andares 
de planta rectangular con cuberta de lousa, cun xardín diante da fachada 
principal e un patio de recreo na zona posterior; ademais dunha pequena 
construción anexa.

O exterior caracterizábase pola súa sinxeleza e a disposición simétrica dos 
vans, sendo a única ornamentación a xa desaparecida placa co nome da 

sociedade promotora na fachada suroeste ou principal: «PROPIEDAD DE 
LA SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN, BENEFICENCIA Y PROTECCIÓN 
MUTUAS NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTES DE 
GARCÍA RODRÍGUEZ». 

A través da porta de acceso accedíase a un vestíbulo que servía de antesala 
á aula da planta baixa, e dende o que partían unhas escaleiras cara ao 
primeiro andar, onde estaba habilitada a vivenda do docente. O semisoto 
era empregado como almacén.

O custo das obras ascendeu a case vinte e unha mil pesetas, e trala 
súa inauguración no ano 1933, a escola foi alugada polo Concello das 
Pontes; e cos cartos –duascentas pesetas anuais– a delegación pagaba o 
mantemento do edificio e o material escolar.

En 1941, o inmoble 
foi incautado polo 
goberno franquista. E 
durante moito tempo 
a súa arquitectura 
mantívose inalterada, 
a excepción da 
unificación do faiado 
co andar superior. 

Nas últimas décadas, 
os forxados presenta-
ban un grave estado 
de deterioro: o da 
planta baixa –con 
estrutura de madeira– Fig. 30. Proxecto orixinal da escola de Somede, 1928. 

(Interpretación da autora)
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amosaba unha deformación inaceptable, e o da planta superior sufría un 
estado ruinoso debido ao inadecuado apoio das vigas mestras nos linteis 
das fiestras, á rotura dalgunha vigueta e ao mal estado do piso; de feito, 
houbo que acometer un reforzo a base de piares metálicos para evitar o 
derrubamento dos forxados.

En marzo de 1999, o Concello das Pontes encargaba ao arquitecto 
Constantino Rodríguez Loureiro o proxecto de rehabilitación da antiga 
escola de Somede, documento que tiña como principal finalidade a 
transformación do edificio da antiga escola unitaria nun edificio de 
uso flexible e compatible coa zona. Á súa vez, esta intervención estaba 
incluída nunha actuación de revalorización do antedito núcleo rural 
mediante tarefas de potenciación das cualidades turísticas do lugar a 
través do acondicionamento da área recreativa Cola do Pantano, en 
colaboración coa asociación EuroEume –como xestora do Programa de 
Desenvolvemento e Diversificación da Economía Rural Proder– e da 
Deputación Provincial da Coruña.4

A proposta respecto da rehabilitación do inmoble escolar mantiña o 
volume edificado, desenvolvéndose o programa basicamente na planta 
baixa: conservaríanse o vestíbulo e as escaleiras, e creábanse unha sala de 
exposicións e dous aseos. Os outros dous andares –superior e semisoto– 
só estarían afectados por obras de saneamento sen un uso preestablecido. 

Finalmente, a intervención non seguiu fielmente as instrucións recollidas 
no proxecto. Na planta baixa pechouse o oco da escaleira e aproveitouse 
o espazo entre os dous aseos a modo de almacén. Na planta alta, 
recuperouse a lareira orixinal, habilitouse unha cociña e abríronse dúas 
fiestras –unha para iluminar as escaleiras e outra para a zona da cociña–; 

4  RODRÍGUEZ LOUREIRO, C.; Proyecto de rehabilitación Escuela de Somede y 
Acondicionamiento en Cola del Pantano. As Pontes de García Rodríguez 1999.
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o resto do espazo mantívose 
totalmente diáfano.

A intervención completouse 
coa demolición da pequena 
construción anexa e co 
acondicionamento do acce-
so mediante a creación de 
dúas terrazas a diferente 
altura. 

Fig. 32. Escola de Somede: proxecto de rehabilitación. Rodríguez Loureiro, 1999. 
Interpretación da autora)

Fig. 31. Escola de Somede, anos noventa. 
(Arquivo Municipal das Pontes)



8988

Alberta Lorenzo Aspres
...Escolas da emigración no Concello das Pontes...

Hoxe en día, a antiga escola de Somede funciona como local social da 
parroquia, con sala de reunións, biblioteca e sala de xogos; pero tamén 
serviu como telecentro –como quedou recollido nunha placa na fachada 
principal–, acondicionando o seu interior ás necesidades e demandas do 
momento.

Fig. 33. Escola de Somede, agosto 2017. (Interpretación da autora)

Fig. 34. Escola de Somede, agosto 
2017. (Arquivo fotográfico da 
autora)

Fig. 35. Escola de Somede, agosto 
2017. (Arquivo fotográfico da 
autora)

Fig. 36. Escola de Somede: planta 
baixa, agosto 2017. (Arquivo 
fotográfico da autora)

Fig. 37. Escola de Somede: planta 
alta, agosto 2017. (Arquivo 
fotográfico da autora)
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IV.4- ESCOLA DO DEVESO

Os veciños da parroquia de Santa María do Deveso residentes na Ha-
bana decidiron para a construción dunha escola no seu lugar de orixe a 
adquisición dun terreo de douscentos metros cadrados a Manuela Bellas 
Méndez e Francisca Castro Pena mediante escritura pública do día 27 
de outubro de 1928 por cen pesetas. Anos despois mercaron outros dous 
terreos anexos que sumaban pouco máis de catrocentos metros cadrados 
a Salvador Bellas Otero e Daniel Romero Barro por un total de trescentas 
pesetas, mediante escritura pública asinada o 1 de novembro de 1934.

O proxecto aprobado correspondería aos planos aceptados anteriormente 
pola directiva da Sociedade de Instrución para a escola da Barosa, os 
cales propoñían unha edificación tipo de casa-escola rural, que tamén 
serviría para construír o colexio de Somede; de aí que estes tres inmobles 
presentasen na súa orixe características moi similares, se ben é certo que 
as semellanzas con este último son moito maiores.

Neste caso, respecto das planimetrías orixinais, reducíronse as dimensións 
en planta da escola mixta –pasando dunha capacidade de cincuenta alumnos 
a corenta–, cambiouse a cuberta de dúas a catro augas e desprazouse o 
acceso. 

O resto da tipoloxía mantívose: o resultado foi un edificio de dous andares 
de planta rectangular con cuberta de lousa, cun xardín diante da fachada 
principal e un patio de recreo na zona posterior; ademais dun pequeno 
volume prismático acaroado para os retretes.

O exterior caracterizábase pola súa sinxeleza e a disposición simétrica dos 
vans, sendo a única ornamentación a aínda conservada placa co nome da 

sociedade promotora na fachada oeste ou principal: «PROPIEDAD DE 
LA SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN, BENEFICENCIA Y PROTECCIÓN 
MUTUAS NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTES DE 
GARCÍA RODRÍGUEZ». 

A través da porta de acceso accedíase a un vestíbulo que servía de antesala 
á aula da planta baixa, e dende o que partían unhas escaleiras cara ao 
primeiro andar, onde estaba habilitada a vivenda do docente. 

Fig. 38. Proxecto orixinal da escola do Deveso, 1928. (Interpretación da autora)
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O custo das obras ascendeu a pouco máis de dez mil pesetas, pois as 
achegas en materiais e xornais dos veciños foron moi significativas. E 
trala súa inauguración no ano 1937, a escola foi alugada polo Concello 
das Pontes; e cos cartos –duascentas pesetas anuais– a delegación pagaba 
o mantemento do edificio e o material escolar.

Pero ao igual cós edificios anteriores, no 1941 a escola do Deveso foi 
incautada polo goberno franquista. Seguiu funcionando como centro 
docente durante décadas, e nos anos sesenta foi cedido finalmente ao 
Concello.

Nos últimos anos acometéronse diversas labores de mellora, 
acondicionamento e rehabilitación na antiga escola: mantívose o volume 
edificado e renovouse por completo a estrutura. E mentres no andar inferior 
mantívose o espazo diáfano para sala de reunións, biblioteca e sala de 
xogos; na planta superior recuperouse a lareira orixinal e habilitouse unha 
pequena cociña, deixando o resto do espazo libre.

Fig. 39. Escola do Deveso, anos oitenta. 
(Arquivo Municipal das Pontes)

Fig. 40. Escola do Deveso, anos oitenta. 
(Arquivo Municipal das Pontes)

Fig. 41. Escola do Deveso, agosto 2017. (Interpretación da autora)

Fig. 42. Escola do Deveso, agosto 2017. 
(Arquivo fotográfico da autora)

Fig. 43. Escola do Deveso, agosto 2017. 
(Arquivo fotográfico da autora)
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Fig. 45. Escola do Deveso: planta alta, agosto 2017. (Arquivo fotográfico da autora)

Fig. 44. Escola do Deveso: planta baixa, agosto 2017. (Arquivo fotográfico da autora)

IV-5-ESCOLA DO FREIXO

O día 20 de marzo de 1928 a Sociedade de Instrución mercaba un terreo 
de novecentos metros cadrados no lugar da Igrexa por cen pesetas a Se-
gundo Penabad López e Juan Ramil Corral, mediante escritura pública 
para a construción dunha escola na parroquia de San Xoán do Freixo.

O proxecto aprobado pola directiva da asociación para a escola do Freixo 
estaba asinado polo estudio Garteiz & González con sede na capital 
cubana, e representaba un edificio de dous andares de planta rectangular 
–duns cen metros cadrados por planta– con muros de cachotería encalados 
e cuberta de lousa a catro augas en roda.

Tratábase dun inmoble sinxelo e elegante erguido sobre un baseamento 
que salvaba o desnivel do terreo, e que se caracterizaba pola colocación 
simétrica dos vans en tódalas súas fachadas. Os elementos ornamentais 
centrábanse nos remarques dos vans –lixeiramente moldurados– e nunha 
banda horizontal a media altura que percorría todo o conxunto. Estes 
elementos estarían pintados doutra cor coa fin de destacalos e producir un 
decorativo contraste.

A porta principal situábase na parte central da fachada sueste, enmarcada 
por un pequeno soportal con columnas de inspiración dórica e un frontón 
triangular, que –evidentemente– lle daría unha certa monumentalidade ao 
edificio. 

A través deste singular espazo cuberto accedíase a un vestíbulo franqueado 
á súa dereita por unha estancia destinada ao conserxe e á súa esquerda por 
un pequeno almacén para útiles sobre o que se desenrolaba a escaleira de 
acceso ao piso superior. O resto da planta baixa era unha ampla aula de 
carácter mixto con capacidade para cincuenta alumnos; e ao fondo, nun 
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Fig. 46. Proxecto orixinal da escola do Freixo, 1928. (Interpretación da autora)

Fig. 47. Escola do Freixo, 1929. (Arquivo Municipal das Pontes)

volume prismático anexo, instalaríanse os aseos. Por outra banda, a planta 
alta estaba destinada á vivenda do docente: tiña cociña, comedor, unha 
sala, un cuarto, un aseo e dous dormitorios; e contaba ademais cun museo.

As obras comezaron a mediados do ano 1928, pero non seguiron o 
proxecto orixinal; moi probablemente polo encarecemento que supuxeron 
as numerosas complicacións acaecidas durante o traslado da pedra.

A escola finalmente construída carecería do soportal de acceso e tería unha 
menor altura ca proxectada. Con todo, o custo das súas obras ascendeu a 
máis de vinte e unha mil catrocentas pesetas e estas rematarían a finais 
do 1929, como así o corroborou unha placa situada na fachada principal. 
Sobre a mesma, aparece outra que fai referencia á sociedade promotora: 
«PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN, BENEFICENCIA 
Y PROTECCIÓN MUTUA NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ».

A súa inauguración tivo lugar no 1932. 

Ao ano seguinte, a 
Sociedade de Instrución, 
ante a falta de recursos 
económicos, cedeulle o 
edificio –xunto co das 
Pontes e da Barosa– ao 
Concello das Pontes 
para que se instalase nel 
unha escola nacional. 
As cláusulas da antedita 
cesión foron reflectidas 
en escritura pública con Fig. 48. Escola do Freixo, 1930. (Arquivo Municipal 

das Pontes)
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data do 22 de maio de 1933, 
onde se especificaba moi 
polo miúdo a súa finalidade e 
mantemento.

Neste documento quedaba 
constancia da forte 
preocupación da asociación 
pola conservación do 
inmoble en beneficio dos 
rapaces da parroquia e da súa 
educación, de tal maneira que 
comprometía fortemente á 
institución municipal para que 
os edificios cedidos estivesen 
sempre en bo estado; ademais 
de condicionar os usos dos 
mesmos unicamente á docencia 
ou a eventos culturais fóra do 
horario escolar.

En febreiro de 1941, as 
autoridades franquistas incautaron esta edificación, que continuou 
funcionando como centro educativo durante varias décadas. 

En xuño de 1999, por encargo do Concello das Pontes, o arquitecto Ramón 
Irazu Riveira presentaba unha primeira versión dunha actuación no núcleo 
do Freixo, que incluía a urbanización do entorno e a rehabilitación da 
antiga escola.5 Por unha banda, pavimentaríanse as dúas prazas principais 

5   IRAZU RIVEIRA, R.; Actuación no núcleo de O Freixo. Proyecto básico y de ejecución de 
urbanización y Rehabilitación del colegio. Ferrol 1999. I/ modificados e reformados posteriores.

Fig. 49. Escola do Freixo, anos oitenta. 
(Arquivo Municipal das Pontes)

Fig. 50. Escola do Freixo, anos oitenta. 
(Arquivo Municipal das Pontes)
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do lugar –a da igrexa e a da escola– ademais de preverse as futuras 
instalacións municipais; e pola outra, acondicionaríase o interior do 
colexio –adaptándoo ás solucións técnicas apropiadas e tradicionais da 
zona– para un uso social do mesmo por parte dos veciños desa parroquia: 
na planta baixa dispuxéronse dúas aulas de diferente tamaño cuns aseos, 
e na planta alta unha sala de exposicións con aula e galería anexas, uns 
aseos e un dormitorio con baño. E como consecuencia do novo uso, unha 
das fiestras superiores do lateral suroeste sería tapiada debido ao novo 
percorrido da escaleira.

Ao mes seguinte, presentouse unha nova versión do proxecto que apenas 
introducía cambios; pero dous meses máis tarde, o novo documento 
contemplaba o uso da escola para mesón. En febreiro de 2000, aprobouse 
o proxecto definitivo, que aportaba os datos necesarios para a modificación 
da urbanización –diminuíanse algunhas partidas e eliminábanse outras–, 
permanecendo as pautas da intervención na escola inalteradas.

En setembro do ano seguinte comezaron as obras a cargo da empresa 
Sanmartin SA, dentro do Plan 2000 de Infraestruturas da Deputación 
Provincial de A Coruña.

Finalmente, a rehabilitación da escola non seguiu fielmente as instrucións 
recollidas no proxecto. Na planta baixa modificáronse as dimensións das 
aulas –reducindo aínda máis o tamaño da pequena–, e na grande colocouse 
unha cheminea e unha barra de madeira –en contacto coa cociña que se 
situou nos antigos aseos–. Na planta alta, eliminouse a aula, conformando 
un único espazo destinado finalmente a sala multiusos en vez de sala de 
exposicións; e o dormitorio converteuse nun almacén.

Hoxe en día, a antiga escola do Freixo funciona como local social da 
parroquia, con sala de reunións, biblioteca e sala de xogos; pero tamén 
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serviu como telecentro –como quedou recollido nunha placa na fachada 
principal–, acondicionando o seu interior ás necesidades e demandas do 
momento.

Fig. 51. Escola do Freixo: proxecto de rehabilitación. Irazu Riveira, 2000. 
(Interpretación da autora)

Fig. 52. Escola do Freixo, agosto 2017. (Interpretación da autora)

Fig. 53 e 54. Escola do Freixo, agosto 2017. (Arquivo fotográfico da autora)

Fig. 55. Escola do Freixo: planta baixa, 
agosto 2017. (Arquivo fotográfico da 
autora)

Fig. 56. Escola do Freixo: planta alta, 
agosto 2017. (Arquivo fotográfico da 
autora)
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V- CONCLUSIÓNS

O primixenio deseño das escolas habaneiras do concello das Pontes 
de García Rodríguez, de carácter relativamente ríxido, comezou a 
desmaterializarse na procura de actividades máis versátiles unha vez que 
o uso orixinario quedou obsoleto.

As modificacións realizadas na configuración arquitectónica orixinal es-
tarían directamente ligadas coa natureza e a transformación dos límites 
tipolóxicos que configuraban os espazos educativos. A demanda dunha 
diversificación e flexibilidade utilitaria debía satisfacerse mediante unha 
correcta articulación do interior construído co seu contexto máis próximo, 
é dicir, coa súa contorna social e/ou cultural.

Cando as parroquias deixaron de demandar un espazo educativo, fíxose 
patente a necesidade dun lugar no que reunirse e celebrar distintos tipos 
de reunións e actividades culturais, é dicir, un lugar de encontro para a 
comunidade.

Se ben o grupo escolar das Pontes conserva na actualidade a súa función 
docente, o conxunto sufriu a maior metamorfose de todas as analizadas 
no presente traballo. Os cambios sufridos ao longo da súa existencia son 
máis que evidentes a simple vista, alén da adhesión de novos volumes que 
modificaron grandemente a imaxe e a configuracións orixinais. 

A evolución do seu espazo arquitectónico caracterízase polos contrastes: 
se orixinariamente a planta baixa era completamente diáfana -lembremos 
que estaba destinaba a catro grandes aulas- e a planta alta ía estar totalmente 
compartimentada -recordemos que no proxecto orixinal, non executado, a 
idea era situar as vivendas dos mestres-, na actualidade á disposición espa-
cial é á inversa. Mentres no andar inferior existe unha maior división dos 
espazos, no superior creáronse grandes dependencias destinadas a aulas.

Fig. 57. Grupo escolar das Pontes. Axonometrías planta baixa: proxecto orixinal 
(1927) e actualidade (2017). (Interpretación da autora)
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Fig. 58. Grupo escolar das Pontes. Axonometrías planta alta: proxecto orixinal 
(1927) e estado actual (2017). (Interpretación da autora)

En canto ás restantes escolas –Somede, Deveso e Freixo6– a evolución 
espacial seguiu un mesmo patrón. Co cambio de uso, a planta baixa man-
tívose diáfana para facilitar a realización de múltiples actividades cultu-
rais mentres que a planta alta se liberou de tabiques para facilitar un novo 
espazo multifuncional –conservando, polo xeral, a lareira–.

No caso concreto do inmoble de Somede a transformación interior com-
pletouse cunha actuación exterior consistente na execución de dúas 
terrazas de acceso adaptadas á forte pendente do lugar. E na edificación 
do Deveso, a maiores realizouse unha modificación do volume engadido 
destinado aos servizos. 

Por outra banda, o estudo da evolución do espazo arquitectónico nas 
escolas da emigración no concello das Pontes de García Rodríguez pon 
de manifesto como a rehabilitación e reutilización de inmobles obsoletos 
–entregados ao esquecemento e cuxo futuro máis probable era a ruína– 
supón unha segunda oportunidade, así como a súa reinserción activa na 
comunidade da que forman parte. 

A través dos casos analizados vemos como a memoria arquitectónica e 
a identidade patrimonial das antigas escolas non foron sacrificadas en 
ningún momento da súa evolución funcional, favorecendo en gran medida 
a conservación da preexistencia e a supervivencia da mesma.

Escríbese así un novo capítulo na historia destas edificacións, que foron 
feitas por e para o pobo; e que sempre seguirán sendo parte do seu legado.

 

6      A escola da Barosa non se ten en conta nesta evolución posto que foi derrubada, imposibilitando 
así a análise da súa evolución arquitectónico-espacial ao non poder realizarse unha comparación 
entre o estado primixenio e o estado actual.

39
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Fig. 59. Escola de Somede. Axonometrías planta baixa: proxecto orixinal (1928) e 
estado actual (2017). (Interpretación da autora)

Fig. 60. Escola de Somede. Axonometrías planta alta: proxecto orixinal (1928) e 
estado actual (2017). (Interpretación da autora)

Fig. 61. Escola do Deveso. Axonometrías planta baixa: proxecto orixinal (1928) e 
estado actual (2017). (Interpretación da autora)

Fig. 62. Escola do Deveso. Axonometrías planta alta: proxecto orixinal (1928) e 
estado actual (2017). (Interpretación da autora)
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Fig. 64. Escola do Freixo. Axonometrías planta alta: proxecto orixinal (1928) e 
estado actual (2017). (Interpretación da autora)

Fig. 63. Escola do Freixo. Axonometrías planta baixa: proxecto orixinal (1928) e 
estado actual (2017). (Interpretación da autora)
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CAPELAS, ERMIDAS E SANTUARIOS

Arte relixiosa en lugares de devoción popular no concello das 
Pontes

INTRODUCIÓN

O cristianismo no período do imperio romano foi un fenómeno 
especificamente urbano que chegou máis tarde aos medios rurais, e 
Galicia non foi unha excepción. Parece que o axente que está debaixo 
desta cristianización do campesiñado galego foi o monacato e, máis 
en concreto, a figura de S. Martín Dumiense, que foi abade e bispo. 
Influíu decisivamente na conversión dos suevos e realizou unha ofensiva 
colonizadora no medio rural galego (Cebrián, 1989).

As romarías que se celebran en Galicia son  exemplo de devoción antiga 
e a súa orixe aparece contada en lendas populares que fan referencia a 
feitos sobrenaturais. Esta devoción popular coñeceu un singular auxe nos 
séculos XVII e XVIII que, nesta comarca das Pontes, distinguiuse polo 
gran número de fundacións como a dos Condes de Montenegro, en 1665,  
coa ermida e capelanía de Pena de Francia no Freixo, por exemplo, pero 
tamén moitas outras de padroado laical nas Pontes, Marraxón, Vilavella, 
Somede, O Deveso, Bermui, Seoane, Aparral e outras, tamén numerosas, 
de padroado eclesiástico. Esa devoción  foi tema cuestionado durante todo 
o s. XIX e parte do XX, para terminar nos nosos días sendo punto de 
interese e atracción intelectual sobre todo para os estudosos de ciencias 
sociais e afíns (Cebrián, 1982).

No noso país atopamos con frecuencia ermidas, capelas e santuarios 
consagrados a diferentes advocacións, e o concello das Pontes é un 
territorio onde estas manifestacións de fe popular tiveron -e teñen- lugar 
nun número considerable de sinxelas construcións relixiosas deste tipo.

Se nos remontamos á Alta Idade Media, no s. X e a pesar da imprecisión dos 
termos utilizados na época, nalgunha situación concreta a palabra igrexa 
significa parroquia, como unidade administrativa eclesiástica e comunal. 
Estas igrexas na Baixa Idade Media e na Moderna denomináronse ermidas, 
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salvo algunha que se converteu en colexiata en núcleos máis importantes. 
A reforma da igrexa no s. XII conseguiu configurar a Igrexa como unha 
sociedade distinta e revalorizar o prestixio de autoridade do bispo fronte 
aos abades dos mosteiros. Máis adiante, en ámbitos urbanos como no 
municipio da Coruña, por exemplo, as ermidas dependían da cidade, que 
no s. XVI parecía ser o dono de todas as ermidas. A equivalencia do nome 
de igrexa e ermida ten unha xustificación no pasado, aínda que non fosen 
equivalentes no presente. (Pensado, 1992).

Os camiños da terra do Eume sentiron - e aínda senten- (semella que 
nalgúns caso con menos intensidade) cada ano o «paso inquedo e o agudo 
troupelar dos romeiros»- como nos recorda o profesor Antonio Fraguas 
(Fraguas, 1995), que fan, ó mellor, varias leguas para cumprir unha oferta 
ou rezar unha pregaria ó santiño ou santiña que, na illada ermida ten o 
seu día de festa. Un exemplo diso é o culto ou romaría de Nosa Señora 
da Cela dende tempos anteriores mesmo á fundación do mosteiro de 
Monfero, unha proba máis do ancestral do culto mariano galego. No s. 
XVI trasládase o culto desde a capela primitiva ao templo abacial e desde 
a Desamortización ata hoxe segue venerándose a imaxe e celebrándose a 
festa no mesmo templo. Pero tamén outras coñecidas como a da Nª Sª das 
Neves na Capela, a Romaxe a S. Xoán no mosteiro de  Caaveiro, ou a de 
S. Miguel de Breamo en Pontedeume.

Nos medios rurais vívese nunha forte dependencia da terra, da natureza, 
dos axentes atmosféricos, da enfermidade, da morte etc. E trátase de buscar 
resposta aos ataques deses elementos. É así que é frecuente que se repita a 
presenza en moitos símbolos alusivos a estes elementos naturais nos lugares 
de devoción popular. Elementos como A Auga, (fontes santas); A Pedra 
(pedras monumentais, oscilantes, ocos etc); A Árbore (a súa lonxevidade, 
elevación, altura, renacer das súas follas etc) O Monte (inaccesibilidade, 

altura etc) A Encrucillada (a cruz, cruzamento de camiños, elección de 
camiño, cruceiros etc) (Cebrián, 1989).

Son moitas veces resaltados con demasía os aspectos pexorativos ou 
os que sen razón se estima que son costumes fóra do uso, como por 
exemplo as comidas campestres, que se comentan como algo desorbitado 
e pantagruélico, fixando nos manteis o centro fundamental da romaxe, 
cando en realidade non se trata máis que dun acto agradable, coa ledicia 
de cumprir a promesa feita en horas de moi grandes inquietudes. A visita 
ó santo é unha expresión sincera do pensamento da persoa e unha maneira 
de alcanzar un límite óptimo de posibilidades que, unha vez conseguidas, 
hai que rematar cun acto de agradecemento (Fraguas, 1995).

Mención específica neste «introito» merecen as confrarías relixiosas. 
Parece que existe unha relación entre unha confraría relixiosa na idade 
Moderna cun lugar sacro, que sería o punto de referencia dos confrades; 
polo menos cada confraría coida dunha ermida, dun altar lateral dunha 
igrexa ou se reúne ao redor dunha imaxe. A confraría expresaba tamén 
o grao de cohesión social dentro do pequeno grupo ou subestamento, 
que aínda non se librou totalmente do aspecto gremial no s. XVI; esta 
cohesión social tutelaba a honra; como esta na vida era eterna e estamental, 
procurábase tamén á hora da morte. As confrarías admitían diferenzas 
sociais entre si (Velo, 1992b).

No que a fundacións se refire, nos S. XVII e XVIII tiveron relevancia 
varias na comarca, unhas de padroado laical como a da Virxe do Rosario 
do Caneiro, a da Virxe dos Remedios de Marraxón e a de San Ramón do 
Paraño nas Pontes, no Freixo a de San Miguel de Sangoñedo. Destaca 
tamén, en 1665, a dos Condes de Montenegro –donos da meirande parte 
da parroquia do Freixo- coa ermida e a capelanía de Nosa Señora da Pena 
de Francia por iniciativa da condesa Da. Estua de Florencia e Miranda. En 
Somede, a de San Miguel da Valiña, en Cervicol a da Virxe das Neves, 
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no Deveso a de San Antonio de Carballo, e en Bermui a de San Antón. 
No Eume, San Roque de Rego dos Bácaros e a da Virxe de Guadalupe da 
Fragachá. En Seoane, San Roque do Val e en Aparral a Santa do Carballo 
(Virxe da Ascensión). De padroado eclesiástico coñecemos as fundacións 
da ermida e capelanía (de colación laical) de San Ramón do Paraño 
(Rivera, 2014).

Unha das cuestións analizadas foi a orientación das capelas e ermidas. 
Como se poderá apreciar e debido en moitos casos á súa data de construción, 
non todas responden a unha orientación seguindo un eixo Leste-Oeste. 
Os motivos desta orientación débense, por unha banda, a unha influencia 
dos cultos solares que se practicaban na antigüidade e que dotaban dun 
significado máxico-relixioso ao momento polo que saía o sol; de feito, os 
gregos e os exipcios adorábano e para iso os fieis colocábanse mirando 
cara ao Leste, punto polo que nace cada día, dábase sepultura aos defuntos 
fronte a este astro divinizado e mesmo os santuarios pagáns orientábanse 
cara ao lugar preciso polo que saía o sol o día que se celebraba a festa do 
santo ou divindade á que se dedicaban. Para os cristiáns o sol non ten esa 
calidade divina, pero no Medievo “permanece como o símbolo da divindade 
do Salvador” RÉAU (2000), p. 88.

Outro dos principais motivos polo que se construían as cabeceiras dos 
templos románicos orientados cara ao Leste responde a razóns rituais ou 
doutrinais do cristianismo, xa que é cara a ese punto, cara a Palestina, onde 
se sitúa a terra onde Xesucristo naceu, viviu, morreu e resucitou, onde veu 
o Espírito Santo e onde naceu a propia Igrexa. Así pois, dotando desta 
orientación aos edificios de culto, os cristiáns podían rezar para os seus 
Santos Lugares.

1 Sobre a orientación dos edificios de culto e os diferentes motivos, pagáns e cristiáns, que os 
orixinan, véxase GUERRA (1978), pp. 212-215, RÉAU (2000), pp. 88-89

ÁMBITO DE ESTUDO. O CONCELLO DAS PONTES

As Pontes é un concello 
da provincia da Coruña, 
pertencente á comarca do 
Eume. Atópase entre as 
comarcas da Terra Chá, 
ó Leste, e a de Ferrol, ó 
Oeste. Abrangue unha 
superficie de 249,4 km² 
e limita ao Norte con 
Mañón e Ortigueira, ao 
Leste e Sueste con Muras e 
Xermade, ao Suroeste con 
Monfero, e ao Oeste coa 
Capela, San Sadurniño e 
As Somozas.

Debido a que o concello das 
Pontes na metade do século 
XX integrou as parroquias 
de Goente, Bermui, 
Espiñaredo, San Pedro 
de Eume, Ribadeume, A 
Faeira e Seoane, que até 
entón formaban parte do 
municipio da Capela, é o de 
maior tamaño da provincia 
da Coruña, e pódese atopar 
nel unha gran variedade 

Situación do municipio das Pontes

Parroquias das Pontes
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de paisaxes distintas. O monte Caxado, ao Norte, constitúe cos seus 756 
m de altura o punto máis elevado do concello e un dos máis elevados da 
provincia. Entre os ríos que discorren polo concello destaca o Eume, que 
percorre o concello ao longo de 9 quilómetros, e dá nome á comarca. No 
concello aséntase tamén gran parte do parque natural das Fragas do Eume.

Segundo o IGE en 2016 tiña 10.399 habitantes. Durante a primeira metade 
do século XX houbo poucas variacións na poboación do concello, con 
subidas e baixadas pouco representativas. O balance final deste medio 
século foi positivo. De 1900 a 1950 a poboación aumentou en 1.325 
habitantes. A evolución foi completamente distinta na segunda metade do 
século, aumentando a un ritmo maior e chegando a duplicarse en 40 anos 
ata acadar os 13.214 habitantes en 1991, debido á integración das parroquias 
do veciño concello da Capela.

As parroquias das Pontes son: A Faeira (S.Pedro), Aparral (Sta. María), 
Bermui (Santiago), Espiñaredo (Sta. María), Goente (S. Martiño), O 
Deveso (Sta. María), O Freixo (S. Xoán), Ribadeume (Sta. María), Eume 
(S. Pedro), As Pontes (Sta. María), Seoane (S. Xoán), Somede (S. Mamede) 
e Vilavella (Sta. María).

AS FONTES

Para abordar esta investigación comezamos por analizar as notas 
bibliográficas, realmente escasas para esta zona do Eume, aínda que hai 
que destacar as recensións históricas publicadas por D. Enrique Rivera 
Rouco, que nos introduciron na materia. No ámbito local, tamén os artigos 
publicados en Amigus achegaron datos interesantes. Outra bibliografía 
histórica como os libros de viaxes do licenciado Molina, o P. Sarmiento ou 
o tratado de economía Lucas Labrada foron axudas complementarias. Non 
podemos deixar de citar a tese de doutoramento “A Arte relixiosa na terra 

de Soneira” de Xosé M. Lema que, xunto con outros traballos similares 
como os de J. Cardeso Liñares ou Gende Franqueira supuxeron unha 
indubidable axuda para enfocar o traballo. Outra bibliografía consultada 
cítase no apéndice bibliográfico final.

Lamentablemente os arquivos parroquiais, debido ao seu estado, pouco 
puideron achegar e, fundamentalmente foi a propia obra e o estudo da súa 
arquitectura e construción a que nos proporcionou unha información máis 
directa e precisa.

METODOLOXÍA DE TRABALLO

Unha vez que fixemos inventario de todas as capelas de propiedade 
eclesiástica ou privada que existen no termo municipal, planificouse o 
traballo de campo para comprobar in situ o seu estado e solicitar toda a 
información que a obra nos achega.

Confeccionamos unhas fichas para a toma de datos: dimensións, 
características estilísticas da súa arquitectura, retablística, escultura e 
imaxinería etc. Fixemos amplas reportaxes fotográficas que constatasen 
non só o seu estado actual, senón todas e cada unha das pezas obxecto de 
estudo.

Levantáronse planos de planta, alzados, seccións, detalles construtivos 
etc. de todas e cada unha das edificacións así como a medición das imaxes.

Tomáronse as coordenadas GPS para a súa localización exacta e elaborouse 
un plano de situación de cada unha delas en cada parroquia. 
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MAPA DE SITUACIÓN DAS CAPELAS 

Na seguinte imaxe recóllese a localización nun mapa do municipio das 
capelas obxecto de estudo.

CAPELA DO CARME DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

Situada no centro urbano da capital do concello, moi próxima ó 
consistorio, a actual Capela do Carme das Pontes está erixida próxima 
ao antigo santuario dedicado a Santa María Magdalena que se situaba no 
“Barrio de la Magdalena” tal e como recollen numerosos artigos de Rivera 
Rouco (1994). En 1741 é creada a confraría que dende entón conserva a 
advocación á Virxe do Carme (Cofradía del Carmen,s.f.) .

A capela primitiva non estaba encravada no lugar da actual, senón 
apegada ao edificio da vella casa reitoral. A nova foi construída en 1738 
e posteriormente ampliada en 1880. En 1872 realizase unha doazón da 
imaxe do santuario á cal fai honor. Na década dos 50 ábrese unha porta na 
sancristía para que se puidera saír en procesión dado que a porta principal 
quedaba baixa e en 1981 constrúese o camarín de pedra pegado á fachada 
leste.

Ata a actualidade a última reforma contemplada é a de 1986 na que se 
actúa sobre as inmediacións da capela. Ademais desta intervención de 
urbanización da praza rehabilítase o teito que tiña máis dun século e 
precisaba unha renovación e adecuación.

Esta capela sitúase no extremo norte dunha das céntricas prazas empedradas 
de granito, sobre solo urbano residencial. Diante dela atópase cun cruceiro 
emprazado no centro da praza. Trátase dun cruceiro dos denominados «de 
crucifixo», con plataforma cuadrangular de dous graos, pedestal de igual 
forma con dúas imaxes en baixorrelevo: no anverso a imaxe da Dolorosa 
e da Magdalena, nun pequeno fornelo de arco semicircular con arco de 
medio punto e no seu reverso a inscrición: «Devoción de Don Francisco 
Bouza, natural de Las Grañas. Ano de 1828», cuxa forma na parte superior 
remata en chafráns. Ten mesa-altar. O varal é de sección octogonal que 
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comeza e remata cadrado e o capitel é troncopiramidal invertido con ábaco 
con lados curvos, vértices achafranados, volutas e cabezas de anxos con ás. 
A cruz, cuadrangular, ten brazos con chafráns e remates florenzados con 
botón central. No anverso: Cristo crucificado con tres cravos, cabeza cara 
adiante, mans abertas, coroa de espiñas e pano de pureza suxeito cunha 
corda. Na parte superior, «INRI» en pergamiño. No reverso, a Virxe con 
Neno Xesús, coroada e sobre peaña. Todo o conxunto é de granito (Martín, 
1999).

Entre a capela e o cruceiro observamos unha escultura da Virxe do Carme 
con escapulario e de feitura antiga sobre peaña de recente construción. 
Complétase a contorna con zonas axardinadas con árbores e mobiliario 
urbano para o descanso.

A súa orientación é coa súa cabeceira ao Nordeste e a súa fachada ao 
Suroeste, sendo as súas coordenadas: 43.452194,-7.852500.

Arquitectura e construción

Capela de nave de planta rectangular de 6,33 x 16,04 m, e de 4,92 x 
11,36 m de dimensións interiores, con presbiterio ou capela maior case 
cuadrangular, separada da sancristía, por un muro de 0,45 m de espesor.

Plano de planta

A fachada principal dispón 
de porta de acceso ao templo 
de madeira e oco rectangular, 
con óculo na súa parte 
superior e, no cumio, unha 
espadana de pedra de granito 
e formigón pintado, de recente 
restauración. Posúe dúas 
campás de diferente tamaño, 
ámbalas dúas de pequenas 
dimensións.

Á entrada da capela 
encontramos, a media altura, 
un coro con estrutura de 
madeira, ó que se accede 
por unhas escaleiras laterais 

situadas no muro suroeste. 
Baixo o coro, na entrada, no 

seu muro sueste aparece unha pequena pía para auga bendita de forma 
semiesférica e sobre ela unha cruz coa inscrición do Cristograma JHS.

Na fachada ó Leste podemos 
encontrar unha pequena 
capeliña dedicada á Virxe do 
Carme que está cuberta cun 
pequeno beiril de lousas de 
xisto a tres augas. Ademais, 
ten dúas ventás, con chafrán 
no seu perímetro de exterior 
a interior e un rosetón. No Alzado lateral oeste

Alzado frontal
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seu lado oeste dispón tamén unha ventá de dimensións iguais ás dúas 
anteriores.

O altar é de pedra de granito. Á súa esquerda podemos encontrar un acceso 
á sancristía ao que tamén se pode acceder a través de outra porta traseira 
de comunicación exterior. Asemade, ten un pequeno aseo no seu interior. 

Os muros de carga son de cachotería recebada, tanto polo exterior como 
polo interior, con acabado en pintura. Pezas rectangulares de granito para 

 Fachada principal / sur  

  

                Fachada posterior / norte

  Fachada lateral oesteFachada lateral leste

os esquinais da fachada principal, recercado de ocos e rodapé perimetral. 
A cuberta ten unha coidada estrutura de madeira revestida cun falso teito 
de madeira de friso, vernizada, achafranado no seu encontro cos muros de 
carga. A cobertura exterior é de lousas colocadas a rumbeiro, disposta a 
tres  augas. No interior atopamos un pavimento sólido de lousas de granito 
apomazado. 

    

Retablística e imaxinería

O templo orixinal é de estilo barroco 
característico do século XVIII do 
rural galego. Apenas ten elementos 
decorativos, de feito é algo que a 
identifica, a sobriedade que ten con 
eses muros bacíos que se erguen 
sobre unha nave rectangular e un altar 
cuadrangular.

Ao fondo da nave, preside a cabeceira 
un retablo de madeira policromado, 
de 2,24 x 3,54 m, tendo protagonismo 
o pan de ouro. Trátase dun retablo de 
tipoloxía tabernácula cunha planta 
pouco movida. Consta de predela, 
piso principal, ático e timbre. O timbre está decorado con rolos e volutas. 
O ático ten unha fornela central de arco rebaixado e orellas laterais con 
volutas. O corpo inferior divídese en tres canles; os dos extremos, con 
dous niveis. Estas canles están flanqueadas cada unha por dúas columnas: 
as exteriores, de fuste recto, e as interiores, salomónicas decoradas con 

       Detalle retablo
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camafeos enmarcados en rocallas e fitas que baixan dos seus sumóscapos 
helicoidalmente e que sostén o entaboamento mediante capiteis corintios 
policromados. A canle central ten unha fornela con arco de medio punto. 
O banco ou predela é sinxelo, de madeira vernizada.

O seu estado de conservación é óptimo. Encóntranse pequenas perdas de 
cor na pintura polo paso do tempo, pero en xeral está en bo estado.

No retablo encontramos, na parte superior, unha imaxe de S. Xosé co neno 
Xesús, de 120 cm sobre unha peaña. Trátase dunha figura da escola olotina, 
seriada. Nas canles laterais, no nivel superior, dous querubíns de 50 cm e 
no inferior, sendos anxos en actitude orante, de madeira policromada de 94 
cm. Na canle central, un sagrario en metal dourado, de serie, coa cruz e o 
«agnus dei». O seu deseño imita a arquitectura clásica. Sobre él, un crucifixo 
de madeira. A carón do retablo encontramos a imaxe da titular da capela, 
a Virxe do Carme, doada en 1872, unha talla vestideira de 160 cm, co neno 
infante de 74 cm ó seu lado. Ao longo da nave, nas súas caras laterais hai 
un via crucis, unha pía de auga bendita e cadros con motivos relixiosos.

            
 SagrarioSan Xosé co neno 

Detalle do retablo da capela

Virxe do Carme e Infante

Na sancristía encontramos unha Verónica de 
vestir con pano da Santa Faz de 106 cm, aínda 
que, pola vinculación á esta capela, podería 
tratarse de María Magdalena, e un tapiz da 
Sagrada Familia de escaso interese histórico-
artístico.

 

CAPELA DE SAN CRISTOVO DO VILAR

A Capela de San Cristovo do Vilar é unha pequena construción relixiosa, 
que foi trasladada no ano 1989 a uns terreos doados polos veciños da 
Esfarrapa. 

Encóntrase ao Noroeste do municipio das Pontes, na parroquia do Freixo, 
situada ao pé da estrada e rodeada dunha zona de pradería e árbores. As 
súas coordenadas son 43°30›04.9»N 7°53›16.1»W.

 Vista do coro e da estrutura de cuberta    Tapiz da Sagrada Familia         

Verónica co pano da Santa 
Faz  
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A orientación predominante deste templo segue unha liña Norte-Sur, 
sendo o Norte a onde se orienta o cabeceiro, e a fachada principal ao Sur.

Arquitectura e construción

Esta capela, de planta rectangular con dimensións 6,73 x 7,92 m, 
componse dunha soa nave que se completa cun presbiterio elevado un 
chanzo respecto dela e unha ábsida central detrás do altar. A diferenza 
doutras capelas, esta destaca por non dispor de sancristía e, ademais, por 
ter un soportal de 4,45 x 9,56 m na fachada principal coa teitume sostida 
por pilastras graníticas, único acceso ao interior.

No alzado principal 
distinguimos esta 
singularidade que lle facilita 
o soportal. A porta que dá 
acceso á nave é de dúas 
follas de madeira maciza. 
Sobre esta atopamos un oco 
semicircular con vidro para 
facilitar a entrada de luz 
ao interior do templo. Na 
cuberta e sobre o beirado da 
fachada leste da capela, está 
situada a espadana de pedra 
de granito na que atopamos 
unha campá.

  

Plano de planta

Alzado principal / norte 

Nas fachadas lonxitudinais 
encontramos outros dous 
óculos que iluminan a nave, 
e unha pequena ventá para 
iluminación natural do 
presbiterio.

Os muros de fábrica, de 37 cm de espesor, érguense ata unha altura de 4,31 
m sobre o nivel do solo, revocados e pintados. Están coroados por unha 
cuberta a dúas augas, de estrutura de madeira, con elemento de cobertura 
en lousas dispostas a rumbeiro e cumio rematado con tella cerámica do país.

O interior é un espazo aberto e con escasa decoración. No acceso ao 
templo temos unha bancada a ámbolos lados sobre solos de baldosas de 
terrazo pulido que rematan nun presbiterio no que se encontra unha pena 
de pedra procedente da mina. O altar é de madeira e está situado no centro 
mirando cara ao pobo para oficiar a misa. Completan a decoración interior 
imaxes que se encontran sobre andas para sacalas á procesión, unha cruz, 
un crucifixo e unha bandeira. 

 

 
 

 Alzado principal / norte

Alzado lateral / oeste

 Alzado lateral / oeste
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Retablística e imaxinería

Sobre as andas de procesionar encontramos a Virxe do Carme de 116 cm 
e a de S. Antonio de Padua de 26 cm, ámbalas dúas seriadas, da escola de 
Olot. Este último segue o modelo derivado de Alonso Cano e introducido 
en Galicia por Emilio Silveira (vixente a partir do segundo terzo do século 
XVIII); O Sagrado Corazón, unha talla de finais do s. XIX, de 108 cm, 
policromada, co brazo dereito bendicindo e que na man esquerda porta 
o orbe; unha Virxe co neno de 51 cm e a Virxe da Milagrosa de 39 cm, 
seriadas, e unha talla policromada de tipo popular, de S. Cristovo, de 86 
cm, que, probablemente, sexa do S. XVIII.

  

     
       

  

                
 

Virxe co nenoVirxe da Milagrosa Virxe do Carme

Alzado posterior / sur Vista do interior da capela

ERMIDA DA NOSA SEÑORA DAS NEVES DE CERVICOL

Ao Nordeste da capital do municipio atopamos fóra dun pequeno núcleo 
rural chamado Cervicol, esta ermida, fundada por un padroado laical, 
illada sobre un terreo desnivelado que foi obxecto dun desmonte para o 
emprazamento da capela. A chegada a esta é complicada debido a que non 
ten acceso rodado e condicionado pola limpeza da vexetación do arredor.

As súas coordenadas son 43°29›43.4»N 7°48›57.6»W e a súa orientación é 
coa súa cabeceira ao Nordeste e a súa fachada ao Suroeste.

A ermida da Nosa Señora das Neves de Cervicol foi reconstruída en varias 
ocasións, motivo polo cal se descoñece a data exacta da súa orixe. Porén, 
segundo o libro de fábrica, data unha delas en 1741 empregando materiais 
da primitiva construción. Unha das últimas intervencións coñecidas 
puido realizarse por D. Vicente Corral, do que existe unha casa nas súas 
inmediacións datada en 1889 (Amigus, 2006).

O Sagrado Corazón San Cristovo San Antonio de Padua
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Arquitectura e construción

Está formada por unha nave rectangular de 7,00 x 6,84 m con muros de 
0,85 m. de grosor.

O acceso á nave do templo realízase a través dunha porta de madeira 
situada na fachada principal. Nesta atopamos unha cruz de pedra granítica, 
situada no cumio da mesma.

Planimetría 

No alzado lateral nordeste atópase o único oco de iluminación natural 
da capela. No resto dos paramentos non existe oco algún nin elemento 
decorativo que os caracterice.

É unha construción moi sinxela de muros de cachotería de xisto caleados, 
que se rematan cunha cuberta a dúas augas, de lousas negras recortadas de 
forma redondeada. Ten un desnivel en todas as súas esquinas de fachada 
pero mantendo a horizontal nos beirados. Actualmente encóntrase nun 
estado de conservación malo, dado que os muros teñen grandes humidades 
e a cuberta tamén permite a entrada de auga ao seu interior. Ademais, os 
materias empregados no interior -de madeira- foron ou están sendo atacados 
por axentes xilófagos.

Retablística e imaxinería

No cabeceiro da nave encóntrase un pequeno retablo de estilo neogótico, 
de madeira policromada, en cores branco e granate. Baixo o gablete 
central alberga a imaxe da titular, unha imaxe de Nosa Señora cos brazos 
estendidos, vestideira. Nos laterais, sendas imaxes de talla popular, 
policromadas, dun santo sen identificar, de 61 cm e da Virxe co Neno 
Xesús, de 41 cm, ámbalas dúas arcaizantes, de pose hierática, con 
influencias de gusto medieval.

  Fachadas sueste e noroestePerspectiva fachada noroeste e 
suroeste 
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O estado de conservación das imaxes e 
do retablo é malo. Aínda que se sigue 
mantendo certa integridade das pezas, 
presenta ataques de axentes xilófagos que 
pode que tivesen deteriorado a solidez das 
mesmas. Ademais, encóntrase sucio e con 
humidades.

              
       

CAPELA DE SAN MARTIÑO DE GONDRÉ

Á beira da estrada, nunha contorna rural rodeada de árbores e moi preto 
dunha escola fundada por xente que chegou da emigración, atopamos 
esta capela dedicada a San Martiño de Gondré orientada coa cabeceira 
ao Nordeste e a súa fachada principal ao Suroeste. Descoñécese a data 
exacta de construción. Porén, hai constancia no libro de capelas das Pontes 

Talla de Santo Nosa Señora das Neves  Virxe co neno

Detalle do retablo da capela

dende 1793 cando D. Felipe de Neira 
foi párroco. Este pequeno santuario 
foi obxecto ao longo da súa vida de 
diferentes intervencións. En 1805 
instálase unha campá, en 1818 caleouse 
e reparouse o tellado con lousas de 
xisto e en 1827 constrúese a espadana. 
Desafortunadamente, en 1835 un raio 
cae sobre a capela, a cal tiveron que 
reparar por 160 reais.

En 1955 sería trasladada e reconstruída 
dende o lugar do Barral a Os Vidás por 
orde da Condesa de Mondoñedo.

Arquitectura e construción

Ten unha proxección en planta de nave 
rectangular tal como outras construcións 
vernáculas da mesma tipoloxía. 
Esta, con dimensións 3,93 x 8,72 m, 
destaca por ser totalmente diáfana, con 
presbiterio rectangular e por non dispor 
de sancristía. 

A súa fachada principal, rodeada por 
unha beirarrúa de formigón a distintos 
niveis, destaca por ser esvelta, cunha 
altura de aproximadamente 4,60 m. A 
porta que dá acceso á nave é de madeira. 
Destaca tamén o recercado de ocos, 

Alzado principal / suroeste

Alzado principal / sureste  

Plano de planta
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tanto da porta de entrada coma da ventá que ilumina o interior, e esquinas 
e base de beirados de cuberta que se remarca en cor vermella, así como 
unha gran cruz sobre a porta principal e a inscrición co nome e o ano de 
construción da capela: 1955. No cumio desta fachada ízase a espadana en 
pedra de granito con presenza dunha única campá. Na súa parte exterior, 
á dereita, unha furna coa imaxe de San Martiño, de 22 cm.

No alzado lateral dereito orientado ao Sueste, ábrense dous ocos para 
iluminación da nave. De forma semellante que na fachada principal, tanto 
no recercado de ocos como nas esquinas do templo, atopamos unhas 
bandas decorativas en cor vermella.

Alzado lateral esquerdo / norte      Vista xeral do interior da capela

Alzado posterior / noroesteAlzado principal / suroeste

Os muros de cachotería, de 0,56 m de espesor, atópanse caleados en branco 
ata o encontro coa cuberta, revestida polo interior con falso teito de táboas 
de madeira e rematada a tres augas con lousas dispostas a rumbeiro e 
cumio de tella cerámica do país.

A capela ten unha altura de 4,25 m. No seu interior atopamos un coro 
de madeira, que se encontra a media altura sobre o acceso principal e de 
dimensións 3,93 x 2,00 m. O pavimento da nave é de formigón pintado. 
Dispón dunha gran bancada cun corredor lateral que leva ata o presbiterio 
onde se encontra o retablo, o altar e diferentes imaxes sobre andas para a 
procesión.

Retablística e imaxinería

Trátase dun sinxelo retablo de madeira policromada e de estilo 
neoclásico que no ático ten un “sol” ou imaxe de Deus. Debaixo, un 
tímpano triangular sen decoración no que atopamos unha talla de Cristo 
crucificado, probablemente do S. XVIII. O único corpo do retablo está 
lixeiramente movido 
en planta e adiantado 
respecto dos laterais. 
Ten tres canles con catro 
columnas de capiteis 
corintios que soportan o 
entaboamento. Os dous 
intercolumnios extremos 
acubillan sendas láminas 
do Corazón de María e do 
Corazón de Xesús. No da Detalle do retablo  



147146

José Manuel Yáñez, Silvia Monzo, Diego Veiga
Capelas, Ermidas e Santuarios...

dereita, superposto, aparece una figura de 71 cm dun fermoso Neno Xesús 
de pasta de madeira, da escola de Olot en actitude de bendicir. No central, 
a imaxe do titular, San Martiño, unha talla de madeira policromada que 
porta os atributos do santo, co báculo na man esquerda e en actitude 
de bendicir. A ambos lados do retablo ten sendas capeliñas exentas coa 
mesma decoración que este. Na da dereita hai unha figura seriada de 76 
cm da Virxe da Caridade do Cobre, probablemente traída de Cuba por 
algún emigrante devoto.

Virxe da Caridade do 
Cobre

Crucifixo Inmaculada 
Concepción

Sagrado Corazón 
de María

Sagrado Corazón 
de Xesús

S. Martiño Neno Xesús

S. Martiño Bispo

Nun dos laterais da nave, sobre andas de procesionar, sendas imaxes. 
Unha de elas, de 124 cm de altura, unha Inmaculada Concepción seriada, 
e na outra, unha interesante imaxe de talla en madeira policromada de 
S. Martiño bispo de 78 cm, cos seus atributos: báculo na man esquerda 
e bendicindo coa man dereita, posiblemente do S. XV ou XVI, inda que 
segue modelos anteriores. De madeira de carballo, foi restaurado en 
2004 dado que se encontraba en moi mal estado polo ataque de axentes 
xilófagos.

O seu estado de conservación é deficiente. Encóntranse unha uniforme 
perda de cor na pintura e sucidade polo paso do tempo.

                 

CAPELA DE SAN VICENZO DE PONTOIBO

Esta ermida ou capela é unha das que goza dun mellor estado de 
conservación de todas as que atopamos no concello das Pontes e onde se 
pode constatar a entrega, coidado e devoción con que a manteñen os seus 
veciños. É a primeira festa do ano na comarca das Pontes e celébrase no 
sábado e domingo seguintes do día do santo (22 de xaneiro). 

Entre as facetas desta relixiosidade popular que conserva a tradición cómpre 
destacar a participación na Misa da Festa, na procesión multitudinaria, na 
“imposición do santo” e na entrega de ofrendas e exvotos, onde destacan as 
esmolas en especie, motivo da poxa ó remate da procesión en cumprimento 
de promesas antes feitas, pedíndolle ao santo patrón, S. Vicenzo, a saúde 
do gando ou dalgunha persoa enferma e consisten en cachos de carne de 
porco e outros produtos agrarios. Próxima á capela, os veciños teñen unha 
edificación dotada de aparatos de hostalería e enxoval para as celebracións.



149148

José Manuel Yáñez, Silvia Monzo, Diego Veiga
Capelas, Ermidas e Santuarios...

As aportacións de D. Enrique Rivera Rouco no seu libro “Historia de Puentes 
de García Rodriguez” achégannos unha reparación do atrio da capela de 
San Vicenzo, onde quedaron visibles os perfís superiores de varias cámaras 
funerarias construídas con lousa e un sarcófago antropomorfo de granito, 
dunha soa peza. A súa cavidade interior mide 1,60 m o que suxire unha 
célula primitiva de cristiáns. Isto fai pensar aos historiadores que pode ser 
unha peza dos séculos I ao IV (Rivera, 2012). Outro elemento do exterior é 
un cruceiro de recente construción, en granito.

Coñécese desta capela que foi remodelada ata en tres ocasións. Emprazada 
nunha parcela poligonal preto do núcleo rural de Pontoibo, no concello das 
Pontes, e ao pé da estrada. É de fácil acceso e está rodeada de monte. As 
súas coordenadas son: 43,459711; -7,835553.

Está orientada de forma tradicional segundo a igrexa católica xa que a 
cabeceira mira ao Leste e a fachada principal ao Oeste.

Arquitectura e construción

Planimetría

Trátase dunha capela de estilo barroco, reconstruída e ampliada en 1847. 
De planta sinxela e rectangular, de 5,93 x 11,87 m de dimensións exteriores, 
componse de nave de salón, que nun extremo ten o presbiterio elevado por 
un chanzo duns 0,15 m aproximadamente onde se sitúa o altar de granito 
e o retablo, de madeira policromada.

Accédese a través dunha porta 
principal, situada na fachada 
leste do templo, con recercado 
de pedra de granito. Sobre esta 
disponse unha ventá, e enriba 
dela, unha espadana de pedra 
granítica na que se empraza unha 
única campá cunha cruz na súa 
coroación. Á entrada do templo, 
como é habitual, ten o coro alto, 
neste caso, de madeira, con 
dimensións de 2,07 x 4,22 m en 
planta, situado nunha entreplanta 
e ao que se chega  a través de 
escaleiras tamén en madeira, 
encaixadas no muro sur da 
capela. Tamén atopamos unha pía 
de granito.

Nas restantes fachadas distribúense catro aperturas máis, tres ventás e 
unha seteira para iluminación interior da capela.

A cuberta é a tres augas e o material de cobertura de lousa colocada ao 
xeito tradicional e, polo interior, ten a estrutura de cuberta en madeira á 
vista.

Vista interior da capela
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Construtivamente, érguese por medio de muros de cachotería de granito 
de 0,63 m de espesor que están revestidos con revoco de morteiro de 
cemento ata o seu encontro coa cuberta, en ambas caras, agás no exterior 
da fachada principal que presenta a cachotería vista. No exterior este 
revoco está revestido, nuns 0,50 m, con zócalo de granito, así como os 
esquinais das fachadas. Por outro lado, no interior atopamos un zócalo 
de pezas de granito duns 0,15 m de alto, mentres que ata uns 0,90 m de 
altura existe un alicatado de pezas cerámicas. O pavimento é de lousas de 
granito. 

Retablística e imaxinería

O retablo, moi interesante, ademais da predela ou banco, ten dous pisos, 
ático e timbre. Trátase dun retablo de traza barroca do s. XVIII, de madeira 
policromada de 1,85 m de ancho, que foi restaurado no 2003.

O timbre está decorado con dúas palmas cruzadas e remata con volutas 
aos lados. No ático, que é dunha sola canle, está colocada unha interesante 

Alzados Leste e Sur   Perspectiva alzados Oeste e Norte

talla policromada da Inmaculada 
Concepción, de 68 cm. que 
segue modelos da escola castelán 
de imaxinería. Aos lados está 
decorado con “eses” e volutas. 
Detrás desa imaxe, un crucifixo de 
madeira. 

Os dous pisos teñen cada un 
tres intercolumnios. O superior, 
na canle central, un fornelo con 
arco de dobre volta coa imaxe do 
titular, San Vicenzo mártir, de 70 
cm, que luce os seus atributos: a 
cadea na man esquerda e a palma 
do martirio na man dereita. No 
fornelo da esquerda, unha imaxe de 80 cm policromada, probablemente 
representa a S. Xudas Tadeo, que porta na man dereita unha machada 
e na esquerda un libro. No fornelo da dereita, unha interesante talla 

San Vicente Ferrer Sta. Bernardetta Nosa. Sª Lurdes

Retablo de San Vicenzo de Pontoibo
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policromada de 65 cm de S. Vicenzo Ferrer, que viste o hábito da orden 
dominica, cun libro na man esquerda. Moi probablemente son todas elas 
tallas do século XVIII.

No intercolumnio central do primeiro piso, está colocada unha talla de 48 
cm de altura, policromada, de S. Antonio de Padua, co neno Xesús colocado 
sobre un pano que leva nas súas mans, probablemente de principios do s. 
XIX. Segue o modelo derivado de Alonso Cano e introducido en Galicia 
por Emilio Silveira (vixente a partir do segundo terzo do século XVIII).

 San Xudas TadeoSan Vicenzo mártir Inmaculada Concepción

Via crucisSan Antonio de Padua

A ambos lados do retablo colocadas sobre peaña, 
pero separadas e mirando no sentido inverso a 
como deberían estar, dúas figuras da aparición 
de Lurdes. Á Á esquerda, Sta. Bernardette, de 
xeonllos e cunha altura de 27 cm, cun rosario 
nas súas mans, e á dereita, a Virxe de Lurdes, 
policromada de 53 cm ocas mans en actitude 
orante. Ao longo das dúas paredes laterais da 
nave, un «Vía Crucis» de litografías coloreadas e 
enmarcadas en marcos de madeira, con luz na parte 
inferior, probablemente de principios do s. XX.

Entre as pezas de mobiliario observamos un 
confesionario portátil e un armario con estantes 
para depositar os exvotos e ofrendas.

Así mesmo, no adro exterior ademais do 
sarcófago citado hai un cruceiro. Na vertente sur 
da capela dun manancial que se chama a “Fonte 
do Santo”, brota auga fresca e sabedora.

CruceiroSarcófago

Armario con estantes

Confesionario portátil
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NOSA SEÑORA DA CONCEPCIÓN DE MERLÁN

A fundación desta capela da Inmaculada corresponde a D. Antonio Sanjurjo 
de Pedrosa, cura que foi da parroquial do Freixo, segundo o documento 
que achega Carlos Breixo (2011). Era irmán de D. Fernando Sanjurjo e, 
polo tanto, cuñado de Da. Florencia de Estoa e Miranda, fundadora da 
ermida de Pena de Francia.

Esta capela, situada no núcleo rural de Merlán, no Norte do concello das 
Pontes, atópase rodeada de extensos bosques a través dos que se chega ao 
templo por antigos sendeiros cubertos de herba.

A súa cabeceira oriéntase ao Oeste mentres que a fachada principal está 
orientada ao Leste. Orientación oposta á tradicional.

Arquitectura e construción

Capela de estilo rural, probablemente de finais do século XVII, de planta 
rectangular sinxela. Está dividida en dous corpos: a nave, e unha  ábsida 
rectangular, máis estreita, na parte posterior na que se sitúa o presbiterio, 
separadas ambas por un arco triunfal de medio punto de 0,67 m de espesor 
de muro. Este arco é de liñas moi sinxelas e sen molduras, agás nunha 
cornixa a media altura no arranque do mesmo.

A 
Sección A-A’Sección A-A’

fachada principal presenta unha pequena porta de acceso de madeira e os 
beirados de cuberta sobresaen lixeiramente con respecto a esta fachada. 
No cumio da mesma atopamos unha espadana simple de pedra de granito 
na que se empraza unha campá. Así mesmo, na parte superior da espadana 
pódese apreciar a inscrición que data a mesma no ano 1906.

As demais fachadas son todas cegas agás a fachada sur do presbiterio, na 
que encontramos una pequena ventá para iluminación natural do interior 
do recinto. 

No exterior, os muros de cachotería atópanse en mal estado, a fachada 
principal aínda conserva o revoco de morteiro orixinal, mentres que 
no resto dos muros, polo desgaste e a erosión, apréciase o deterioro do 
mesmo. No interior os muros revístense tamén con revoco de morteiro de 
cor branca.

Pola súa parte, a cuberta ten configuración a dúas augas na zona da nave 
e a catro augas na zona do presbiterio. Revestida con lousa disposta 
a rumbeiro e tella cerámica do país no cumio, non ten ningún tipo de 
revestimento pola cara interior. A súa estrutura, de madeira, é á vista agás 
no presbiterio, no que presenta un falso teito de madeira.

Alzado principal / suroeste Alzado lateral / sur
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O pavimento é de terra aínda que nalgunhas zonas presenta revestimento 
de pedra ou morteiro cemento.

En canto á decoración se refire, destaca a presenza dun Vía Crucis de 14 
pezas de madeira e unha pía de granito situada no muro oeste do templo.

                     

Retablística e imaxinería

Retablo de madeira moi sinxelo de traza neoclásica e un tanto rudimentaria, 
de dimensións 2,22 x 1,16 m cunha altura de 2,59 m. O corpo principal 
consta de tres fornelos con arco rebaixado e os intercolumnios con 
finas columnas de madeira torneada, todo el pintado en cor branca. 

Vista da capela, fachadas Sur e Suroeste

Pía de granito Detalle da estrutura da cuberta de madeira

    Vista fachadas Sur e Suroeste

Encontramos no mesmo 
as imaxes de San Xosé, 
de 63 cm, talla popular 
policromada, arcaizante 
con pregaduras resoltas 
xeometricamente; un 
bispo que posiblemente 
sexa San Martiño, 
tamén de traza antiga, 
de 56 cm e outra da 
Virxe (Inmaculada 

Concepción) que seguramente sexa a titular da capela, de 70 cm aloxada 
no oco central.

Ademais, nunha furna de madeira, atopamos unha imaxe vestideira que 
puidera ser a Virxe María, de 70 cm.

San Xosé Bispo Imaxe descoñecida Inmaculada 
Concepción

Vista do retablo
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CAPELA DA NOSA SEÑORA DA PENA DE FRANCIA

A capela da Pena de Francia ten unha orixe incerta a día de hoxe sobre 
quen promoveu a súa construción. Por un lado, Rivera Rouco baseándose 
nos datos do anterior cronista, Lece-Santar e Guitián, outorga o seu 
nacemento ao matrimonio formado por dona Florencia de Estua e Miranda 
e a D. Fernando Sanjurjo Montenegro en 1663. Asemade, a inscrición da 
placa de pedra exterior reafirma este feito, pero no ano 1680. Porén, outras 
fontes (Amigus, 2006) atribúen a autoría ao crego Basco Sanjurjo de 
Montenegro, que tiña o desexo de erixir a capela pero que ao falecer sen 
poder levalo a cabo, cumpriu o seu fillo Alonso Sanjurjo de Montenegro.

As achegas de Carlos Breixo (2011) confirman a autoría da fundación a 
Da. Florencia de Estoa e Miranda.

Independentemente da posible discusión de a quen se lle atribúe o 
levantamento desta capela, é sabido que o templo relixioso debe a súa 
ofrenda á Virxe da Pena de Francia en honor ao templo salmantino no 
cal no século XI se estableceu unha colonia de traballadores franceses 
denominada “Peña de Francia”, “Sierra de Francia” o “Nava de Francia” 
entre outras. Debido ás incursións moriscas sucedidas neses lares tiveron 
que buscar refuxio na chamada Serra de Francia salvagardando todos os 
obxectos de interese. Despois de quedar enterradas ao longo do tempo, 
encóntranse no século XV as imaxes da Virxe, de Santiago, do Santo 
Cristo e de San Andrés. Dende entón, obtivo gran devoción e levou o nome 
da Virxe da Pena de Francia. Pronto se erixiu na zona un convento con 
igrexa e hospedaría.

O santuario foi modificado en varias ocasións. De 1929 a 1931 foi reformado, 
quedando a súa primitiva fábrica, o pórtico da entrada e a espadana. 
Ademais, en 2018 foi desmontado e restaurado o seu retablo así como a 
cobertura exterior e o pórtico da entrada.

Situada nunha paraxe natural de singular beleza, a súa contorna atópase 
rodeada de extensos bosques polos que se abre camiño a senda que leva a 
este templo.

Presenta a orientación 
tradicional litúrxica, a súa 
cabeceira está orientada 
ao Leste mentres que a 
fachada principal oriéntase 
ao Oeste.

Arquitectura e construción

Templo de planta sinxela de 5,98 x 14,56 m, con nave rectangular e 
presbiterio de dimensións 4,38 x 4,62 m e cun chanzo de 0,15 m de alto. 
Ao longo dela unhas bancadas a ambos lados, con apenas decoración 
interior conta cunhas fiestras con vitrais policromadas coas imaxes da 
cruz; do cáliz, o pan e o trigo e 
da pomba coas mans de Cristo.

Na fachada principal, cuberta 
grazas a un soportal a tres 
augas con cobertura de lousa e 
apoiado sobre esteos de granito 
que resgarda o acceso principal 
ao templo, atopamos unha 
pequena imaxe da Nosa Señora 
da Pena de Francia tallada na 
mesma pedra, situada sobre 
unha pequena peaña, así como 

Plano de planta

Alzado principal / nordeste
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unha placa na que se le o nome da capela. No cumio desta fachada, unha 
espadana simple con corpo en pedra de granito, rematada cunha pequena 
cruz e con oco para aloxar unha única campá.

Franqueado o acceso, accédese por unhas escaleiras laterais a un coro de 
madeira recentemente restaurado.

Construtivamente é unha edificación 
de muros de cachotería revestidos 
por un caleado pintado tanto polo seu 
extradorso como polo intradorso. O 
pavimento está composto por lousas de 
granito e terrazo.

En canto á cuberta, configurada a dúas 
augas na zona da nave, ten estrutura de 
madeira e polo exterior está cuberta de 
lousa, disposta a rumbeiro. No interior 
non presenta revestimento algún, 
encóntrase á vista e en bo estado grazas 
á recente restauración de 2018.

Detalle das vidreiras das ventás

Vista interior da cuberta

Dispón de altar, de deseño moderno, para celebrar cara ao pobo, en  pedra 
de granito, situado diante do retablo.

Retablística e imaxinería

Retablo neogótico de madeira de castaño 
vernizada e dimensións 2,29 x 1,15 m cunha 
altura de 3,50 m. Consta de predela e piso 
principal. Sobre a primeira sitúase a ara 
do altar para misar ás costas do pobo, con 
fino traballo de ebanistería na súa fronte. A 
ambos extremos, falsas pilastras con capiteis 
máis adiantadas co resto, e dous entrepanos 
tallados e simétricos, co símbolo de María no 
centro. No piso principal, sobre o sagrario, 
tres fornelos; o do centro, maior que os dos estremos, resolto cun arco 
apuntado e polilobulado, que remata cun gablete e unha cruz de madeira. 
Os intercolumnios están separados por finas columnas e en todos eles se 
repiten os elementos decorativos da fronte da predela, pero de menor tamaño. 

Detalle do retablo

 Vista das fachadas Noroeste e SuroesteVista fachadas Nordeste e Noroeste
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Nel encontramos tres interesantes imaxes de talla antiga, probablemente 
as tres do século XVII: San Antonio de Padua, de 66 cm responde ás 
primeiras representacións deste santo, cun lirio na súa man dereita e o 
Neno Xesús, sobre un libro, na man esquerda, segundo o modelo de Mateo 
de Prado. Unha imaxe pequena da Pena de Francia de 130 cm, e outra de 
San Xosé de 66 cm cos atributos do lirio na man esquerda e con Neno, ao 
que lle colle a man, na dereita. A ambos lados do retablo, unha interesante 
imaxe da Nosa Sra. de Pena de Francia, de 33 cm, con fermoso traballo 
de policromía, probablemente de principios do século XVII e outra imaxe 
de Virxe, vestideira, de 85 cm, sobre andas para procesionar, e unha cruz 
procesional.

San Antonio de Padua Nosa Sra. da Pena 
de Francia

San Xosé

Nosa Sra. da Pena de 
Francia

Virxe María, vestideira Cruz procesional

CAPELA DE SAN ANTONIO DE OUTEIRO DE RIBA

De difícil acceso e próximo ao núcleo rural do lugar do Deveso encóntrase 
rodeada de natureza esta pequena capela.

Presenta a orientación coa súa cabeceira ao Leste mentres que a fachada 
principal oriéntase ao Oeste.

Arquitectura e construción

É dunha soa nave rectangular, de pouca altura e de dimensións en planta 
de 5,28 x 6,74 m.

Destaca a sinxeleza da fachada principal, na que se abre o acceso ao 
interior da nave a través dunha porta de madeira con recercado de morteiro 
de cemento. A diferenza doutras capelas, esta non presenta espadana no 
cumio da cuberta.

De construción moi austera, soamente presenta unha ventá para 
iluminación e ventilación naturais do interior, situada na fachada sur do 
templo.

Planimetría
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Os muros son de cachotería, de 0,65 
m de espesor, revestido con morteiro 
de formigón e pintado. Remata nunha 
cuberta a dúas augas, de estrutura de 
madeira, na que destaca unha viga 
de maiores dimensións no centro da 
nave. Ten revestimento exterior de 
lousa disposta a rumbeiro.

O  pavimento está recuberto con lousas irregulares, asentado nun terreo 
irregular, con pendente descendente dende o muro norte da capela.

     

     

Retablística e imaxinería

Retablo de madeira policromada en cores 
verde, vermella e azul, probablemente do 
século XVIII, que consta de piso e ático, 
decorado con volutas e pináculos nos 
extremos. O piso principal ten tres fornelos 
con arcos de medio punto. Nel encontramos 
catro imaxes populares, todas elas 
arcaizantes, das que soamente podemos 
identificar a de San Antonio de Padua, 
que segue o modelo de Mateo de Prado.

Vista do interior da capela

Vista fachadas 
Suroeste e Sur

Vista fachadas 
Nordeste e Norte

Detalle do retablo

CAPELA DE SANTOMÉ

Ao carón dun rego do mesmo nome e en plena natureza encóntrase esta 
capela, hoxe en día cuberta pola vexetación, nunha finca privada de difícil 
acceso.

Está orientada coa cabeceira cara ao Leste e a súa fachada principal ao 
Oeste.

Arquitectura e construción

Trátase dunha edificación proba-
blemente do s. XVIII,  de planta 
rectangular composta por dous 
corpos anexos de igual ancho e 
diferentes alturas, encravada nun 
terreo de forte pendente e hoxe en 
día semioculta pola invasión da 
maleza circundante.    

Planimetría da capela de Santomé

Vista da capela
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Presenta dificultades para o seu acceso pola súa porta principal, hoxe 
desaparecida. Os muros son espíos, de cachotería de 0,65 m de espesor 
caleados de cor branca e o conxunto atópase nun estado de abandono 
lamentable polo seu uso como corte para animais.

O primeiro corpo principal, a nave, ten unhas medidas de 4,97 x 6,50 
m e ao segundo corpo, o presbiterio, accédese por un arco triunfal de 
medio punto. Nel se encontra o altar e na cabeceira, restos dun retablo sen 
imaxes.

A cuberta presenta tamén un estado de deterioro avanzado debido ás 
filtracións ao interior. Ten estrutura tradicional de tesoiras, vigas e 
aguieiros de madeira en mal estado. A cobertura é de lousa colocada a 
rumbeiro e suxeita ós aguieiros mediante tornos de toxo.

O exterior está cuberto pola vexetación do entorno, favorecido polo 
desnivel no que se encontra ao pé dun rego. Isto fai que a vexetación sexa 
máis frondosa e case simule a desaparición do edificio no medio da maleza.

É evidente a necesidade de eliminar a 
vexetación para que o deterioro poida 
pararse, aínda que tamén é obvio que, se 
se segue usando como corte, o deterioro 
interior e exterior terminarán por facer que 
desapareza esta pequena capela.

Retablística e imaxinería

Permanecen restos dun retablo de madeira 
policromada en pésimo estado, sen imaxes 
nin sen outros elementos de imaxinería. 
Consta de predela, piso principal e ático. Detalle do retablo

Este ten un fornelo central con columnas cilíndricas estriadas, con volutas 
a ambos lados delas. Entre o ático e o corpo principal, o entaboamento. Os 
intercolumnios do piso principal, con catro columnas cilíndricas estriadas 
de capiteis xónicos, teñen fornelos con arco de medio punto. O central é 
de maior tamaño que os laterais. 

CAPELA DA VIRXE DOS REMEDIOS DE MARRAXÓN

No Norte do municipio ao pé da estrada provincial DP-7006 encóntrase 
este santuario illado nunha parcela arborada e próxima aos núcleos rurais 
de Marraxón. Presenta a orientación tradicional coa súa cabeceira ao Leste 
e a fachada principal ao Oeste, que segue as pautas clásicas dos templos 
relixiosos cristiáns.

O templo dedicado á Virxe dos Remedios foi trasladado en 1901 dende 
Marraxón de Abaixo. Encontrábase en mal estado e tense coñecemento de 
que existía antes de 1741 cando se realizaron nela pequenas obras. Durante 
o seu traslado, a imaxe da Virxe gardouse na parroquia das Pontes.

A nova capela tivo que ser intervida en varias ocasións. En 1907, coa 
instalación dunha Cruz de forxa na espadana, e volver a ser reparada 
de 1993 a 1994 debido a que perdera a súa vareta. Asemade, en 2011 
interveuse na súa envolvente, cunha nova cuberta de lousas a tres augas 
e un falso teito, unha nova instalación eléctrica e a restauración do coro. 
(Amigus, 2006b). Actualmente goza dun bo estado de conservación.

Fronte á fachada principal atopamos un singular cruceiro con figuras 
policromadas. Responde ao tipo de “crucifixo”. A plataforma está enterrada, 
ten un pedestal circular rematado na parte superior con chafráns. O varal 
é de sección cadrada con chafráns e remata na parte superior cun capitel 
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troncopiramidal invertido con astrágalo cadrangular liso; ábaco de lados 
curvos con vértices achafranados; volutas; e cabezas de anxos con ás. A 
cruz é de sección leñosa con nós, no anverso a imaxe de Cristo crucificado 
con tres cravos, cabeza ergueita, mans abertas con coroa de espiñas, pano 
de pureza anoado á esquerda e cartela con INRI. No reverso, a Virxe en 
actitude de orar, coas mans cos dedos entrelazados e sobre peaña cónica 
(Martín, 1999). Ten un bo estado de conservación.

Arquitectura e construción

O templo consta dunha soa nave rectangular de 6,15 x 9,58 m que se 
levanta sobre muros de 0,61 m de grosor. Non dispón de ningún corpo 
ou elemento anexo. Sobre a porta de entrada, unha pequena fiestra que dá 
luz ao coro. Enriba dela, unha pequena espadana de formigón rematada 
con pináculos que aloxa unha campá e unha cruz en forxa no cumio. A 
carón da porta, unha pequena imaxe da Nosa Señora dos Remedios, de 25 
cm, dentro dun fornelo. Ten ademais outras dúas ventás, unha na fachada 
norte e outra na sur.

Planimetría

No interior, á entrada, un coro alto de 
estrutura de madeira de boa feitura. Ao 
fondo, o altar cara ao público e detrás del, 
o retablo na cabeceira.

Ten grosos muros de cachotería revestidos 
e pintados de branco que rematan nunha 
cuberta de estrutura de madeira vernizada 
que está revestida exteriormente de lousas 
dispostas a rumbeiro. O pavimento está 
composto por lousas varias de granito e 
terrazo.

O seu estado presenta deficiencias debido á presenza de pequenas pero 
importantes humidades sobre a pintura exterior e encontros de elementos 
como o extradorso co zócalo dos muros.

Retablística e imaxinería

O retablo, de inspiración neoclásica, é probablemente de finais do s. XVIII 
ou principios do XIX. De madeira policromada, ten unhas dimensións de 
217 cm de largo e 456 cm de altura.

Vista interior da capela

Vista fachadas 
Nordeste e Norte

Vista fachadas 
Suroeste e Sur
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No timbre, a imaxe do Espírito Santo en forma 
de pomba. No ático, un fornelo de arco rebaixado 
cunha imaxe da Virxe, vestideira. Baixo a cornixa, 
friso e arquitrabe, tres intercolumnios separados 
por columnas abombadas, marmoreadas de 
fuste liso, rematadas por capiteis corintios. O 
da esquerda aloxa unha imaxe de S. Antonio de 
Padua de 83 cm. da escola olotina, seriada. No 
centro, nun fornelo de arco rebaixado, a titular 
da capela, Nosa Señora dos Remedios con Neno 
Xesús en brazos, de 97 cm, talla vestideira. Á 
dereita, unha imaxe de S. Xosé, tamén da escola 
olotina, de 86 cm.

Virxe vestideira 

 Nosa Señora dos Remedios

Detalle do retablo da
capela

San Xosé

San Antonio de Padua

CAPELA DA VIRXE DO PINO DE SAA

A parroquia de Saa, en Vilavella, celebra en setembro as súas festas 
patronais na honra da Nosa Señora do Pino, advocación mariana orixinaria 
das illas Canarias e instituída neste lugar a principios dos anos sesenta 
debido á distancia que había á igrexa parroquial de Vilavella e a que as 
festas da parroquia ían en decadencia. Tamén influíu a súa poboación, que 
ía en descenso, provocando a desaparición do núcleo de Saa de Abaixo.

Nos anos 70 foron as festas máis importantes da comarca, incluso a xente 
dos arredores ía de merenda. Esta capela é de construción modesta e no 
seu interior están as imaxes da Virxe do Pino, doada en 1964 por Antonio 
Bouza, e de Santo Antonio de Padua (Amigus, 14 setembro 2009).

Esta capela da Nosa Señora do Pino localízase no barrio máis poboado da 
parroquia de Saa de Vilavella, nas inmediacións dunha vivenda e de varios 

Planimetría
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almacéns e conta coas seguintes coordenadas: 43,451671; -7,906590. A 
parcela na que se construíu está rodeada de vexetación e zona axardinada, 
e elevada un metro aproximadamente con respecto ás parcelas lindeiras. 
A súa orientación corresponde coa orientación litúrxica co seu eixo 
orientado de Oeste a Leste.

Arquitectura e construción

A ermida, situada a escasos metros da 
estrada e próxima a vivendas da aldea 
de Vilavella, consta dun edificio de 
planta rectangular de 5,58 x 13,40 m de 
dimensións exteriores, e cun volume anexo 
de menor altura, na súa parte posterior, de 
4,12 x 3,02 m e no que se sitúa a sancristía. 
Levantada sobre piares de formigón e 
muros revestidos de morteiro pintado, 
só conta cunha cruz na súa fachada 
principal e unha pequena espadana con 
campanario. Ademais das dúas portas 
de entrada ao templo, encontramos unha 
serie de fiestras polas que se ilumina de 
forma natural o interior do mesmo, de 
pequenas dimensións e de carpintería de 
madeira.

Á súa entrada atopamos unha pía de auga 
bendita situada no muro sur da nave, de 
mármore branco e con forma semicircular 
e sobre a que se empraza una cruz de 
madeira de aproximadamente un metro 

Detalle de estantes interiores

Fachada principal/oeste 

Vista interior do templo              

de alto. No muro oeste ten un pequeno 
confesionario de madeira e un taboleiro de 
anuncios. No seu interior, os espazos da nave 
e do presbiterio están divididos por medio 
dun chanzo de 24 cm.

A composición interior da capela é sinxela. 
O pavimento é de lousas de terrazo de 
diferente cor sobre o que se erguen os muros 

de formigón de 34 cm de espesor. No cabeceiro encontramos o acceso á 
sancristía, que ao mesmo tempo ten unha comunicación co exterior.    

A cuberta é a dúas augas na nave e a unha no seu anexo. Esta ten como 
elemento de cobertura, placas de fibrocemento.

Retablística e imaxinería

Ten un retablo de tres partes 
diferenciadas de inspiración 
neogótica con arcos polilobulados 
e pináculos. Neste templo 
encontramos varias imaxes 
policromadas, estas son: Nosa 
Señora da Virxe do Pino, de 108 
cm, patroa da capela, outra de 
San Antonio de Padua de 111 
cm, probablemente da escola 

compostelán de principios do século XX, e outro San Antonio de Padua 
de 35 cm no interior dunha furna de madeira para transportar. Tamén 
atopamos unha pía de auga bendita e varios elementos relixiosos, como 
son cadros ou esculturas de anxos e do Neno Xesús, situados na sancristía.

Fachada posterior/Leste

Detalle do retablo
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CAPELA DO CEMITERIO DAS PONTES

No centro urbano do concello das Pontes, fronte á entrada do cemiterio 
municipal atopamos esta capela erguida no século XIX e que foi rehabilitada 
na súa totalidade posteriormente. Coordenadas: 43,435495, -7,851609 e que 
presenta unha orientación Oeste-Leste tal e como establecía a tradición de 
orientación litúrxica. 

Arquitectura e construción

Volumetricamente a capela está composta de dous corpos. Un corpo 
prismático de 6,13 x 11,14 m de dimensións exteriores na que se sitúa 
a nave, e no seu extremo, xunto a cabeceira, un espazo dedicado a 
sancristía, de 4,73 x 1,43 m de dimensión interiores. Anexo, na súa cara 
oeste, encontramos un corpo de planta poligonal e máis baixo, onde se 
emprazan uns aseos para o cemiterio e con acceso dende o exterior.

A fachada principal, ten unha porta centrada con arco de medio punto 
sobre a que aparece un óculo para iluminación ao interior. Sobre el, unha 
espadana de doble campanario que remata na parte posterior cunha cruz. A 

San Antonio de Padua  San Antonio de PaduaNosa Señora do Pino fachada posterior ten sendas ventás con 
arco superior de medio punto colocadas 
simetricamente respecto da cuberta 
do corpo adosado a ela. Nas fachadas 
laterais, unha ventá centrada. 

Construtivamente, os seus muros 
presentan un recubrimento enfoscado e 
pintado a dúas cores, branca en esquinais 
e recercado de ocos, e amarela no resto 
do perímetro. Planimetría

Retablo Estrutura da cuberta
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No seu interior encontramos un pavimento de formigón de acabado 
natural. 

Ao fondo da nave atopamos o altar, na mesma madeira que o retablo, que 
case cobre a cabeceira da capela. Conta con dous accesos a ambos lados 
do mesmo cara a sancristía.

O edificio remátase cunha cuberta a tres augas na zona da nave e 
a cinco augas no edificio contiguo, recuberta con pezas de lousa 
redondeadas. 

   
                 

Retablística e imaxinería

Posúe un retablo, de estilo neogótico en madeira, probablemente de 
nogueira vernizada de 4,73 x 5,35 m de dimensións e un espesor de 14 
cm, que divide o templo en dous deixando así unha separación entre a 
nave e a sancristía. Compositivamente, o retablo ten tres canles. A central, 
máis grande que as laterais, aloxa un gran crucifixo de 130 x 230 cm nun 
fornelo con dúas columnas de fino fuste con capiteis corintios e un arco 
polilobulado na parte superior con gablete. Os espazos laterais aloxan, o 
da esquerda, as imaxes de San Vicente Ferrer revestido co hábito da orde 

Perspectiva frontal Perspectiva posterior

de Predicadores, cunha custodia na man 
dereita e unha palma na man esquerda, de 
70 cm de altura. No da dereita, San Pedro, 
revestido con roupaxes papais, luvas, tiara 
e báculo con dobre cruz na man esquerda, 
bendicindo. Imaxe de 76 cm. Na canle 
central un Cristo Crucificado de 130 x 230 
cm.

Na fachada principal, polo seu exterior, 
destaca unha placa coa inscrición “El 
terreno de este cementerio fue donado por 
Dª Rita Rivera Chao Año de 1924”.

   
   

 

CAPELA DE SAN RAMÓN DO PARAÑO

Segundo as investigacións de Rivera Rouco, esta capela procede dunha 
antiga fundación particular como capelanía laical colativa de sangue, 
é dicir, de carácter hereditario e con dereito a nomear capelán. Non hai 
constancia documental da súa construción, con todo, hai datos que din que 
a familia fundadora habitaba o lugar da Fraga. 

Planimetría

CrucifixoSan Vicente Ferrer   S. Pedro Placa inscrición exterior

Retablo da capela do 
Cemiterio das Pontes
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A primitiva capela estaba situada preto do rego do Painceiro. Segundo a 
transmisión oral, o propietario da antiga capela, un tal José López, “O Tío 
Pepe da Forxa”, cando se fixo a estrada de Lugo a Ferrol (a mediados do 
século XIX), dicía que á noitiña vía o santo na capela e ó día seguinte nun 
lugar máis arriba, ó lado da estrada, polo que decidiu facer unha nova capela 
no emprazamento actual (Amigus, 30 agosto 2011). A alusión máis antiga a 
esta ermida figura nun documento de permutas sobre bens da mesma que, 
en 1772, verificaron os familiares da referida “casa da Fraga”, lugar onde 
moraban os seus fundadores. Celébrase a festa patronal o primeiro domingo 
de setembro. Romaría que vén de moi lonxe no tempo e que algúns datan 
catro séculos atrás.

Situado a 3 km ao leste da vila das Pontes, o barrio do Paraño está entre 
os regos do Painceiro e do Cocido, que desembocan no río Chamoselo. As 
coordenadas desta capela son: 43,440310; -7,824101.

A cabeceira do templo ten orientación Nordeste, mentres que a fachada 
principal está orientada ao Suroeste. Esta orientación non se corresponde 
coa orientación litúrxica tradicional da Igrexa Católica. O seu estado de 
conservación é regular. 

Planimetría

Arquitectura e construción

Capela con planta de salón, 
sen anexos e moi sinxela, de 
pequenas dimensións: 4,82 
x 6,35 m, sen decoración no 
exterior e sen espadana. É de 
doada identificación grazas ao 
pequeno soportal que ten na 
fachada principal e á cruz de 
madeira presente na fachada 
posterior, único elemento 
decorativo que destaca ante 
a  sobriedade dos muros que 
conforman este templo. Probablemente sexa un recordo do “Vía Crucis” 
que, segundo Rivera Rouco, foi fixado na antiga capela, anterior a 1883, 
xa que a presente capela é posterior a esta data.

Na fachada principal, ademais da porta de acceso, encontramos dúas 
seteiras que facilitan a entrada de luz natural no templo. Así mesmo, 
atopamos una pequena ventá na fachada sueste.

Construtivamente érguese sobre muros de cachotería de 70 cm de espesor, 
enlucidos en branco que rematan nunha cuberta de estrutura de madeira 
a tres augas na que o elemento de cobertura é a lousa do país colocada a 
rumbeiro segundo a maneira tradicional do Eume. Na entrada, a cuberta 
avanza apoiándose en dúas columnas de pedra de granito, formando un 
pequeno soportal.

No interior, na cabeceira está o altar que consta dunha mesa de madeira 
situada fronte ao retablo de madeira policromada.

Vista interior cabeceira
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Retablística e imaxinería

O retablo é de construción popular, un tanto rudimentario, e semella 
estilo neoclásico. Consta de dous pisos e ático. Neste, ten un interesante 
crucifixo, de talla de madeira, que pola súa factura e deseño, puidera ser do 
S. XVII. No piso inferior , tres imaxes antigas.  Rivera Rouco  identifícaas 
como a de S. Ramón, que puidera ser do s. XVI, ou XVII, probablemente 
alterada por repintes, de 39 cm. Representa a un home de idade madura 
e abundante barba. Viste hábito mercedario e unha manteleta. Na man 
dereita debería levar unha custodia, e na esquerda, unha palma. Ao 
lado, outra imaxe tamén arcaizante que, segundo o mesmo investigador, 
representa a S. Estevo, de 63 cm, pero que nós atribuímoslle a Santo Eutelio 
xa que o primeiro era diácono e ten como atributos a palma do martirio 
e esta imaxe representa a un home novo, imberbe, que viste de pontifical 
casula, capa pluvial abrochada ao peito sobre os ombros. Sobre a cabeza, 

Vista frontal e posterior

Perspectiva frontal e alzado lateral

unha tiara papal e na man esquerda asindo un báculo de tres cruces. A 
ambos lados atopamos dous fornelos que aloxan: á esquerda, a  imaxe de  
Nosa Sra. Da Ermida de 96 cm, da escola compostelán. O da dereita, a S. 
Ramón Nonato, de 104 cm, cos seus atributos, que sigue os modelos da 
escola castelá. Ambas figuras foron doadas por Dna Carme López Alende 
e a súa filla Dona Pilar Méndez López en 1957 e 1955 respectivamente. 
Tamén unha Virxe co Neno Xesús no brazo esquerdo, vestideira. 

A capela posúe outros obxectos como unha pequena campá de bronce e 
unha litografía dunha crucifixión e andas de procesionar.

 

        
   

      
 

                 

Campá de bronce

Crucifixión

Crucifixo 

Virxe co Neno Xesús

San Ramón Nonato

NªSº da Ermida

San Eutelio

S. Ramón

Nosa Sra. da Ermida
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CAPELA DA VIRXE DO ROSARIO DO CANEIRO

Pouco se sabe da súa historia. Foi de fundación de padroado laical e hai 
constancia nas contas presentes no Libro das Capelas, de que a espadana 
foi construída no ano 1877 e que  o construtor foi elixido en poxa pública 
sendo o prezo da mesma 300 reais. Así mesmo, deste documento tamén se 
pode pescudar que a imaxe da Virxe do Rosario, para substituír á anterior, 
foi mercada en 1887 e custou 400 reais.

Está emprazada nun dos lugares máis illados 
das Pontes, con coordenadas 43,459354; 
-7,776843. Ademais de que foi un dos barrios 
máis pobres dedicados ao labradío, tamén se 
caracterizou por ser un dos máis poboados, 
chegando a ter ata 29 casas habitadas.

A cabeceira do templo ten orientación 
Norte, mentres que a fachada principal está 
orientada ao Sur, non correspondéndose coa 
orientación litúrxica tradicional da Igrexa 
Católica.

Fronte á fachada principal, aparece un 
cruceiro do tipo de “Cruz”, ten plataforma 
cuadrangular dun grao de laxas de xisto, 
o pedestal, da mesma forma, remata con 
chafráns e sobre el, unha cruz cuadrangular 
de remates florenzados. Tanto o pedestal 
como a cruz son de granito.

Planimetría

Arquitectura e construción

Planta de nave de salón,  rectangular, sinxela, de 5,50 x 9,26 m. Está 
construída sobre un forte desnivel do terreo.

A fachada principal ten unha espadana de pedra de granito que data de 
1877 e un óculo co que se ilumina o interior do templo de forma natural. 
Dispón dunha única campá. Nas súas fachadas Leste e Oeste presenta una 
seteira en cada muro que tamén facilitan a entrada de luz no interior.

Franqueada a entrada, atopamos un coro a media altura, de estrutura de 
madeira e de dimensións 4,00 x 1,55 m, ao que se accede a través dunhas 
escaleiras, tamén de madeira, situadas no muro sur do templo.

A cuberta, a dúas augas e con estrutura de madeira, está recuberta con 
pezas de lousa dispostas a rumbeiro. No cumio, e contra a fachada Norte, 
encontramos una cruz de granito sobre unha base do mesmo material. Así 
mesmo, nas esquinas da fachada Sur ten sendos pináculos que decoran a 
cuberta. Polo seu interior revístese cun falso teito de táboas de madeira.

Coro alto

Vista interior da 
capela

Perspectiva fronte-
lateral

Vista alzado frontal 
e cruceiro
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Construtivamente presenta muros enfoscados en todo o seu perímetro, 
de 82 cm de grosor, enlucidos e con acabados en pintura branca agás nos 
recercados de portas e ventás, que presentan pezas de granito ao redor.

O pavimento é de morteiro e na zona do presbiterio emprázase un altar de 
madeira e un retablo de madeira policromada.

Retablística e imaxinería

O retablo é de estilo barroco, inda que 
con trazos rococós, onde predominan 
as formas naturais, que ten en común 
co barroco o gusto polo recargado e 
fundaméntase na liña curva que chega ata 
as súas últimas consecuencias.

O retablo desta capela, a pesares do seu 
precario estado de conservación, mantén 
moitos dos seus elementos definitorios do 
estilo. Responde ao tipo “tabernáculo” coa 
misión de enmarca-lo fornelo que presta 
acubillo á imaxe que preside, neste caso a 
titular da capela, a Virxe do Rosario. Esta 

segue os modelos de Ferreiro, con bastante movemento, policromada e 
cunha altura de 58 cm; o neno Xesús apoiado no  brazo esquerdo e leva o 
rosario na súa man dereita.

Segundo o modelo propio destas capelas, consta de banco, piso principal, 
ático e timbre. Nos intercolumnios do piso principal, a ambos lados da 
titular, e separados por catro columnas con capiteis corintios, á esquerda, 
unha imaxe de San Antonio de Padua de 61 cm, popular. Á dereita, 

Detalle do retablo

unha interesante talla que parece medieval, 
cuberta do pescozo cara abaixo, que impide a 
súa identificación e análise. Sobre as columnas, o 
entaboamento, en cuxo centro aparece o símbolo 
da Virxe María. No ático, nun fornelo central, con 
columnas de capitel corintio a ambos lados e con 
volutas nos extremos, unha imaxe tardomedieval 
da Virxe María co neno na que, o atributo que 
portaba na man dereita foi substituído por unha 
flor e que ben podería ser un rosario, que a 
identificaría coa patroa da capela. Atopamos outras 
imaxes policromadas dun Santo sen identificar, de 
42 cm, que probablemente sexa un papa ou un pai 
da igrexa, xa que na man esquerda porta un libro 
aberto e na dereita -ao noso xuízo- foi substituído 
o atributo que levaba por unha flor, vai revestido 
con capa pluvial e, sobre a cabeza, unha tiara 
papal. Outras imaxes: a da Virxe do Carme, de 
61 cm; unha pequena imaxe de Nosa Señora de 

San Antonio de Padua

Virxe de Lurdes

 Santo sen identificar Virxe do Rosario (moderna)Virxe do Rosario (tardomedieval)
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Begoña de 15 cm e outra da Virxe de Lurdes de 21 cm, todas elas seriadas. 
Tamén encontramos unha litografía de S. Xosé. No perímetro interior dos 
muros desta capela pode apreciarse un Vía Crucis de 14 pezas de madeira.

         

     

              

CAPELA DE SAN ANTÓN DE BERMUI

Esta singular capela encóntrase no núcleo rural de Bermui, precisamente 
nas seguintes coordenadas: 43,386611; -7,917726. Ten a súa cabeceira en 
orientación Sueste e en dirección Noroeste a súa fachada principal.

 Via crucis

Sen identificarVirxe do Carme  Nª Sª de Begoña

Arquitectura e construción

Edificación que, en canto á 
súa implantación no terreo, 
observamos que foi obxecto 
no seu día dun forte desmonte 
para axeitar a edificación, 
que ten un marcado deseño 
lineal. 

Nesta configuración segundo 
un eixo lonxitudinal, o 

primeiro que cómpre destacar 
é a existencia de dous elementos que a diferencian do resto das capelas 
do concello. A primeira, o campanario exento, elevado sobre unha gran 
basa ou peaña, de cachotería de pedra de xisto cunha sola campá, que 
precede a un adro de xenerosas dimensións, cuberto con banco corrido 
no seu interior para acoller aos fieis, e que ten vocación dun espazo para a 
convivencia veciñal e protección en caso de chuvia.

A edificación principal está resolta en dous corpos: unha planta de salón 
co presbiterio nun extremo e case cuadrangular e a sancristía na parte 
posterior da nave.

Lamentablemente non é posible pescudar moito máis deste templo xa que 
o seu estado é de ruína e non é posible acceder ao seu interior.

Polos restos que aínda perduran, pode saberse que a cuberta era de 
estrutura de madeira a tres augas e que estaba revestida de pezas de 
lousa colocadas a rumbeiro. Tamén se pode recoñecer que o interior dos 
muros non estiveron revestidos, polo que a súa aparencia era de muros de 
cachotería á vista.

Planimetría Fuente: Yáñez (2015)
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Retablística e imaxinería

Debido ao estado de ruína non se conserva ningún elemento escultórico. 
A testemuña dunha veciña do lugar asegúranos que no interior da capela 
hai ou houbo no seu momento as imaxes de San Xurxo e de San Antón de 
Padua das que tampouco se poden achegar características.

A festividade celebrábase o primeiro domingo despois do 14 de xuño.

Perspectiva dianteira e alzado posterior da capela

Interior soportal e teitume

CAPELA DA SANTA DO CARBALLO DO APARRAL

Segundo a documentación conservada e as pescudas de Rivera Rouco 
(López, 2014), unha primitiva ermida foi fundada fai varios séculos por 
unha familia da contorna dos límites parroquiais de Sta María de Aparral, 
ao pé da estrada C-641, e erixida á beira do rego da Casilla ( uns metros 
detrás da actual capela). 

A traveso da tradición oral, unha lenda xustifica a advocación do santuario 
pola aparición da Virxe nun carballo das inmediacións, cerca de onde 
hoxe está a capela, nunha zona chamada Costa do Carballal onde hai unha 
fonte coñecida como a Fonte da Virxe. Lamentablemente, esta ermida foi 
demolida o que, sen dúbida, supón unha importante perda patrimonial 
debido á súa antigüidade. 

Ten a peculiaridade de que é unha das escasas advocacións á Virxe da 
Ascensión, e non á Virxe da Asunción como é máis corrente. Isto explica a 
celebración da festividade o xoves da Ascensión de Xesús ao ceo, que reúne 
a moitos veciños e romeiros.

 

Perspectiva frontal esquerda e perspectiva posterior
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A actual capela foi construída en 1953 por D. Paulino Pérez Ledo, un dos 
dous irmáns sacerdotes (o outro chamábase Constantino), descendentes da 
familia fundadora, e levantada con pedra que se trasladou desde a canteira 
da presa da Ribeira. Está situada nunha zona despexada ao pé da citada 
estrada C-641. As coordenadas son: 43,432807; -7,815223. A cabeceira 
do templo ten orientación Oeste, mentres que a fachada principal está 
orientada ao Leste.

Arquitectura e construción

Ten nave sinxela de planta rectangular de 7,07 x 9,76 m de dimensións 
exteriores, sen anexos.

Na fachada principal, sobre a porta de entrada, unha fiestra rectangular 
con arco apuntado dá luz  ao interior. Sobre esta, a espadana de corpo 
simple érguese no cumio, e nela emprázase unha campá. No interior 
atopamos unha pía de granito para auga bendita, de forma semicircular. 
Un altar -tamén de granito- preside o presbiterio e tras este emprázase o 
retablo de madeira, apoiado sobre unha predela pétrea, e varios mobles.

No muro Sur da capela hai dúas ventás coas mesmas características que a 
da fachada principal. O resto dos muros non presentan decoración algunha.

A cuberta, a tres augas, está revestida con lousa colocada a rumbeiro e o 
cumio, rematado con tellas cerámicas curvas. Sobre os beirados da cuberta 
atopamos pináculos a cada lado, rematados en bola. Non ten ningún tipo 
de recubrimento interior, polo que a estrutura de madeira queda á vista. 
Aproximadamente no punto medio da planta encontramos unha viga a uns 
2,50 m de altura, que serve para arrostrar os muros.

Os muros exteriores, de cachotería revestida, presentan unha decoración 
moi sinxela con acabado enfoscado e posterior pintado.

  
  
        

Retablística e imaxinería

O retablo é de madeira sen policromar e ten un fino traballo de ebanistería, 
de estilo barroco, que o situaría no s. XVIII, aproximadamente. Non 
descartamos que puidera ser trasladado doutra igrexa ou capela, xa 

Planimetría

Detalle da estrutura 
da cuberta 

Vista interior da nave
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que chama a atención a falla de algún 
elemento ornamental na súa parte 
superior e o estilo impropio dun retablo 
fabricado para unha capela do s. XX.

Ten dous pisos. Sobre o superior, no 
timbre, ten unha cara tallada. Baixo ela, 
un intercolumnio con dúas columnas 
e un fornelo no que se acubilla unha 
imaxe, policromada de S. Xoán Bautista, 
de 38 cm e en ambos lados, decoración 
tallada de volutas e rolos.

Entre o ático e o piso principal, o entaboamento, con friso, arquitrabe 
e cornixa, apoiado sobre catro columnas con capiteis corintios tallados. 
No medio do fuste, decoración vexetal tallada. Os tres intercolumnios 
teñen fornelos con arco de medio punto. O central de maior tamaño que 
os laterais. Nel aparece a imaxe da Virxe das Dores, unha imaxe de 63 
cm de vestir, e a ambos lados unha imaxe do Sagrado Corazón e outra da 
Virxe da Concepción, seriadas, de 33 e 31 cm respectivamente, de pasta 
ou similar, sen interese artístico.

Á dereita do retablo, nunha fornela de madeira, atopamos unha imaxe da 
Virxe da Ascensión, con tres anxos na súa base, e outros dous na parte 
superior, coroándoa, aloxada no interior dunha furna de madeira. Trátase 
dunha talla policromada do s. XX da escola compostelán de 157 cm, que 
Rivera Rouco atribúe á súa adquisición por iniciativa e apoio económico 
de Dona Carme Fernández Pardo, das Pontes.

Colgadas sobre os muros laterais, 14 pezas de madeira que configuran o 
Vía Crucis.

Vista do retablo

    

   

         

CAPELA DE SAN ROQUE DA FRAGACHÁ

No lugar da Fragachá, un interesante 
núcleo rural formado por vivendas 
tradicionais, palleira, hórreo, escola 
rural e outras construcións hoxe en día 
abandonadas e localizada nunha finca 
privada con acceso desde o exterior, 
atopamos esta capela reformada por 
José del Mazcoto, tal como indica 
unha inscrición no lintel da porta de 
entrada ao templo. A súa contorna 
presenta árbores ao seu redor e un río 
moi próximo. As súas coordenadas son: 43,398469; -7,970714 e está 
orientada coa súa cabeceira ao Nordeste, mentres que a fachada principal 
está orientada ao Suroeste.

Virxe da Ascensión Virxe das Dores San Xoán Bautista

Alzado principal
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Arquitectura e construción

Capela con planta de salón rectangular, de 6,08 x 9,78 m de dimensións 
exteriores, e con muros de cachotería que estiveron recubertos polo seu 
exterior no seu momento de construción, pero que actualmente están 
deteriorados e sen revestimento. A fachada principal ten un soportal, a 
tres augas, disposto sobre piares de granito, con estrutura de madeira e 
revestimento de pezas de lousa dispostas a rumbeiro.

A fachada sueste ten practicados dous ocos para iluminación do interior. 
Así mesmo, na fachada noroeste atopamos unhas escaleiras que dan 
acceso, a través da cuberta, á espadana, con campanario dobre e na que só 
se atopa unha das campás orixinais, a outra campá atópase nunha vivenda 
próxima. Elementos que suavizan a sobriedade dos muros que conforman 
este templo.

En canto ao seu interior, non se pode describir o seu estado debido a que 
non se puido acceder para realizar o traballo de campo, aínda así podemos 
recrear a súa planimetría coas referencias bibliográficas.

Planimetría

Alzado frontal e perspectiva posterior

Alzado lateral e estrutura do soportal

Campás e detalle das súas inscricións
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CAPELA DE SAN ROQUE DO VAL

Estamos ante outro caso máis de traslado dunha edificación relixiosa 
dun lugar a outro. Esta capela foi trasladada do seu lugar orixinal na 
parroquia de Seoane, debido á explotación mineira de lignito de Endesa, 
sendo reconstruída no lugar actual, xusto fronte ao cemiterio parroquial de 
Goente. Así o acredita a inscrición que figura no limiar da porta de entrada: 
“Trasladada en 1982”.

 

O templo está situado nunha paraxe despexada con algunha árbore 
no perímetro da parcela. E localízase concretamente nas seguintes 
coordenadas son: 43,444424; -7,963415, e na que a súa cabeceira ten unha 
orientación Noroeste, mentres que a fachada principal está orientada ao 
Sueste, contradicindo a litúrxica tradicional.

Arquitectura e construción

Trátase dunha capela de estilo barroco rural, con planta de salón con dous 
volumes apegados. A nave, de 7,04 x 15,01 m, e a continuación a zona do 
presbiterio de planta cadrada de dimensións 6,40 m. Os seus muros son 
de cantería de 75 cm e encóntranse revestidos e branqueados a ambos 

Perspectiva frontal e posterior da capela

lados agás en esquinais, rodapé e recercado de ocos, resoltos con perpiaño 
de granito. De liñas sinxelas, que probablemente sufrira reformas ou 
adicións ao longo do tempo. Distínguese doutras capelas mais humildes 
polo traballo de cantería que presenta, as súas dimensións e outros 
elementos que destacan no exterior como o significativo cruceiro que 
ten diante da entrada. A fachada principal dispón, ademais da porta de 
entrada decorada con volutas e rolos, dun pequeno óculo para iluminación 
interior do coro do templo, unha espadana situada no seu cumio e de un 
solo corpo que presenta unha única campá. Dispón de fiestras laterais de 
pequena envergadura e con chafráns exteriores. Ademais, conta con outro 
oco de acceso na nave principal. Na cabeceira, polo exterior ten unha 
ventá rectangular recercada en cantería, tornachoivas, sobre o que ten 
unha placa e, sobre esta, unha cruz. A fiestra ilumina o presbiterio pola 
parte central do retablo, cuxa coincidencia de altura e dimensións indican 
que foron feitas ad hoc. A cuberta resólvese a tres augas, con estrutura de 
madeira de carballo á vista a base de tesoira, vigas, correas e aguieiros nos 
que se ancoran os tornos que suxeitan as lousas de cobertura, colocadas 
de xeito tradicional, a rumbeiro. Nos 
cumios, os cabaletes e limas están 
construídos con tella do país.

Á entrada do templo, con pavimento 
de lousas de granito, encontramos 
unha pía circular de granito, 
encaixada no muro sueste do mesmo. 
No interior, sobre a porta de entrada 
principal, emprázase o coro alto, de 
2,51 m de fondo e ao que se accede 
a través dunha escaleira de madeira.
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Ao presbiterio, elevado en relación á nave, accédese a través dun arco 
triunfal con arco de medio punto con perpiaños de cantería e cornixas nos 
arranques do arco. Na clave ten unha cruz patada, a cal atopamos tamén 
noutro lugar do interior do templo.

Arco triunfal visto dende o coro                            Coro altoPía de granito

Planimetría

Retablística e imaxinería 

Trátase dun retablo barroco de boa feitura en madeira policromada. 
Consta de predela, piso principal, ático e timbre. Neste, dúas grandes 
palmas entrelazadas suxeitas por filacterias. No ático, o ollo panóptico 
ou ollo da providencia que representa a 
Deus, enmarcado entre volutas. Baixo 
este, o entaboamento soportado por 
catro columnas cilíndricas con capiteis 
corintios configuran tres intercolumnios 
que, a ambos extremos, se decoran con 
volutas. O do centro, rectangular, recibe 
a luz directa do exterior a través dunha 
ventá ou da ventá rectangular da ábsida 
citada anteriormente. Nela hai unha gran 
peaña que podería aloxar o sagrario ou a 
imaxe do titular que, curiosamente, está 
á dereita.

No retablo desta capela encontramos, á dereita, a imaxe de San Roque, 
unha talla do titular da capela, probablemente do s. XVIII, policromada, de 
0,75 m que presenta ao santo con cara de neno, imberbe, e que loce os seus 
atributos identificativos: vestido de peregrino con esclavina, sombreiro e 
bordón coa cabaza na man dereita e na esquerda ofrécelle un anaco de 
pan ao can que lle lame as feridas. Á esquerda, unha talla policromada 
de S. Antonio de Padua de 112 cm, probablemente tamén do s. XVIII. 
Neste caso, das catro tipoloxías coas que normalmente se representa a 
este popular santo, semella os modelos de Gambino- Ferreiro, grandes 
imaxineiros e retablistas deste século. Porta no seu brazo esquerdo ao neno 
Xesús, e volvéndose cara ao espectador, tendendo a separarse do frade.

Detalle do retablo de madeira
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Ademais, no exterior, conta cun cruceiro de tipo de « Cruz», con plataforma 
cuadrangular de tres graos. O pedestal, cuadrangular é de dous corpos e 
nel figuran as imaxes de S. Roque (titular da capela) e S. Francisco. Ten 
un peto con porta metálica e unha tranca de ferro con cadeado. O varal 
é de sección octogonal e comeza e remata cadrado. O capitel é un tronco 
piramidal invertido, con astrágalo cuadrangular, liso; ábaco de lados 
curvos e vértices con chafrán. Vemos tamén volutas e cabezas de anxos 
con ás. A cruz é de sección octogonal cun Cristo crucificado en metal.

CAPELA DE SAN MIGUEL DA VALIÑA

Pequena capela situada nunha finca privada da parroquia de Somede. Está 
rodeada de maleza e de árbores e construída nun terreo con forte pendente 
nunha parte alta da estrada asfaltada dentro da finca e coas seguintes 
coordenadas: 43,488985; -7,772493.

A cabeceira do templo ten orientación Leste, mentres que a fachada 
principal está orientada ao Oeste.

San Roque  CruceiroSan Antonio de Padua

 

Arquitectura e construción

Construción cunha estrutura de planta rectangular dunha nave de 5,56 x 
8,00 m de dimensións exteriores. Os seus muros, de carga, son de cachotería 
e revestidos de morteiro de cemento pintados, na súa orixe, en branco 

Planimetría
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pero que actualmente se encontran 
sen apenas pintura. A súa fachada 
principal ten un pequeno óculo 
sobre a porta da entrada, a cal ten 
un recercado nas súas xambas, e no 
cumio, unha espadana de formigón 
na que falta a súa campa e na que se 
remata cunha pequena cruz. O seu 
alzado posterior non ten ningún 
elemento, así como nos seus perfís 
laterais, pero nos que se atopan en 
cada un a súa ventá ochavada, proporcionando luz ao interior do corpo. 
A cuberta é a tradicional da contorna, con estrutura de madeira pero que 
actualmente é recuberta con pranchas de fibrocemento.

Vista interior dende fiestra lateral

Alzado frontal y posterior

Perfís laterais

Pouco podemos dicir do interior desta capela, que non ten elementos 
significativos, e á cal foi imposible acceder. Unicamente a posible 
existencia dun coro de madeira á entrada do templo, con acceso a través 
dunhas escaleiras laterais. Encóntrase nun estado avanzado de ruína e ,ao 
estar pechada, non foi posible o acceso ao interior da mesma pero puido 
observarse parte do seu interior desde un lateral do exterior tal e como se 
mostra nas imaxes.

Retablística e imaxinería 

Podemos observar un retablo de madeira 
policromado de feitura popular, e de inspiración 
neogótica, case idéntico ao da capela da 
Nosa Señora das Neves de Cervicol. Consta 
de predela e único piso, no que ten un único 
fornelo central con arco apuntado e rematado 
por un gablete. A ambos lados, sendas peañas 
baleiras. Entre o piso e a predela, un espazo, 
hoxe baleiro que puidera servir para aloxar un 
sagrario. Non ten imaxes.

 

CAPELA DE SAN MIGUEL DE SANGOÑEDO

Pequena capela situada no núcleo do lugar de Sangoñedo, O Freixo. A súa 
contorna  rural destaca pola proximidade das vivendas do lugar, a maioría 
delas de cachotería de lousa e construción tradicional galega propia da 
comarca do Eume. Localizámola nas seguintes coordenadas: 43,5137750; 
-7,7529594. Con orientación Noroeste-Sueste.

Retablo da capela
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Arquitectura e construción

Arquitectura relixiosa de planta de salón rectangular sinxela, composta 
de presbiterio e nave nun só volume. As súas dimensións 4,88 x 8,25 m 
exteriores cunha altura a cumio de 3,11 m. Destaca da súa construción a 
súa contorna que se encontra parcialmente soterrada na súa parte posterior 
debido á gran pendente do terreo no que se encontra.

Planimetría

Perspectiva posterior e alzado frontal

Na súa fachada principal ten unha espadana 
de granito para aloxar unha campá. Asemade, 
sobre a porta da entrada emprázase unha placa 
na que reza o nome da capela. En canto ás 
súas fachadas laterais atopamos dúas ventás 
con chafrán de pequenas dimensións que 
iluminan de forma natural o templo. Cóbrese 
cunha cobertura a dúas augas e destacan os 
aguieiros cos que tradicionalmente se fixa o 
revestimento de pezas de lousa.

Construtivamente érguese sobre muros 
de cachotería, espidos, de 67 cm de grosor que inicialmente estiveron 
revestidos de morteiro de cemento, hoxe desaparecido agás parcialmente 
na fachada principal. Causa disto, en parte pódese deber á falta de drenaxe 
dos muros da cabeceira e laterais que absorben auga do terreo.

O interior do edificio presenta un pavimento lixeiramente en pendente 
formado por grandes lousas de xisto. Ao Noroeste da capela, atopamos 
una pía de granito encaixada no mesmo muro e de forma semicircular e ao 
fondo, na zona do presbiterio, encontramos un altar de madeira e o retablo 
de madeira policromada.

PíaPavimento interior da capela

Estructura interiorda capela
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Retablística e imaxinería

O retablo é de traza neoclásica, 
ten un ático con tímpano 
rectangular. No centro, a 
imaxe do Divino Salvador co 
orbe na man esquerda, unha 
talla arcaizante policromada, 
de 33 cm. Á esquerda, outra 
imaxe de santo, probablemente 
evanxelista, que porta un libro na 
man esquerda e ao que lle falta, 

non só o rostro senón tamén a man a dereita, debido ao pésimo estado de 
conservación, policromada, de 34 cm. Á dereita, a Virxe co Neno Xesús, 
talla policromada, de 28 cm, arcaizante con pregues lineais na roupaxe.

O piso principal ten tres intercolumnios delimitados por columnas de 
fuste estriado e capiteis xónicos, e fornelos con arcos rebaixados. Os 
dos extremos con entaboamento na parte superior. Na esquerda, unha 
pequena talla da Virxe do Rosario cas mans 
no peito en actitude orante, de 59 cm, de traza 
antiga, probablemente do s. XVI ao XVII, 
moi deteriorada. No centro, a Dolorosa, 
máis moderna que o resto, vestideira, de 78 
cm é a dereita, unha interesante talla de S. 
Xurxo, presumiblemente do s. XVI ou XVII, 
policromada, de 63 cm cos seus atributos: 
un escudo na man esquerda e, supostamente 
a lanza na dereita, sobre o dragón, inda que, 
neste caso, fáltalle parte do brazo.

Detalle do retablo

San Miguel Arcanxo

No medio da nave, sobre andas, a imaxe do titular da capela: S. Miguel 
Arcanxo, procesional, con estuco policromado, seriada, da escola olotina, 
adquirida nunha tenda de obxectos relixiosos da Coruña (casa de Boebo). 
Nos muros da capela polo interior tamén atopamos a metade dun Vía 
Crucis de cadros de madeira.

                   

 

                 
Nosa Señora do Rosario Virxe Dolorosa San Xurxo

Virxe co NenoSanto con Libro  Santo con Orbe
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CAPELA DE SAN VICENZO DA CARREIRA

Esta pequena capela privada encóntrase nunha parcela privada na aldea 
de Ribadeume, na zona centro do municipio das Pontes, nas coordenadas: 
43.4211812, -7.88764747. Probablemente se construíra dentro da finca, 
para uso privado por ser esta anos atrás, propiedade dun crego.

A súa cabeceira está orientada ao Norte, mentres que a fachada principal 
ao Sur. Non corresponde coa orientación litúrxica tradicional.

Arquitectura e construción

Consta dunha soa nave sinxela, en planta rectangular de 4,76 x 6,58 m 
interiormente e de 4,88 x 8,25 m de dimensións exteriores, con muros de 
60 cm de grosor. De altura ao cumio de 3,57 cm.

Planimetría

Trátase dunha construción con muros vistos de pedra rexuntados con 
morteiro bastardo. Actualmente encóntranse vistos aínda que se pode 
observar que antigamente puideron estar revestidos por morteiro de 
cemento, nun estado de conservación aceptable, a pesar de que existe 
unha hedra que medra pola súa fachada lateral dereita. Na fachada 
principal encontramos unha porta de acceso de 1,11 x 1,90 m, de grandes 
dimensións en relación á fachada, con dous bancos a ambos lados da 
mesma, un pequeno oco situado xusto no centro superior no que se aloxa 
unha campá e, enriba do mesmo oco, existe unha cruz en pedra granítica. 
Sen máis elementos significantes, ten un pequeno oco na súa fachada leste 
de 0,22 x 0,54 m que serve para iluminar o seu interior.

O pavimento interior é de pedra de diferentes tamaños. O acabado dos 
muros, de pedra vista. A cuberta, de estrutura de madeira, ao xeito 
tradicional do Eume, con cobertura exterior de lousas colocadas a 
rumbeiro.

Vista interior da navePerspectiva frontal
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Retablística e imaxinería

Está desposuída de elementos de culto e ornamentais e únicamente 
permanece un pequeno crucifixo na parede u unha imaxe da Virxe de 
Fátima de pequenas dimensións, seriada,  descontextualizada e abandonada 
nunha esquina, sen valor artístico algún. 

CAPELA DE SANTA EULALIA DE PORTORROIBO

Estamos ante unha ermida xa desaparecida pero que polo seu interese 
histórico achegamos a estas páxinas para deixar constancia do extenso 
patrimonio relixioso do concello, lamentablemente, parte del, perdido.

Foi fundada no século IV no pobo de Valverde na época do martirio de 
Santa Eulalia, lenda confirmada polos restos das construcións primitivas 
que apareceron coa extracción das minas de carbón efectuadas no verán 
do 1973 (Rivera, 2012).

Naquela exploración tamén se encontraron os restos dunha ara romana 
de granito con inscricións ilexibles e con relicario no seu lado esquerdo 

Virxe de FátimaCrucifixo

mediante cavidade pentagonal de 2 metros de largo. Ademais, no atrio 
da mesma e no seu ángulo norte, dúas cámaras funerarias construídas 
con lousas, restos de ladrillos de construción romana formados por barro 
cocido vermello, algúns deles mesturados con limaduras de ferro.

As descricións de Rivera Rouco, permitíronos reconstruír hipotéticamente 
a planimetría de alzados e planta da capela.

 

Arquitectura e construción

A ermida, era de dimensións 
reducidas, aproximadamente de 4 
metros de ancho por 12 ou 15 de 
largo. Orientada coa súa cabeceira 
ao Leste mentres que a súa 
fachada principal estaba orientada 
ao Oeste, do xeito litúrxico 
tradicional . Na súa entrada existía 
unha especie de adro formado por 
muros duns 80 cm de altura que 
se cerraban en forma semicircular. 
Este elemento de acollida aos fieis 
repítese nalgunha outra ermida e 
igrexa da comarca.

Os muros da nave, de case dous 
metros de altura, eran de lousa, 
agás na apertura de ocos e remates 
de esquinas que eran de pezas de 
granito de grandes dimensións.Alzado frontal

Alzado lateral e planta
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No interior, as paredes estaban recebadas cun morteiro de cemento con 
area e que foi caleada. A cuberta, tamén de lousa, estaba sostida por unha 
estrutura de madeira. En canto ao chan, era de grandes lousas graníticas 
agás na zona do altar.

Porén, a peza máis singular desta capela, era a ara romana, de 30 cm de 
altura e 2 metros de longo cun peso duns 250 kg. Prisma rectangular que 
contaba cuns pequenos resaltes nos extremos que permitía fixarse a outra 
peza e o permitía suxeitar á altura da cintura. Na parte superior  tiña un 
oco cúbico, que podería ser para aloxar unha reliquia.

En canto ás sepulturas que se encontraron, eran de lousa para uns nenos 
de 12 a 15 anos e un recén nacido.

Conservamos estas imaxes que figuran na “Historia de Puentes de García 
Rodríguez” achegadas por D. Enrique Rivera Rouco.  

Imaxes da capela de Santa 
Eulalia de Portorroibo (Fonte: 
Rivera Rouco (2012)

CONCLUSIÓNS

A relación final de capelas dentro do municipio das Pontes foi de 22, 
contando 21 delas que aínda están en pé e unha desaparecida. Todas 
elas presentan patróns comúns de construción nalgún dos seus termos 
e, ao mesmo tempo, elementos diferenciados. A súa orientación é 
predominantemente litúrxica, case o 40% , coa a súa cabeceira ao Leste e 
a fachada principal ao Oeste, e do 71% coa súa cabeceira ao Leste aínda 
que puidera estar lixeiramente inclinada ao Norte ou o Sur. Con todo, 
nalgúns casos, por condicións da orografía ou simplemente porque non 
seguían ningunha orientación preestablecida, sitúanse doutra maneira.

En canto á construción, pódese afirmar que case a plenitude das capelas 
seguen un patrón sinxelo de nave de salón, con ou sen  sancristía, de un ou 
dous corpos apegados de igual ou diferente altura. A maioría, levantada 
sobre grosos muros de cachotería, caleadas e cubertas con lousas de xisto 
dispostas a rumbeiro, construción propia da comarca. Outras son de 
fábrica ou cóbrense con tella cerámica ou fibrocemento debido a que son 
máis modernas ou teñen algunha intervención posterior.

A conservación de moitas delas é moi mala, incluso de estado ruinoso, 
salvándose algunhas delas grazas ao traballo e colaboración veciñal. Isto 
débese, en gran medida, ao despoboamento dos núcleos rurais cara a 
zonas costeiras e de industrialización, ademais da merma da devoción, 
que aumenta o estado de abandono.

A falla de documentación non permite atribuír con precisión as datas 
da súa construción nalgúns casos, moitas delas son barrocas (s. XVII e 
XVIII), o que coincide coa relevancia que as fundacións -tanto de padroado 
laical como eclesiástico- tiveron na comarca do Eume e en Galicia, en 
xeral. Neste concello tamén se dá a circunstancia específica de traslados 
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provocados pola presenza da mina de lignito, que afectou a unha porción 
tan ampla do territorio.

En canto á retablística, en moitos casos é coincidente co estilo arquitectónico 
de edificación, e por iso atopamos retablos barrocos de interese como 
o da Virxe do Carme, San Roque do Val, San Vicenzo de Pontoibo ou 
o da Virxe do Rosario do Caneiro; neoclásicos como o de San Miguel 
de Sangoñedo ou o de San Martiño de Gondré; ou posteriores, como os 
neogóticos como os de finais do s. XIX e principios do XX en capelas 
máis modernas.

No que atinxe á imaxinería, algunhas contan con elementos tardomedievais 
e barrocos de gran interese. Existen algunhas imaxes como a de San Xosé, 
San Antonio de Padua, a Virxe do Carme, a Inmaculada Concepción etc, 
que se repiten entre as capelas pola devoción existente na contorna. Como 
norma, case todas elas contan con unha ou dúas imaxes do titular da 
mesma. 

Cómpre que este patrimonio existente do municipio das Pontes se conserve 
e manteña a pesar de que cada vez existan menos devotos. Ademais, 
non deixa de ser un elemento cun valor histórico e artístico importante 
que explica moitos acontecementos de cada zona. A tradición vernácula 
apórtanos información sobre quen somos e quen fomos. Polo que non se 
debe deixar no esquecemento e esta é a finalidade coa que este traballo 
pretende contribuír.
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l. PRÓLOGO

Non estará de máis concretar que entendemos ao falar da palabra Biblia, 
título que, para ser exactos, non é tal, debido a que (Biblos) significa sin-
xelamente «libro» en grego antigo. Agora ben, sería un erro cinguirnos a 
esta interpretación xa que a Biblia non é «un» libro, senón a suma decena 
deles (sesenta e seis, segundo a clasificación católica) escritos entre o sé-
culo X a. C. e o II d. C. 

Esta dispersión temporal da Biblia non é o único que a fai tan diversa. A 
pluralidade dos seus xéneros (teoloxía, historia, profecía, poesía, dogma, 
evanxeo, correspondencia, visión), todos estes libros distínguense, cada 
un na súa categoría, por unha variedade inconcibible debida, entre outras 
cousas, á dos seus propios responsables, autores que escribiron en hebreo, 
arameo e grego, cuxos textos foron traducidos ao latín por san Xerónimo 
entre os séculos IV e V (o que se coñece como Vulgata), e a quen lemos 
actualmente en idiomas modernos. Así as cousas, non debe estrañarnos 
que a mensaxe bíblica, factor de cohesión cultural, dea tamén pé a ince-
santes desacordos. 

Nisto ten vantaxe a arte e a simboloxía que, ao falar un só idioma, o das 
imaxes, símbolos e números, elude o problema da interpretación dos tex-
tos antigos escritos en linguas desaparecidas ou transformadas.

Tras ler «A igrexa do Poboado das Veigas: medio século despois», traballo 
de Silvia Blanco Agüeira publicado no número 8 da revista Hume, despra-
ceime novamente a dita igrexa para esta vez examinala desde outro punto 
de vista: tentar descifrar e analizar o puramente artístico e simbólico que 
nos expresa e que, en ocasións, parece que nos quere ocultar a fermosa 
Igrexa da Luz.
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A sensación de entrar no templo de Santa María da Luz chega a sorpren-
der a todos: a amplitude, o cálido da súa nave principal, o seu chan, as 
súas paredes e teitos, combinando grandes pezas de pedra con madeira e, 
sobre todo iso, a luz, esas cores primarias que nun día de sol se mesturan 
sobre as paredes de liñas puras e rectas. As cores indefínense para dar 
esa sensación cálida e alí sentado, só, observo. Ao mirar á fronte os meus 
ollos crúzanse cos dela: aí está a presidir o templo a impoñente DEÍPARA 
(nome en latín co que a Igrexa católica primitiva facía mención á Virxe). 
Achégome a ela e no seu manto podo ler «Comendador» e apúntoo para, 
ao chegar á casa, indagar máis sobre ese nome. 

Daquel apuntamento nun post-it naceu este traballo, co cal obtiven a satis-
facción de contar algo que tan ben foi pensado e desenvolvido, pero que 
igual non foi contado polos que deseñaron e fixeron realidade este templo. 

II. DESCUBRINDO A IGREXA DE SANTA MARÍA DA LUZ 

Se damos un paseo ao redor da igrexa, o primeiro que nos chama a aten-
ción é a súa forma. Para poder observar toda a súa planta e cuberta en 
conxunto recorrín a unha imaxe cenital, e aí é onde vin que dúas das súas 
cubertas formaban uns hexágonos regulares que rapidamente me levaron 
a debuxar sobre eles unha Estrela de David. A continuación fixeime na 
súa orientación, as igrexas cristiás adoitan estar orientadas ritualmente 
na dirección Oeste-Leste, coa cabeza (o presbiterio) volta cara ao Leste e 
a porta principal de entrada cara ao Oeste. Esta orientación vai ligada ao 
simbolismo cristián desde moi antigo. Con todo, na igrexa de Santa María 
da Luz non se seguen estas pautas da tradición cristiá, senón que se utiliza 
a orientación Suroeste-Noroeste. 

Podemos observar que, para o 
seu emprazamento, seguiuse 
a orde e o deseño urbanístico 
modelador do conxunto do 
Poboado das Veigas do que 
forma parte. Fixándome no-
vamente na planta de cuber-
tas chamoume a atención que 
unha limatesa pertencente 
á nave principal marcase o 
Norte e ademais coincidía 
cunha das puntas dos dous 
triángulos que debuxara para 
formar a estrela. 

Esta igrexa está moi ligada simbolicamente ao evanxeo de Lucas, pola súa 
relación con María. O libro de Lucas proporciona unha testemuña adicio-
nal a moitas verdades que rexistraron Mateo e Marcos, e tamén presenta 
contido único. 

Lucas nárranos a infancia de Xesús e esa testemuña da infancia de Xesús 
e María, como discípula e nai. A Lucas debemos unha serie de trazos de 
María, un enriquecemento de detalles da súa figura que provén precisa-
mente dun interese por ela como testemuña privilexiada non só da vida de 
Xesús, senón tamén do significado teolóxico desa vida. Neste traballo non 
vou facer referencia á arquitectura da igrexa de Santa María da Luz, nin 
á súa historia, para iso recomendo o traballo mencionado anteriormente 
«A igrexa do Poboado das Veigas: medio século despois» de Silvia Blanco 
Agüeira, senón que, como xa comentei, baseo o meu estudo na arte e a 
simboloxía, pero si é necesario que poñamos atención na planta da igrexa, 
e máis concretamente no correspondente á súa nave principal. 

Planta da igrexa
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A planta desta nave central ou 
principal é un hexágono de lados 
iguais. Unindo algún dos seus 
vértices poderiamos debuxar 
dous triángulos superpostos que 
forman outro hexágono na súa 
parte central, rodeado este de 
seis triángulos menores e cada 
un deles iguais aos lados do he-
xágono. Conéctanse entre eles, 
pero en só dous dos seus vérti-
ces, formando unha cadea de 
triángulos pechada co hexágono 
do centro. 

Este hexagrama central implica 
que todo hexagrama podería ser 
unha Estrela de David. Pero este 
símbolo non é propio da cultu-
ra hebrea, xa que tamén é uti-
lizado pola chinesa e a hindú, 
na xeometría mítica dos vedas, 
os mandalas indoeuropeos e no 
xintoísmo de Xapón, o budismo, 
o islamismo e o cristianismo. 

A orixe da estrela de David 
como símbolo do pobo hebreo 
pode atribuírse ao simbolismo 
da estrela que brilla na noite, 

que puido ser utilizada cando o 

Planta da igrexa Santa María da Luz

Estrela de David no teito

pobo se exiliou en Mesopotamia tras a destrución do primeiro Templo de 
Xerusalén. 

A estrela como símbolo de orientación para peregrinos, viaxeiros, nóma-
des ou desprazados podería ser a representación da diáspora do pobo de 
Israel. As estrelas tamén se entrelazan, formando un sentido de conxun-
ción e esperanza que potencia o simbolismo da estrela de David para todos 
os xudeus. Para o cristianismo a estrela de David crea unha harmonía 
entre home-muller, entre o ceo e a terra, o divino no home, o polo positivo 
e o negativo en equilibrio. 

Tamén se di que na Estrela de David o triángulo superior representa a 
Santísima Trindade (Pai, Fillo e Espírito Santo) que apunta cara arriba, 
mentres que o triángulo inferior representa a trindade humana (espírito, 
alma e corpo) o cal apunta cara abaixo. 

O hexágono que conforma a nave principal mide 10 metros de lado: 10 
son os mandamentos de Yahvé que entregou a Moisés; e tamén son 10 as 
pragas que azoutaron a Exipto. 

Xa sabemos que a planta da nave principal é de forma hexagonal. Esta fi-
gura xeométrica, o hexágono, trasládase tamén á composición da cuberta 
da devandita nave, tal que resulta un hexágono central que se converte no 
lucernario da igrexa. A vidreira que forma este lucernario móstranos unha 
pomba branca sobre un sol relucente. 

No simbolismo cristián a pomba é o principal referente que adoita relacio-
narse co Espírito Santo. 

O Espírito Santo é a terceira persoa da Santísima Trindade do cristianis-
mo. É unha persoa distinta do Pai e do Fillo (primeira e segunda persoa 
da Santísima Trindade) pero posúe con eles una mesma natureza e esencia 
divina. O Espírito Santo deriva do latín Espiritus Sanctus que se refire 
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á graza divina que se revela 
para entrar en comuñón cos 
crentes co fin de contactarse 
con Cristo ou con Deus, nou-
tras palabras, o Espírito San-
to é o que esperta a fe cristiá. 

O Espírito Santo é sinónimo 
de Divina Gracia, Espírito 
e Paráclito. Paráclito provén 
do grego parakletos, que 
significa «aquel que é invo-
cado», e do latín consolator, 
que significa «consolo», e ca-
racterízase por defender do castigo, salvar do perigo e entregar a salvación 
eterna. No evanxeo de San Xoán afírmase que Paráclito quedará cos dis-
cípulos despois de que Xesús xa non sexa visible. 

Para os cristiáns o nacemento da súa igrexa é marcada precisamente co 
descenso do Espírito Santo sobre os discípulos de Xesús logo da súa cru-
cifixión e resurrección chamada Pentecoste. 

Como se explicou anteriormente, na simboloxía cristiá a pomba é o prin-
cipal referente que se relaciona co Espírito Santo, pero esta non é a única 
referencia: o lume, o selo, o dedo, a nube, a luz son outros dos símbolos 
que se utilizan. 

Evanxeo de Mateo 3: 16. 

E Xesús, despois que foi bautizado, subiu logo da auga; e velaquí os ceos  
lle foron abertos, e viu ao Espírito de Deus que descendía como pomba, 
e viña sobre el. 

Espírito Santo en forma de pomba

O interese do Señor neste suceso é evidente polo feito que se rexistra nos 
catro evanxeos. Unha tradición xudía traduce Xénese 1.2 da seguinte ma-
neira: «O Espírito de Deus como unha pomba acubillaba o feixe das au-
gas». As características da pomba son: xentil, tenra, graciosa, inocente, 
suave, pacífica, pura, paciente, facilmente contristada ou asustada e fiel. O 
feito de que o Espírito Santo sexa representado como unha pomba indica 
que El nunca demanda nin forza aos seus; El obra por medio de suaves di-
rectivas ou persuasións. Cristo instruíu aos crentes de ser «sinxelos como 
pombas», Mateo 10.16. O ter ao Espírito Santo morando dentro como 
pomba é saber que un está en paz con Deus. 

Evanxeo de Lucas 3:21, 3:22. 

Agora ben, cando todo o pobo se bautizou, Xesús tamén foi bautizado. 
Mentres oraba, o ceo abriuse e o Espírito Santo baixou sobre el en forma 
visible, como unha pomba, e do ceo saíu unha voz que dixo: Ti es o meu 
Fillo amado. Ti tes a miña aprobación. 

Por todo iso podemos dicir que na Igrexa da Luz con esta vidreira no 
lucernario represéntase ao Espírito Santo que, sobre as cabezas dos fieis, 
e na súa forma visible de pomba, descende sobre eles e fai que se sintan 
«Fillos amados». 

III. O PRESBITERIO

Nun dos lados do hexágono que conforma a planta da igrexa, concreta-
mente o lado oposto á beira que serve de entrada á mesma, e que podemos 
dicir que se correspondería á cabeceira dunha igrexa cristiá tradicional, 
atópase o espazo máis alto, coñecido como presbiterio. 
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Este nome é debido a que esa é a área dos sacerdotes presbíteros, que en 
nome de Cristo divulgan a Palabra de Deus e outorgan o Corpo e o Sangue 
de Cristo. Neste espazo atópanse o ambón, a credencia, o altar e a sede.

Para acceder ao presbiterio débense subir seis banzos, que representan seis 
sacramentos (dos sete que hai): o bautismo, a confirmación, a unción de 
enfermos, a orde sacerdotal, a confesión ou reconciliación e o matrimonio. 

A ascensión destes seis banzos condúcenos ao lugar onde se celebra o sé-
timo sacramento, o da eucaristía, porque en todos os outros sacramentos 
celébrase a eucaristía. 

Presbiterio. Portas do ceo

Nos laterais do presbiterio, a dereita e esquerda, 
dúas altas vidreiras iluminan o altar e a imaxe que 
preside a igrexa. Estas vidreiras están configuradas 
por formas xeométricas de diversas cores dispostas 
aleatoriamente e sen ningunha simboloxía. 

Se observamos o teito sobre o presbiterio podemos 
ver outra vidreira, sendo esta de forma triangular. O 
triángulo é símbolo de perfección, de harmonía e de 
sabedoría. Dise que representa os tres atributos di-
vinos: forza, beleza e sabedoría, e tamén representa 
os tres reinos: o mineral, o vexetal e o animal. Así 
mesmo, é o que podiamos considerar como unha 
clara alusión á Santísima Trindade. 

A vidreira móstranos a imaxe dun Pantocrátor (na 
arte bizantina e románica, representación do Salva-
dor sentado, bendicindo) que, desde a súa posición 
privilexiada sobre o altar, observa o templo. Na 
imaxe aparece encima dun semicírculo amarelo, o 
sol, e na parte inferior unhas nubes escuras, grises. 

Viste de cor branca e a súa túnica é branca e azul royal (este azul repre-
senta a autoridade). 

Na súa man esquerda suxeita un cetro, símbolo de rectitude, e a súa man 
dereita tena levantada cos dedos polgar, índice e corazón estirados (o anu-
lar e o maimiño encolleitos) para impartir a bendición. Na iconografía or-
todoxa grega, o mesmo que na iconografía cristiá temperá, a xestualidade 
da man que bendí remeda as letras «IC XC», unha abreviatura de catro 
letras amplamente utilizada, das palabras gregas Xesús (IHCOYC) Cristo 

Vidreira lateral
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( XPICTOC). A man que bendí repro-
duce xestualmente, en Nome de Xesús, 
o «Nome sobre todo nome». 

Sobre a súa cabeza un nimbo triangu-
lar branco que se sae do común, debido 
a que halos circulares ou con raios son 
máis comúns. O nimbo evócanos nova-
mente á Santísima Trindade. 

Ademais desta vidreira triangular, o teito do presbiterio está conforma-
do co que quizais sexa o que máis chama a atención neste lugar: unha 
composición de figuras hexagonais douradas, que no primeiro que nos fai 
pensar é no panal dunha colmea. Esta analoxía, que parece anecdótica, en 
realidade esconde unha forte simboloxía: 

A abella desde a antigüidade foi considerada un animal divino, carácter 
con que continuou en épocas posteriores como a Idade Media, especial-
mente polo valor que deron ao mel e á cera. Ditas calidades seguíronselle 
asignando durante o barroco e chegaron ata os nosos días.

Pantocrátor

Colmea altar

A simboloxía cristiá deste insecto refírese a Cristo como exemplo do bo 
cristián, aínda que é na Virxe onde a abella, coa súa cera e mel, adquiriu 
valores moi interesantes. O símil da Nosa Señora con este insecto durante 
o barroco fíxose máis incipiente.

A hermenéutica antiga (técnica ou método de interpretación de textos) 
fai da abella un símbolo lumínico de Cristo. O Bestiario armenio refire 
«como Cristo, a abella difunde a luz no mundo». Doutra banda, tíñase ta-
mén como emblema das virtudes cristiás, xa que se consideraba exempla-
rizante o incansable labor do insecto para a súa colmea (símil da igrexa). 

Algúns bestiarios medievais teñen descrito, e tamén a arte, a graza da es-
trutura do panal, os regulares hexágonos das celiñas que as abellas delimi-
tan con dura cera e enchen de mel. Desde a sociedade medieval buscouse 
no mundo animal, especialmente a partir de finais do século XIII, unha 
fonte para a representación da súa propia realidade desde o punto de vista 
político a partir de modelos naturais como a colmea das abellas. 

Durante o barroco, a fabricación de colmeas xa panais era considerada 
unha actividade espiritual que, partindo dunha masa informe, conformaba 
unha estrutura dura que albergaba nas celas o mel (ou pensamento) fluído. 

Isto, en clave política, asimilouse a unha organización ou comunidade 
perfecta. Os simbolistas barrocos tomaron a colmea como emblema da 
Igrexa e da monarquía, pois na colmea só hai unha cabeza que manda, 
goberna e anímao todo. Esa función correspondía ao Papa no goberno da 
Igrexa, e ao Emperador ou Rei, no seu Estado. 

A narrativa cristiá fixo ver a Virxe como a raíña das abellas, unha sobera-
na elixida pola república destes insectos sobre o valor das súas virtudes. 

O agudo aguillón tamén foi interpretado no barroco como o Xuízo Final. 
A idea foi tomada dalgúns bestiarios medievais, pois a abella é certamente 
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pobre en forzas; en cambio, é forte polo poder da sabedoría e o amor da 
virtude. O seu aguillón conectábase co enxame, un verdadeiro exército de 
aguillóns que perforaban a bondade das persoas. 

Creou María o enxame e do enxame naceu a colmea, cuxo orde cons-
truiría a oratoria en fundamentais pensamentos analóxicos e símiles ca-
tequéticos. Na monarquía da colmea, a abella asimilábase como un pobo 
obediente ao seu goberno, un goberno do que María foi a súa primeira 
súbdita e tamén a súa primeira gobernante. 

Na analoxía mariana, María como exemplo de virtude servía á comunida-
de; de tal modo que o panal de abellas usouse nalgúns retablos para lanzar 
mensaxes sobre o traballo en harmonía e laboriosidade. A oratoria sacra 
explicou sobradamente como Deus plantou no paraíso a flor de María para 
que esta cultivase no seu seo a Cristo. A Virxe alimentou co froito doce 
das flores a Xesús, conseguindo que a árbore amarga do pecado de Adán 
se adozase. 

Nun discurso máis elaborado, onde as analoxías coas abellas rapidamente 
asimílanse á foresta, a ecuación barroca estableceu a fórmula: a abella 
(o Verbo de Deus) pousouse nunha flor (María) e o seu ventre (a colmea) 
produciu a Xesucristo. 

”... ... la palabra eterna de Dios es dulcedumbre mayormente después 
que se puso en la colmena virginal de nuestra señora la Virgen María y 
salió della humanada y puesta como miel en panal muy blanco por ser su 
carne muy pura”. Francisco de Osuna. (1.492-1.540, relixioso franciscano, 
escritor ascético e orador).

En todos os casos, a colmea comprendeu de símiles alegóricos barrocos, 
con lecturas moi refinadas sobre a Virxe, tanto desde a óptica política 
(raíña), os seus compoñentes (enxame de abellas) e o seu interior (depósito 
de mel). Tres ideas distintas e á vez complementarias. 

Continuando coa nosa observación do presbiterio agora fixamos a aten-
ción na parede onde tradicionalmente se colocaría o retablo e así descu-
brimos que, xogando coas pilastras, prodúcese unha marcada división en 
tres partes, que simbolizan tres portas. Nos templos cristiáns adóitanse 
seguir modelos formais baseados na funcionalidade litúrxica e nos seus 
rituais, así como estamos a ver no simbolismo, a transición entre o espazo 
exterior profano e o interior sacro, o templo como a casa de Deus e as 
portas convertidas nunha especie de acceso ao ceo pretenden representar 
esa acción tan transcendente, como podemos apreciar nas fachadas das 
catedrais góticas que adoitan ter tres portas: a central, adoita ser máis 
grande e representa a Deus-Pai, e as dúas laterais simbolizan a figura de 
Fillo e o Espírito Santo. Na igrexa de Santa María da Luz pódese realizar 
esta mesma interpretación. 

A porta da dereita que dá ao baptisterio, e onde desde o seu altar vemos 
perfectamente a sala bautismal a través dunha reixa, ben podería ser a 
porta do Fillo; é cando recibimos o primeiro sacramento (bautismo) e fa-
cémonos «Fillos» de Deus. 

Presbiterio. As tres portas
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A porta central, máis ampla, e pasando por baixo de Deus (representado 
cun pantocrátor da vidreira), condúcenos ao ceo. Ao atravesala uns chan-
zos lévannos á sancristía, e aquí volvemos atoparnos cun hexágono, onde 
catro son as vidreiras que dan luz á sancristía, unha en teito e tres nos seus 
muros. 

A porta da esquerda simboliza o Espírito Santo. No seu pequeno altar 
colocouse un moble para o sagrario, de madeira e pintado en ouro; a súa 
porta para gardar o cáliz ten gravado un altorrelevo onde se ve un Cordei-
ro Pascual cunha bandeira, o cordeiro representa a Cristo «o cordeiro de 
Deus», e a bandeira da Resurrección, Cristo vítima e vencedor. A ambos 
os dous lados deste completan o sagrario os relevos duns acios de uvas, 
alegoría do sangue derramado por Cristo na Cruz que María ofrece á Hu-
manidade para que alcance a Redención. 

IV. O BAPTISTERIO

Baixando pola esquerda do presbiterio unha 
porta condúcenos cara ao baptisterio, espazo 
iluminado por tres vidreiras con representa-
cións simbólicas sobre o bautismo, unha cadra-
da e dúas rectangulares na parte superior. 

Na vidreira cadrada, que ademais de ilumina-
ción serve para ventilación, vemos a representa-
ción de vexetación e da cuncha bautismal, ver-
tendo dela auga sobre seis peixes. 

Baptisterio

Seis é o número do home, Deus creounos o sexto día e á sexta hora Cristo 
morreu na cruz. 

Unha das representacións simbólicas do bautismo está ligada coa cuncha, 
as liñas onduladas das cunchas que converxen na súa base simbolizan a 
disparidade de camiños que perseguen un mesmo destino, unha filosofía 
que comparten tanto os recentemente bautizados como os peregrinos. 

As dúas vidreiras rectangulares son semellantes: 

No seu centro unhas letras e unha cruz en cor vermella e, dispostos alea-
toriamente pola cristaleira, oito peixes que son os cristais de cores de for-
mas onduladas que os rodean. Dan a sensación de movemento coma se de 
pequenas ondas da auga dun río se tratase. 

O oito simboliza o novo camiño, o primeiro día dunha nova vida, o que 
escollemos cando nos bautizamos para seguir a palabra de Deus. 

Vidreiras do baptisterio
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Nas tres vidreiras aparece a figura do peixe. A simboloxía relixiosa sobre 
o bautismo ou na súa representación está ligada especialmente cos peixes, 
alegoría do sacramento do bautismo, onde os peixes representan a Xoán, 
primo de Xesús e pescador en Galilea, que no río Xordán bautiza ao fillo 
de Deus á idade de 30 anos. 

A diferenza que existe entre as dúas vidreiras rectangulares radica nas 
letras no centro das mesmas. Nunha delas temos as letras IC cunha cruz 
no medio, que se utiliza como o monograma IS (con variacións como JHS, 
IHC ou IHƩ) para abreviar o nome Xesús escrito en grego (IHƩOYƩ:).. 
Estas letras poden interpretarse como unha abreviación das palabras Iesus 
Salvator, que en latín significa «Xesús Salvador». 

E a outra das súas vitrinas presenta unha gran MA cunha cruz encima, 
onde a MA representa á Virxe María e a cruz en vermello a Xesucristo, 
o seu fillo. 

Dentro do baptisterio atópase a precio-
sa pía bautismal que máis parece un 
piar pétreo, de forma hexagonal e sen 
adornos, onde poderiamos volver trazar 
unha Estrela de David, e simplemente 
tallado na pedra un baixorrelevo con 
fondo dourado onde podemos ler “YO 
TE BAUTIZO EN EL NOMBRE DEL 
PADRE Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRI-
TU SANTO”, a única forma requirida e 
válida do bautismo, forma que foi dada 
por Cristo aos seus Discípulos no ca-
pítulo vinte e oito do Evanxeo de San 
Mateo.Pía bautismal

A pía bautismal debe ser utilizada exclusivamente para o bautismo e, para 
protexela da profanación, a lexislación da igrexa ditamina que debe estar 
cuberta; por iso posúe unha tapa piramidal de seis lados, coa cúspide re-
matada nun orbe e toda ela cun baño dourado. 

V. A SANCRISTÍA

Como xa se comentou, traspasando a 
porta central do presbiterio accédese á 
sancristía, un espazo de planta hexagonal 
onde hai catro vidreiras que a iluminan, 
unha no teito e tres nos seus muros.

A vidreira do teito é un hexágo-
no, do mesmo xeito que a vidreira da 
nave principal da igrexa, cunha cruz 

Sancristía

Vidreira do teito hexagonal 
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grega vermella no seu centro de onde irradian uns raios de luz en co-
res brancas e amarelas. O significado da cruz grega é o da protección 
e equilibrio, debido á súa forma simétrica cos brazos do mesmo ta-
maño. Tamén se cre que a cruz grega é unha representación de Deus.

As tres vidreiras dos muros presentan unha serie de características co-
múns: son de forma rectangular e resólvense cunha imaxe central, com-
pletándose a vidreira cunha amálgama de formas xeométricas en diversas 
cores. A composición resultante das devanditas formas xeométricas, do 
mesmo xeito que o motivo central, difire dunhas a outras. 

Na vidreira que nos atopamos de fronte ao acceder á sancristía aparece 
representado na súa parte central o monograma IHS.

Estas tres letras poden interpretarse como unha abreviación das palabras 
Iesus Hominum Salvator, que en latín significa «Xesús Salvador dos Ho-
mes». As letras son de cor vermella do mesmo xeito que a cruz latina que 
se eleva desde o H. Dispóñense sobre un fondo amarelo delimitado por 
espiñas. A coroa de espiñas que Xesucristo recibiu durante a Paixón, ou o 
sufrimento antes e durante a súa crucifixión. 

Vidreira central

Vidreira dereita

Na vidreira da dereita podemos ver representadas unhas táboas, das que 
emanan uns raios dourados. 

Dise que as táboas onde estaban os Mandamentos foron escritas polo pro-
pio Deus, sendo estas entregadas a Moisés na súa marcha polo Monte 
Sinaí. Ao baixar Moisés á ladeira do monte, lugar onde o pobo hebreo 
esperaba a volta do seu líder, atopouse con que tras a súa marcha o pobo 
deixara de adorar a Deus. Atopounos rendendo culto a un símbolo pagán 
representado por un becerro de ouro, feito que enfadou tanto a Moisés que 
lanzou as táboas ao chan, rompéndoas. Moisés pediu perdón a Deus, que 
non tomase en conta a súa acción e que volvese escribir as táboas, sendo 
así como as táboas dos Dez Mandamentos foron instauradas. 

A última das vidreiras da sancristía representa na súa parte central un 
gran M cunha cruz encima. O M simboliza á Virxe María, e a cruz latina 
en vermello a Xesucristo, o seu fillo. Están rodeadas de doce estrelas, ale-
goría dos doce apóstolos. 

VI. AS SALAS PRIVADAS

Baixando uns banzos pola dereita do presbiterio, unha pequena porta lé-
vanos a unhas estancias para uso do párroco: un despacho e un baño. O 

Vidreira esquerda
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despacho é iluminado por dúas 
ventás que dan ao exterior coas 
súas vidreiras, unha delas signi-
ficativa. 

Na devandita vidreira podemos 
ver en vermello un camauro, do 
cal colgan unhas cintas vermellas 
cunhas borlas laranxas, cor rela-
cionada co afecto. 

Doce triángulos vermellos rema-
tan as cintas, acabadas as súas 
puntas tamén en borlas laranxas. 

No centro completa unha cruz latina dun só traveseiro. 

Un camauro (do latín Camalaucum, e este do grego Kamelau-
chion, «gorro de pelo de camelo») é un gorro tradicionalmente le-
vado polo papa da Igrexa católica e polos cardeais. É de cor ver-
mella cun ribete de armiño branco e lévase en lugar da birreta. Está 
prohibido o seu uso durante as cerimonias litúrxicas, especialmen-
te a Santa Misa (onde está prescrito o uso de solideo branco e mitra). 

O camauro lévao o xefe da Igrexa de Xesús e baixo el os doce triángulos, 
que ben poderían representar os doce apóstolos. 

No libro «O nome da rosa» o escritor Umberto Eco fai referencia a este 
tipo de sombreiro: é un home instruído, estudou leis en Montpellier e me-
dicina en París, soubo cultivar as súas amizades con habilidade suficiente 
como para obter os bispados e o chapeu cardinalicio cando o considerou 
oportuno. 

Vidreira do despacho

O camauro caeu en de-
suso tras o pontificado 
de Xoán XXIII (1.958-
1.963). 

A outra xanela do des-
pacho non presenta 
ningunha imaxe sus-
ceptible de interpre-
tarse como represen-
tación simbólica do 
cristianismo. Pero si 

que nos evoca os cadros do pintor Piet Mondrian (1.872-1.944, pintor van-
gardista neerlandés), un dos dous fundadores do neoplasticismo, coas súas 
características liñas rectas horizontais e verticais, xunto coas tres cores 
primarias (vermella, amarela e azul), a cor branca e a negra. Non existe a 
profundidade, non existe ningún tipo de referencia figurativa, non existe 
mesmo unha simboloxía. 

VII. AS CAPELAS LATERAIS 

A ambos os dous lados da entrada principal da igrexa de Santa María da 
Luz atópanse dúas capelas. Unha delas en honra a Santa Bárbara, patroa 
dos mineiros, que simboliza a vida activa, prevén contra os raios e a morte 
súbita sen os santos sacramentos da Igrexa. No seu teito unha vidreira en 
forma romboidal onde podemos ver unhas nubes das cales saen uns raios, 
e a espada coa que foi decapitada dita santa.

Xanela do despacho
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Nesta capela hai un pequeno altar para 
misas onde chama a atención a talla da pe-
dra: unha torre con tres xanelas. A lenda 
cóntanos que, en ausencia do seu pai, Bár-
bara é convertida ao catolicismo e manda 
construír tres xanelas na súa torre simbo-
lizando á Trindade. O seu pai Dióscuro 
decátase do significado destas xanelas, 
enfádase e quere matala, polo que ela foxe 
e refúxiase nunha pena milagrosamente 
aberta para ela. Atrapada pese ao milagre, 
enfróntase ao seu destino. Sufriu un peno-
so martirio e finalmente o mesmo Dióscu-
ro decapitouna na cima dunha montaña, 
tras o cal  alcanzouno un raio, dándolle 
morte tamén a el.

Vidreira en forma romboidal na capela de Santa Bárbara

Santa Bárbara

Unha pequena talla de Santa Bárbara preside a capela. Na súa man esquer-
da suxeita a torre coas tres xanelas e coa súa man dereita os seus dedos co 
símbolo da bendición, sostendo tamén unha rama de palma, atributo dos 
primeiros mártires. Atópase subida á montaña onde se lle deu morte. 

Na capela que se atopa no outro lado hónrase a San Xosé. Consta tamén 
dunha vidreira romboidal no seu teito e un pequeno altar. A vidreira re-
presenta a vara que tradicionalmente leva San Xosé, facendo referencia a 
unha pasaxe do libro de Isaías (do Antigo Testamento) onde se di que bro-
tará un renovo do tronco de Jesé. Fai por tanto referencia a que Xesucristo 
é o Mesías, o renovo do tronco de Jesé, polo que San Xosé, ao ser o pai 
putativo de Xesús, porta esa vara con ese simbolismo.

Da vara sae unha flor, referencia a unha pasaxe que hai nos evanxeos 
apócrifos, que teñen un carácter máis fantástico, onde partindo do que 
acabamos de comentar dise que esa vara floreceu o día que Xesús naceu (a 
vara que tiña San Xosé no portal). 

Altar da capela de Santa Bárbara
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VIII. O ROSETÓN

Sobre a entrada principal á nave 
da igrexa podemos ver un rose-
tón. 

O termo rosetón emprégase no 
ámbito da arquitectura para dar 
nome ás xanelas con forma circu-
lar que exhiben ornamentacións 
e calados. Esta palabra provén 
do aumentativo de roseta (adorno 
con aspecto de flor que dispón os 
seus pétalos de maneira radial). 
Ao rosetón ténselle atribuído un dobre simbolismo: un mariano, pola apa-
rencia que ten da estrutura dunha rosa, e outro que suxire a Cristo como 
remedo dos raios do sol. 

O rosetón da igrexa de Santa María da Luz é unha gran Cruz de Santiago, 
de cruz latina, cor vermella apuntada simulando unha espada e con forma 
de flor de lis na empuñadura e nos brazos. Crese que ten a súa orixe na 
época das Cruzadas, cando os cabaleiros levaban pequenas cruces coa 
parte inferior afiada para cravalas no chan. 

Da cruz saen uns raios de cores azuladas, brancas e moradas. 

Ao coro accédese por dúas escaleiras laterais, e no canón das devanditas 
escaleiras para darlles luz, unhas pequenas vidreiras con simboloxía de 
cruces latinas, dous tipos de cruces represéntanse «crux ordinaria» en 
latín, é o símbolo máis usado polas diferentes confesións do cristianismo. 

Rosetón

Representa a morte de Xesucristo e a súa resurrección posterior, conforme 
aos textos do Novo Testamento e cruces investidas, baseadas na tradición 
do martirio do apóstolo San Pedro. 

IX. O VIACRUCIS 

Tamén chamado «Estacións da Cruz», «Camiño da Cruz» e «Vía Doloro-
sa». Estes nomes utilízanse para denotar xa sexa unha serie de imaxes ou 
cadros que representan certas escenas da Paixón de Cristo, cada un cor-
respondente a un incidente en particular, ou a forma especial de devoción 
relacionada con tales representacións. Tomada no primeiro sentido, as es-
tacións poden ser de pedra, madeira ou metal, esculpidas ou gravadas, ou 
poden ser simplemente pinturas ou gravados. 

Vidreiras das escaleiras laterais
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Polo xeral están aliñadas ao redor das paredes dunha igrexa, aínda que ás 
veces atópanse ao aire libre, sobre todo nas estradas que conducen a unha 
igrexa ou santuario. Nos mosteiros colócanse a miúdo nos claustros. A 
construción e o uso das estacións non se xeneralizaron en absoluto antes 
do final do século XVII, pero agora atópanse en case todas as igrexas. 

E na igrexa da Luz tamén podemos ver un Viacrucis, situado ao redor das 
paredes da igrexa e representado por unha serie de cruces latinas forxadas 
en ferro, e no centro destas outra cruz, pero esta vez unha cruz grega. 
Todas son distintas, con algún adorno representativo da estación á que fai 
referencia e están numeradas na parte esquerda cuns números romanos. 

O Viacrucis consta de 14 estacións, cada unha das cales se fixa nun paso 
ou episodio da Paixón do Señor.

Primeira estación: Xesús é condenado a morte.

Segunda estación: Xesús é cargado coa cruz. 

Terceira estación: Xesús cae por primeira vez.

Cuarta estación: Xesús atópase coa súa nai. 

Quinta estación: Simón de Cirene axuda a Xesús a cargar coa cruz. 

Via crucis I                 Via crucis II                 Via crucis III            Via crucis IV

Sexta estación: A Verónica enxuga o rostro de Cristo.

Sétima estación: A súa segunda caída. 

Oitava estación: Xesús atópase coas mulleres de Xerusalén que choran 
por el.

Novena estación: A súa terceira caída baixo o peso da cruz. 

Décima estación: Xesús é desposuído das súas vestiduras. 

Décimo primeira estación: Xesús é cravado na cruz. 

Décimo segunda estación: Xesús morre na cruz. 

Décimo terceira estación: Xesús é baixado da cruz e entregado á súa nai. 
Décimo cuarta estación: Xesús é colocado no sepulcro. 

Actualmente as cruces que representan as estacións V, VI, VII, VIII, IX e 
X non se atopan expostas na igrexa. 

Via crucis XI               Via crucis XII           Via crucis XIII           Via crucis XIV
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X. AS LADAÍÑAS DA VIRXE

Con grandes letras maiúsculas en cor azul e iniciais en cor vermella, ve-
mos en cinco das paredes que conforman a nave da igrexa (exceptuando 
o presbiterio) unhas palabras de encomio á Virxe, coñecidas como as la-
daíñas. 

As ladaíñas son súplicas dialogadas entre os sacerdotes e os fieis e rezá-
banse sobre todo nas procesións. Aínda que ao principio eran dirixidas só 
a Deus (en súplicas), engadíronse co tempo invocacións a santos e sobre 
todo á Virxe María (en intercesións) usadas a partir do século VII. 

O xerme achou ambiente na popularidade do Oficio da Virxe Santísima 
que se cantaba nalgúns mosteiros. Este «Oficio» non era fixo e tiña varia-
cións segundo a orde relixiosa que o cantaba.

As máis antigas ladaíñas a María propiamente ditas atópanse nun códi-
ce de Maguncia do século XII titulado: «Letania de Domina Nostra Dei 
genenetrice Virgine Maria. Ora valde bona, cotidie prol quacumque tri-
bulatione dicenda est», con encomios longos e en cada verso repetindo o 
«Sancta Maria». 

As ladaíñas marianas empezaron a multiplicarse nos séculos XV e XVI. 
Polo ano 1500 foron creadas unha serie de ladaíñas no santuario de Lore-
to (Italia), que pasarían a ser coñecidas como letanías lauretanas,  xa que 
están ligadas á advocación da Virxe de Loreto. Cara a 1575 xorden unhas 
novas ladaíñas lauretanas coñecidas como «modernas», con encomios pu-
ramente bíblicos, que se fixeron tan populares que as primeiras versións 
foron pasadas a segundo plano. Sixto V aprobounas en 1587. No século 
XVII a situación fíxose esaxerada, en Loreto tíñase unha ladaíña para 

cada día da semana e non era o único caso. En 1601, co decreto Quoniuam 
multi do 6 de setembro, o papa Clemente VIII prohibiu todas as ladaíñas 
que existían con excepción das incluídas no Misal e o Breviario e tamén 
as do santuario de Loreto, que xa eran chamadas como lauretanas. Paulo 
V, en 1503, ordenou que se cantasen na basílica romana de Santa María a 
Maior en festividades da Virxe María. Os dominicos ordenaron en 1615 
que se recitasen en todos os seus conventos despois das súas oracións dos 
sábados. 

A estrutura da ladaíña: 

As invocacións iniciais non se dirixen á Nosa Señora, senón ao Noso 
Señor Xesucristo e á Santísima Trindade: «Señor, ten piedade de nós! Xe-
sucristo, óenos!» ... Por que? Porque todo na Nosa Señora condúcenos ao 
seu Fillo divino e, por medio seu, á Santísima Trindade, que é o noso fin 
supremo. A Santísima Virxe María é o mellor camiño para chegar a Deus. 

Despois desta introdución da ladaíña, seguen tres invocacións nas cales 
pronunciamos o nome da Virxe, Santa María, e lembramos dous dos seus 
principais privilexios: ser Nai de Deus e Virxe das virxes. 

Hai varios grupos de invocacións á Nosa Señora:

13 invocacións para honrar a maternidade da Nosa Señora.

6 invocacións para honrar a súa virxindade.

13 invocacións que son figuras simbólicas.

4 invocacións da súa misericordia. 

12 invocacións de María como Raíña.

De todas as invocacións das ladaíñas á Virxe, nesta igrexa escóllense as 
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seguintes, que se len en grandes letras sobre as vidreiras e fan referencia 
ás mesmas:

VIRXE VENERABLE

A graza de Deus é a que nos fai santos, é por iso que a plenitude da graza 
confire a plenitude da santidade. A graza, semente e froito da santidade, 
fai que Deus estea en nós e nós en Deus. María foi declarada e proclamada 
solemnemente de parte de Deus, por medio do Arcanxo Gabriel, CHEA 
DE GRAZA E POSUIDORA DO SEÑOR. 

ESPELLO DE XUSTIZA

Xustiza enténdese aquí no sentido máis amplo da santidade. A Nosa Seño-
ra chámase así porque é un espello da perfección cristiá. Toda perfección 
pode ser admirada nela, do mesmo xeito en que podemos admirar unha 
luz reflectida na auga.

ESPERANZA NOSA

“María, ti que es a nosa esperanza, ti que coñeces todas as virtudes, ensí-
nanos a practicalas”. Tiveches fe, esperanza e caridade. Nós dubidamos, 

desesperámonos e o noso amor é fráxil. Axúdanos a ser fieis, confiados e 
misericordiosos. Non permitas que sexamos presuntuosos, ensínanos que 
sen a axuda de Deus non somos nada.

RAÍÑA DO CEO

“Raíña do Ceo alégrate, aleluia, porque o Señor, a quen levaches no teu 
seo, aleluia, resucitou, segundo a súa palabra, aleluia. Santa María de 
Deus, roga por nós, pecadores, agora e na hora da nosa morte”.

NAI PURÍSIMA

Rogo ou suplica que se fai a Deus con certa orde invocando á Santísima 
Trindade. 
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XI. AS VIDREIRAS 

Falar de vidreiras é levarnos ás novelas de Ken Follett, ao gótico, viaxar 
polas grandes catedrais europeas dos séculos XII ao XVI que abriron os 
seus templos lúgubres á “Luz de Deus”, iluminándoos coas vidreiras.

Hipnotizarnos cos reflexos de cores mesturadas que, segundo as horas, 
iluminan e dan distintas sensacións alá onde se reflicten. 

E esa sensación procede de representacións pintadas sobre o cristal, pero 
non dunha maneira abstracta onde se perde a representación e o simbo-
lismo, senón dunha maneira detallada, pensando o que se quería contar e 
xogando coas súas cores, auténticas obras de arte. 

Xa vimos varios exemplos diso neste estudo analizando as distintas vi-
dreiras situadas en diversos muros e teitos dos sucesivos espazos que con-
forman a igrexa. 

Agora poñemos a nosa atención nas grandes vidreiras que iluminan o vo-
lume principal da igrexa de Santa María da Luz. 

Vidreira leste                                                Vidreira oeste         

Oito son as vidreiras que se poden ver, de catro metros de longo por dous 
de alto, dous en cada un dos seus muros exteriores, fóra de onde se atopa o 
presbiterio e o coro. E cada vidreira está formada por dúas escenas e cada 
escena dividida en seis cadros rectángulos, mirando cara ao altar maior e 
de esquerda a dereita representan cronoloxicamente episodios da vida de 
Xesús. 

VIDREIRA 1

A Anunciación

(Lucas 1:26-38) 

O primeiro que contemplamos é a imaxe do anxo Gabriel e da Virxe Ma-
ría, e esta portando un espectacular manto vermello que, tanto na imaxi-
nería como na pintura, representa a nai da Igrexa. As súas roupaxes son 
de cor azul clara que representa a parte celestial, e tamén o Espírito Santo. 

Tanto o anxo Gabriel como María teñen sobre as súas cabezas unha aura 
que é o que define a luminosidade, sensación ou emoción que emiten. 

Na escena tamén aparece unha pomba que representa ao Espírito Santo 
voando cara a María. Fixámonos cara a onde miran, os dous de perfil, 
María cara abaixo e o anxo a María, os dous teñen unha expresión de se-
renidade, paz, tranquilidade. 
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As mans de María están levantadas, indicación de ofrecer ou recibir algo, 
e ao mesmo tempo xunta os dedos, prometendo fidelidade e obediencia 
total do home á autoridade de Deus, pasando este xesto a expresar a sub-
misión do home respecto ao seu Creador. 

Estamos ante o acontecemento máis grande que podamos presenciar: 
Deus, por medio do anxo, anuncia a María que vai ser nai de Deus e pi-
deulle o seu consentimento. 

O anxo Gabriel viste unha túnica púrpura, cor que representa a identifica-
ción da unión mística, dun alto grao de intimidade sensible que conduce á 
fusión total entre o observador e o obxecto, ou ben un estado de compren-
sión sensible e intuitivo. Leva na súa man dereita un lirio branco, símbolo 
de pureza e castidade. É a referencia iconográfica máis utilizada en todo 
tipo de representacións da Virxe, identificándoa como a única libre do pe-
cado orixinal entre toda a humanidade. A tripla virxindade (antes, durante 
e despois do parto) adoita representarse con tres lirios. Coa man esquerda 
sinala ao ceo, dando a entender que lle explica a Palabra de Deus; aprécia-
se a escoita e a aceptación por parte de María. 

A Visitación de María á súa curmá Isabel 

(Lucas 1:39-56) 

Nesta escena identificamos a dúas mulleres, unha é María e a outra a súa 
curmá Isabel. María visita á súa curmá para levarlle a boa nova, vai ser 
Nai de Deus. 

Entre as dúas ocupan o longo da vidreira cos seus mantos e vestimentas, 
esta anchura dos seus corpos dános a entender que as dúas se atopan en 
estado de graza, María Nai de Deus e Isabel nai de Xoán. María, que se 
atopa máis próxima ao espectador, segue levando o seu manto vermello 

pero as súas roupas agora son de cor branca, cor símbolo da xustiza, da 
pureza, da luz e da verdade. 

Isabel, máis nun segundo plano, á porta da súa casa, (vemos a súa porta 
na parte esquerda) espera a visita de María, todo o que espera o gozo está 
sempre á porta. A súa túnica é cor púrpura e a súa roupa cor marrón, cor 
que simboliza o Corpo de Cristo, o Pan, e representa a natureza humana 
na súa esencia. 

As dúas fúndense nun abrazo e bícanse, levando as dúas o halo de gloria. 

Talvez ao abrazarse, os dous seos maternos achegáronse, e o non nado 
Xoán encheuse de vida e empezou a súa tarefa, a acción apostólica. Anun-
ciar a Deus “pateando” no seo materno e Isabel entendeu aquela pateadu-
ra, a función do seu fillo e por que tardara tanto en ser nai. 

O ventre da nosa Señora tamén foi utilizado polos oradores sacros para 
atopar un simbolismo adecuado á abella, sendo desde a antigüidade este 
insecto a icona da virxindade, relación simbólica que xa tratamos con 
anterioridade neste estudo. 

VIDREIRA 2

O nacemento de Xesús
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(Lucas 2:1-20) 

Na seguinte vidreira, na terceira escena distinguimos claramente a María 
e Xosé que miran cara abaixo, cara a un bebé recentemente nado. Xosé 
preséntasenos cun manto amarelo, cor que representa a «Graza e Gloria» 
de Deus, e coa súa roupa en cor púrpura. María continúa coa súa túnica 
vermella pero a roupa volve cambiar de cor, esta vez a un gris, que ten a 
peculiaridade de simbolizar a madurez pero que tamén representa a sabe-
doría adquirida cos anos.

Tanto María como Xosé sosteñen ao seu fillo nas mans, que ten os seus 
brazos cruzados e as súas mans apoiadas no peito en sinal de aceptación. 

Nesta vidreira podemos intuír nos rostros de María e Xosé coa súa mirada 
e sen un sorriso un certo desconcerto:

Era aquilo o que anunciara o anxo Gabriel?

Sendo Deus Todopoderoso, o enviado para salvar o mundo era un simple 
bebé? 

A presentación de Xesús no templo

(Lucas 2:21-39) 

María presenta a Xesús aos xudeus, preséntase ante Deus o seu pai, é o 
comezo da súa vida como xudeu. 

María cambia de túnica que mestura o vermello co ámbar, esta cor que 
significa a Unción, a expresión da Consagración en si. É unha cor que 
representa a persistencia. María entrega ao sacerdote a Xesús que, collido 
con ambas as mans, queda no centro da escena dándolle total papel pro-
tagonista.

Simeón, o sacerdote, á dereita da escena coa súa túnica cor verde, cor 
da esperanza, que significa a vida nova, a vida eterna... Leva posta a súa 
mitra indicando que vai realizar un oficio litúrxico, a alba (túnica de liño 
branco utilizada polos sacerdotes para a celebración relixiosa), e abre os 
seus brazos e mans en sinal de achegamento, de aceptación. 

O halo de gloria non aparece en Simeón, manténdose en Xesús e María. 

No centro da escena vese a Xesús envolto nun pano branco de pureza. De-
baixo del vemos o que parece unha pila bautismal, pero non nos levemos 
a erro, Xesús bautizouse coa idade de trinta anos e o que vemos é unha 
mesa de circuncisión, Xesús vai derramar o seu sangue pola súa salvación. 

Esta escena representa o acontecemento que tivo lugar oito días despois 
do seu nacemento e indica dous feitos importantes: a circuncisión, será a 
primeira vez que Xesús derramará sangue, e a imposición do nome. 

VIDREIRA 3 

O neno Xesús no templo

(Lucas 2:41-52) 

Tres personaxes son os que aparecen na escena. Xesús, no centro, sentado 
nun trono dourado, vestido dun branco puro e coas súas mans unha apoia-
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da sobre a outra. Este modo de colocar as mans mostra a transmisión de 
poder, este xesto resérvase para aquelas persoas que pola súa natureza ou 
función están dotadas de sabedoría e de autoridade. O seu pelo curto e ros-
tro sen barba, Xesús ten doce anos. Destaca o colar que leva, seguramente 
as súas mellores galas coas que acudiu cos seus pais á festa da Pascua a 
Xerusalén. 

Tanto á dereita como á súa esquerda, dous homes ben vestidos, sinal du-
nha alta posición. Son rabinos, doutores da Lei, que falan con Xesús sobre 
teoloxía mentres ambos o miran. O da esquerda cunha toga verde e sos-
tendo nas súas mans un rolo con algunha escritura, posiblemente a Tora. 
O home da dereita con toga violeta, cun medallón no pescozo de seis lados 
onde podería levar debuxada a Estrela de David. Pousado sobre as súas 
pernas un libro, o Talmud, que coa man dereita agárrao e co seu dedo 
índice esquerdo sinálao. Este xesto é revelador, para chamar a atención do 
espectador, indicando a importancia do mesmo. 

Xesús no xardín de Getsemaní

(Lucas 22:44)

 Na sexta escena escenifícase a súa agonía cando Xesús subiu ao monte 
das oliveiras para rezar, pois sabe que morrerá como un delincuente e 
traeralle deshonra ao nome do seu Pai. Nun momento determinado Jehová 
envíalle un anxo para fortalecelo, pero Xesús non deixa de suplicarlle axu-
da ao seu Pai, a súa suor vólvese como pingas de sangue que caen ao chan.

Á esquerda da escena vemos a Xesús rezando entre ramas, que represen-
tan o monte das oliveiras. Está inclinado cara á súa esquerda buscando 
o consolo do cáliz que leva o anxo, figura situada á dereita da escena e 
onde destacan as súas enormes ás; a man dereita é coa que sostén o cáliz, 

mentres que a esquerda levántaa en sinal de recado, mandándoo parar nas 
súplicas. É no cáliz onde recolle a suor da súa fronte en forma de sangue, 
o sangue de Cristo. 

VIDREIRA 4 

Xesús escarnecido e azoutado 

(Lucas 22:63-65)

Fixámonos na escena e vemos dúas distincións claras: ocupando dous ter-
zos dela, á esquerda, o movemento, e á dereita todo o contrario, a quietude, 
onde vemos a Xesús desposuído das súas roupas tapado unicamente por 
un perizoma branco. Véselle o torso espido, recto; os seus brazos atados ás 
costas e mirando á fronte cos ollos abertos nunha actitude de serenidade 
que, como diciamos, contraponse ao resto da vidreira onde se ve rabia: un 
home co brazo dereito, agarrando e alzando un flagrum romano (flaxelo), 
un látego curto de tres correas con bólas pequenas de pedra ou metal na 
punta usado para tortura e escravitude humana. 

A man esquerda deste home móstrase cun puño pechado, expresando ira. 
Mira a Xesús, coa cabeza levantada, sinónimo de superioridade, cun pelo 
e barbas desaliñados de cor negra para darlle escuridade ao personaxe.
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Xesús ante Pilatos

(Lucas 23:1-25) 

Chama a atención desta escena o que asemella un xogo co observador 
da mesma. Preséntansenos dous homes, dous reis, (fáinolo saber a cor 
e púrpura das súas túnicas) entre os cales parece que se nos quere facer 
escoller. O da esquerda é Poncio Pilatos, prefecto de Xudea, cunha pose 
señorial, acicalado e que mira e sinala coa súa man esquerda ao outro 
home, a Xesús, tal que parece preguntarnos, a quen escolledes?, isto é un 
rei? Entón fixámonos na imaxe de dereita, e vemos a Xesús un pouco máis 
adiantado, cos ollos pechados (na iconografía adoita representar morte) e 
intuímos que se avergoña da humillación á que é sometido, cunha coroa 
de espiñas na súa cabeza, un medallón no seu pescozo coa cruz, as súas 
mans atadas cunha corda e sostendo un báculo de madeira en forma de 
cruz. 

VIDREIRA 5 

Camiño do calvario 

(Lucas 23:26-28) 

Vemos na novena escena unha imaxe descentrada, onde á esquerda da 
vidreira está a acción, un Xesús camiñando inclinado, portando a cruz de 

cor gris onde vai ser crucificado. Intúese unha carga pesada e un longo 
camiño pola coñecida como Vía Crucis ata chegar ao Gólgota, nos arredo-
res de Xerusalén. Os ollos abertos e cunha mirada perdida, agarrando con 
ambas as mans o traveseiro da cruz, viste a túnica vermella e na cabeza 
a coroa de espiñas. Está tamén o halo en cuxo interior se ve unha cruz 
dourada. 

Crucifixión e morte de Xesús

(Lucas 23:26-43) 

Seguramente sexa esta a escena máis representativa da vida de Xesús, 
vémolo na cruz, cos ollos pechados e a cabeza baixa, o pelo cae pola cara. 
Chama a atención a delgadeza, o marcado das costelas, só tapado cun pe-
rizoma ou pano de pureza. A dor está latente na escena, con eses cravos 
atravesando as súas mans e véndoo outra vez derramando o seu sangue 
polos homes. Na cruz pódese ler claramente nunha táboa a palabra INRI, 
siglas da frase latina IESVS NAZARENVS REX IVDAEORVM, cuxa 
tradución é: «Xesús de Nazaret, rei dos xudeus». 

Xesús ten lixeiramente a cabeza cara á súa dereita onde tamén está cruci-
ficado outro home, Dimas, chamado o bo ladrón, a quen vemos mirando 
cara ao ceo. Aínda non está crucificado, vese atado con cordas á cruz, ten 
o seu antebrazo dereito levantado e co dedo índice sinala ao ceo en sinal 
de arrepentimento dos pecados na súa vida, pedíndolle a Xesús que se 
acorde del cando chegue “ao seu Reino”, ao que Xesús lle responde: “hoxe 
estarás comigo no paraíso”. Por iso non vemos unha expresión de dor en 
Dimas, véselle relaxado. 

Á esquerda de Xesús debería estar Xestas, o mal ladrón, que insultou a 
Xesús e non se arrepentiu dos seus pecados. Só aparece o que sería a súa 
man dereita pechada, indicando rabia e dor. Ao ser un personaxe escuro, o 
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deseñador da vidreira sácanolo da escena e fai un pequeno xesto simbóli-
co, non é merecedor de estar á beira do Señor. 

O halo da cabeza de Xesús escureceuse, xa non é de cor amarela nin dou-
rada, representando as tebras que cubriron a terra tras a súa morte. 

VIDREIRA 6 

Xesús Resucitado

(Lucas 23:26-28) 

Unha sinxela escena representa a Xesús saíndo do sepulcro, riseiro, coa 
cor vermella da súa túnica resaltando sobre un ceo azul e a súa branca 
vestimenta. Na súa man esquerda porta unha bandeira, símbolo da súa 
vitoria sobre a morte. Do mesmo xeito que antigamente nas batallas os 
soldados portaban bandeira para distinguir ao rei do que eran seguidores, 
aquí Xesús sostén unha bandeira coas cores amarela e branca, as mesmas 
que as da bandeira vaticana. 

A súa man dereita levantada ao ceo co sinal inequívoco da bendición.

Ascensión de Xesús ao ceo

(Lucas 24:46-53)

A duodécima escena está ocupada en toda a súa extensión pola figura de 
Xesús. A posición do seu corpo e os seus brazos formando unha cruz, a 
súa roupaxe branca e a súa túnica vermella colocada en forma de capa 
transmítennos a sensación de que está a voar, voando cara aos ceos des-
pois de resucitar. Nesta vidreira chámanos a atención as súas mans, nas 
cales se poden apreciar os estigmas da crucifixión.

VIDREIRA 7 

María e os apóstolos reciben ao Espírito Santo

(Hch 1, 13-14)

Durante a Pentecoste celébrase a vinda do Espírito Santo. Na liturxia ca-
tólica é a festa máis importante despois da Pascua e o Nadal. 

No libro dos Feitos dos Apóstolos nárrase a fundación da Igrexa e a ex-
pansión do cristianismo, así como tamén nas narracións sobre a Pentecos-
te dinos que reunidos María e os doce discípulos reciben o lume sacro, a 
graza dos dons do Espírito Santo, a bendición de Xesús de ser discípulos-
-seguidores seus. 
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Contemplando a escena, na parte inferior da vidreira vemos a María no 
centro da imaxe e, a cada lado, de perfil (símbolo de inferioridade), seis 
discípulos coas linguas de lume sobre as súas cabezas, alegoría de paixón, 
a fortaleza e o dinamismo dese don que recibimos de Deus, a luz e o lume 
do Espírito Santo, que penetra desde a nosa mente ata o noso corazón e 
invádeo TODO.

Pero se nos fixamos ben observamos que á dereita de María, só hai cinco 
discípulos, non seis; con todo cóntanse seis linguas de lume. O artista non 
representou a Xudas Iscariote por ter traizoado a Xesús? 

Todos os rostros dos discípulos miran cara arriba con atención, escépticos 
do que están a ver, como podemos apreciar nas caras dalgúns deles coa 
boca aberta e mesmo algún tapándose a cara coa man. 

No centro, na parte superior, unha pomba branca, o Espírito Santo, nun 
ceo azul do que irradian uns raios máis claros que fan da pomba o centro 
de atención desta escena. 

María orante

(Lucas 2:19) 

María foi a primeira discípula de Xesús, a que nos ensinou a orar, escoitar 
a palabra de Xesús e poñela en práctica. 

Na escena unicamente aparece María que, vestida de branco, azul e o seu 
gran manto vermello, abre e eleva os brazos e mans ao ceo para acoller a 
todas as persoas que entran en oración con ela. 

Coa cabeza elevada, mirando ao ceo, simboliza a boa conciencia que 
teñen os resucitados. Rodéaa un gran halo amarelo e dourado que ilumina 
a escena coa luz que desprende. 

VIDREIRA 8

María raíña

(Lucas 1:26-38)

A Santísima Trindade, Pai, Fillo e Espírito Santo, coroan á Virxe María. 
Á dereita e á esquerda de María vemos dúas figuras simétricas idénticas, 
onde nos é imposible distinguir cal deles é Xesús e cal o seu Pai. Ambas 
as figuras levan unha toga púrpura, cor da realeza e do poder. 

No centro da imaxe, María de xeonllos e coas súas mans xuntas, indi-
cando que esta rezando, coa súa cabeza baixa e inclinada cara á dereita, 
deixando exposto o pescozo co manto co que cobre a cabeza. Todos son 
símbolos de humildade e submisión da gloria de Deus. 

O seu palio é cor turquesa, cor relacionada coa guerra espiritual, e leva un 
gran colar de ouro. O ouro representa todo aquilo que é divino, celestial e 
tamén fai referencia á purificación da alma, así como á perseveranza nas 
probas que se nos presentan. 

Sobre a súa cabeza unha coroa que lle van a colocar Xesús e o seu Pai. 
Na parte central superior da escena, e sendo testemuña do acto, o Espírito 
Santo que volve ser representado pola pomba branca, e aquí ademais cun 
halo de luz igual que os homes. A escena é a representación da coroación 
de María como reina dos ceos. 
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Ascensión do Señor aos Ceos

(Lucas 24:46-53) 

A décimo sexta e última escena é igual á anterior, moi simétrica. A cada 
lado da escena un home sentado nun trono, á esquerda Xesús e á dereita o 
seu Pai, o cal sabemos polo que o catecismo nos di: Corenta días despois 
de mostrarse aos Apóstolos (....), Cristo subiu aos ceos e sentou á dereita 
do Pai. 

Ambos se atopan mirando á fronte, vestidos de liño branco e palio turque-
sa, con reberete de ouro e as mans máis próximas ao espectador sostendo 
un obxecto, Xesús unha cruz de madeira (pobreza) e o seu pai un cetro, 
tamén de madeira, rematado cun orbe. 

As outras mans téñenas cos dedos índice e corazón estendidos, tocándose 
coas xemas entre eles, símbolos de ensino do mestre nalgunha disciplina. 
Debaixo destas mans un círculo representando a Terra, están a indicarnos 
que eles son os salvadores da humanidade. E encima destas mans, no cen-
tro da escena, outra vez a pomba branca, que parece que se vai a pousar 
sobre os dedos estendidos. Os halos dos tres, Pai, Fillo e Espírito Santo, 
iluminan e irradian o ceo azul, do mesmo xeito que a escena adxacente.

  
XII. A IMAXINERÍA

Presidindo a igrexa á que dá nome, atopamos a figura dunha impoñente 
estatua que se eleva catro metros e medio sobre o chan do presbiterio, no 
lugar onde se coloca o retablo. Poderiamos dicir que ela é o retablo en 

si mesma. A talla está perfectamente 
integrada sobre a parede onde se si-
túa, de mármore amarelo que se pre-
senta en acabado pulido. Do mesmo 
xeito que no resto da igrexa, prescín-
dese de todo tipo de ornamentacións 
e adornos na parede, deixándoa uni-
camente coa súas liñas rectas e puras 
para resaltar aínda máis se cabe esta 
obra de arte. 

Para interpretar esta escultura te-
mos que comprender dentro da ima-
xinería as súas técnicas, materiais, 
cores... que empregan os artistas e 
a simboloxía que expresan nas súas 
obras. Para iso primeiro imos ana-
lizar a escultura desde un punto de 
vista técnico-artístico e despois ana-
lizarémola desde a súa simboloxía. 

A escultura figurativa é unha escultura frontal ornamental, de vulto re-
dondo (forma de escultura onde se representa a terceira dimensión en ver-
dadeira dimensión), de corpo enteiro e de pé, que transmite un contido 
estético relixioso. A escultura, en realidade, componse de dúas figuras, 
posto que representa á Virxe María sostendo ao Neno Xesús. 

O material empregado é a madeira, e a técnica ao tallado, técnica que con-
siste en arrincar ou subtraer dun bloque de material os anacos sobrantes 
mecanicamente. O primeiro paso é o devastado ou eliminación de grandes 
masas de material mediante o punteiro, ciceis, gubias, trades ou trépanos. 

Sta. María da luz
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Posteriormente, se alisa a superficie 
mediante limas, escofinas ou lixas, 
pedra pómez, esmeril e toda clase de 
abrasivos, segundo os materiais. A 
textura da madeira puída, lisa, fina e 
sen arestas transmítenos a sensación 
de brandura. 

Como xa dixemos, a escultura consta 
de dúas figuras cunha composición 
repousada, serena. A luz incide so-
bre a escultura dunha maneira homo-
xénea e suave, resaltando a policro-
mía simbólica da mesma. Preséntase 
unha anatomía correcta, proporcio-
nal e escalada e as roupaxes cun tra-
tamento propio, independente do 
corpo, coa caída das pregaduras en 
forma de drapeado, en prexuízo da 
carnación. 

Desde o punto de vista simbólico, se nos fixamos na Virxe vemos reflec-
tida nas súas faccións unha expresión serena, coa cabeza ladeada cara 
á esquerda xesto dunha influencia debida a unha emoción, postura que 
provoca unha proximidade afectiva. 

A Virxe preséntase cun manto azul e ouro que lle cobre a cabeza. O azul 
simboliza a súa humanidade, inmaterialidade do espiritual, a luz divina 
(lux) e luz terreal (lumen). O ouro na iconografía relixiosa representa a 
proximidade e a luz de Deus. Xuntar estas dúas cores expresa a luz divina 
e o ceo como paraíso celestial; María é raíña do ceo e de todo o creado. 

Sta. María da Luz

Cubrir a cabeza co manto indícanos respecto e submisión a Deus; ao 
cubrirse a cabeza recóllese en oración, entre outras cousas, evitando así 
tanto a distracción propia como a allea. Desta maneira o veo é símbolo 
de modestia, de loita contra a vaidade (cubrir a propia gloria para darlla a 
Deus), de recollemento. 

Non é por tanto o veo algo estético ou un adorno, senón un instrumento 
que chama ao recollemento e ao silencio; é un elemento que enche ma-
xestosamente a igrexa de piedade e de reverencia ao ver ás mulleres reco-
llidas en oración e entregadas a Deus sen dispersións, dándolle a Deus o 
lugar central na vida. 

A túnica é de cor rosa clara, símbolo de poderío, de instrucións espiri-
tuais, pero tamén de rexeneración, resurrección e inmortalidade. 

A Virxe da Luz preséntasenos descalza, sinal de gran respecto. Nesa liña, 
poderíase interpretar o feito de que o Noso Señor e a Santísima Virxe 
aparezan cos pés descalzos para indicar que eles habitan no ceo, xunto á 
Santísima Trindade. 

Outro simbolismo de aparecer descalzos sería o de mostrar que neles todo 
é santo e digno de adoración, ou da máis alta veneración, como sería poder 
bicar os pés da Virxe. 

A imaxe descansa sobre dúas pombas brancas, reflexo de pureza e de ele-
vación espiritual. Na presentación de Xesús no templo, Xosé e María, na 
súa condición de humildes, presentaron dúas pombas como ofrenda, como 
símbolo de sacrificio a Deus. Elas representan a Xesús e a María, ofrecé-
ronse xuntos. As dúas pombas que se ofreceron en sacrificio fai dous mil 
anos en Xerusalén uniron indisolublemente a Nai e Fillo na obra da Sal-
vación, fronte a Deus Pai. Tamén son símbolos funerarios, aparecen como 
“aves da alma”, representando as almas dos xustos que se elevan ao Paraíso. 
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A Virxe sostén nas súas mans a un neno, o neno Xesús, que coloca diante 
do seu peito, querendo mostrárnolo, querendo presentárnolo. Na iconogra-
fía relixiosa non é moi común ver a Xesús neno colleito en brazos con ese 
protagonismo no centro da imaxe, senón que adoita estar representado no 
lado esquerdo. 

O neno leva un perizoma cor ouro na parte inferior que lle cobre o torso 
ata o peito, cambiando de cor e pasando a ser branco. 

Presenta a súa man dereita alzada e cos dedos dános a bendición. Na man 
esquerda suxeita un pequeno cetro, símbolo de poder. 

Na parte inferior do manto 
atopamos a firma do autor da 
talla: “Comendador”. 

Enrique Pérez Comendador 
(1.900-1.981) foi un escultor 
e imaxineiro estremeño. Non 
poderiamos falar da escultura 

do século XX sen a súa influen-
cia e traballos repartidos por todo o mundo. Da escola sevillana, alí estu-
dou, sendo discípulo doutro dos grandes imaxineiros do final do século 
XIX e principios do XX, Joaquín Bilbao Martínez.

No pobo natal de Enrique Pérez Comendador, Hervás, provincia de Cáce-
res, atópase o museo dedicado ao artista e que comparte con quen foi a súa 
muller, Madeleine Leroux Morel, unha pintora francesa (filla do tamén 
pintor Auguste Leroux). 

Poderiamos falar moito da vida e obra deste artesán, os premios e re-
coñecementos recibidos, pero creo que a un artista que lle fan un mu-

Firma do autor

seo ou unha fundación co seu nome xa indica a importancia que chegou 
a desenvolver. Pero si quero facer referencia ao tema que nos ocupa, a 
imaxinería. Como gran imaxineiro do momento, xunto con Mario Moya 
recibe o encargo de Antonio Roviralta e de García Lombas, representando 
á empresa Calvo Sotelo, de realizar unha talla que daría nome á igrexa e 
culminaríaa. 

A igrexa non se completaría o día da súa consagración, o 13 de xuño de 
1.965, pois Enrique Pérez Comendador non entregaría a imaxe ata sete 
meses despois da consagración do templo, en novembro de 1.965, e cun 
valor aproximado de 25.000 pesetas. 

Outras obras escultóricas relixiosas máis destacadas de Enrique Pérez 
Comendador atopámolas nas procesións de Semana Santa de Cartaxena 
(Murcia), coa Virxe da Esperanza, A Virxe da Primeira Dor en Zamora, 
A Despedida en Santander e co Santo Enterro, Huelva, do mesmo xeito 
que outras imaxes que non saen en procesión, como O Sacro Corazón en 
Avilés ou Santiago, que o podemos ver na basílica de Santiago, en Bilbao.

XIII. EPÍLOGO

Non recordo, antes da primeira comuñón da miña irmá Ángeles, entrar na 
igrexa da Luz, pero si reteño na memoria esa vez, tería a idade de once 
anos. A primeira sensación foi de estrañeza, non era unha igrexa tal como 
eu as coñecía, a esa idade pouco nos fixamos en como son as igrexas, só 
desexamos que acabe pronto a misa, e o meu referente principal de igrexa 
era a de Santa María das Pontes. 

Co paso dos anos, os estudos e o coñecemento adquirido vas recoñecendo 
a arte, fixándote máis no que te rodea, e iso foi o que me levou a recoñecer 
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a igrexa de Santa María da Luz como un templo fermoso, cargado de sim-
bolismo relixioso, volvendo visitala as poucas veces que está agora aberta, 
e poder gozar das súas cores, do mesmo xeito que o fas cando visitas a 
Catedral de León, a Sagrada Familia en Barcelona e un longo etcétera. 

Ninguén queda indiferente ao ver toda a grandilocuencia do sol entrando 
por unha vidreira, por iso atopamos grandes escritores describindo sensa-
cións ao entrar nunha catedral gótica: 

…….. é o momento no que o sol, xa inclinándose cara a poñente, mira 
case de fronte á catedral. Os seus raios, cada vez máis horizontais, aban-
donan aos poucos o pavimento, suben pola fachada vertical e resaltan os 
miles de alto relevos por encima das súas sombras, mentres o maxestoso 

Primeira comunión de Ángeles

rosetón refulxe como o ollo dun 
ciclope, acendido polo reflexo 
dunha fragua. Víctor Hugo, “A 
nosa Señora de París”. 

O 16 de abril do 2.019 todos fo-
mos espectadores do incendio 
da catedral de Notre Dame en 
París, e os que tivemos o pra-
cer de visitala con anterioridade 
pensamos que o rosetón, as gár-
golas, os contrafortes e as súas 
vidreiras de cores derrubarían-
se e a igrexa poderíase volver 
reconstruír, pero as súas cores 
non, xa nunca serían iguais.

Por sorte o mal foi menor aos 
pensamentos, e mentres se re-
constrúe o destruído, máis preto 
e no noso pobo podemos gozar 
desas cores puras que a nature-
za sempre nos regala cando aso-
ma un arco da vella no ceo, pero 
sen ter que esperar por iso, se-
nón grazas aos artistas vidreiros 
que conseguen que podamos ve-
los e gozalos na Igrexa de Santa 
María da Luz do Poboado, coa 
forza de “a Luz de Deus”. 

Reflexos das vidreiras
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CASTELAO: AUTO REPRESENTACIÓN E MITO

RESUMO

O presente texto propón unha aproximación á figura de Castelao desde 
un punto de vista iconográfico, analizando a súa aparencia formal nunha 
serie de auto-caricaturas e o significado que adquiren determinados 
símbolos que caracterizaron a súa imaxe. O obxectivo é abrir novas vías 
de investigación sobre un personaxe poliédrico que non só construíu unha 
imaxe pública reconocible e con capacidade para seducir, senón coa 
suficiente forza para sobrevivir ao paso do tempo e consolidarse como 
un referente intelectual, cultural e ético ao que colectivos e pensamentos 
heteroxéneos acoden para lexitimar os seus intereses.

Resulta un feito innegable que a figura de Castelao é unha das que máis 
literatura xerou. O seu legado foi analizado desde case todos os puntos de 
vista: o político, o literario, o artístico, o teatral, o intelectual, o teórico, 
o investigador… Non obstante, hai un aspecto que se resiste, relacionado 
coa construción da súa propia imaxe persoal, co forxado dunha identidade 
icónica que nos ofrece unha variedade de reveladores matices sobre os 
que trataremos de reflexionar. E farémolo a partir da análise dunha serie 
de auto-caricaturas, fundamentalmente as que o autor realiza, dentro dun 
estilo máis persoal e depurado, a partir do ano 1916. 

Nunha publicación recente1 o historiador Fernando Pereira Bo afirmaba á 
mantenta de Rosalía de Castro que “…é a icona máis popular de Galicia…”. 

1    F. Pereira Bueno, Rosalía de Castro. Imaxe e realidade. A representación de Rosalía a partir 
de pinturas, debuxos e outras técnicas artísticas, Edicións Xerais, Vigo, 2014, p. 10.

Non é obxecto deste texto establecer un ranking de popularidade de 
personaxes, como destacar a Castelao como un dos creadores que máis 
imaxes nos legou de si mesmo, elaborándoas concienzudamente, isto é, 
sen intermediarios -como no caso de Rosalía-, e o que é máis fascinante, 
valéndose duns poucos elementos que sobreviviron ao paso do tempo e 
grazas aos cales unha gran maioría -sexan ou non conscientes da riqueza 
intelectual e creativa do personaxe- consegue identificalo. Castelao non 
só é merecedor dun posto de honra no altar de iconas ilustres, senón que 
debemos recoñecerlle unha extraordinaria destreza para construírse unha 
aparencia que di tanto de si mesmo como calquera outra das súas facetas 
artísticas e intelectuais. 

O feito de que a marca identitaria que Castelao creou de si mesmo 
concienzudamente no fose obxecto de estudo -quizais por unha 
“desconfianza filosófica cara á imaxe”, como certadamente expón F. 
Monneyron2no seu emblemático ensaio sobre a profundidade simbólica 
das aparencias- non resulta óbice para que nos aventuremos a descodificar 
unha serie de signos que nos mostran a un Castelao disposto a diferenciarse 
a través da reconstrución dunha identidade, non só premeditada, senón 
disposta a convencer e a seducir. Á fin e ao cabo “o ser humano é sobre 
todo un animal visual”3. Doutro xeito, que sentido tería a abundancia de 
auto representacións que nos legou o autor?

O caricaturista como psicólogo

Na súa soada conferencia Algo acerca da caricatura4, Castelao afirmaba 
o seguinte: “O bo caricaturista, que ha de ser forzosamente un bo 

2   F. Monneyron, 50 respuestas sobre la moda, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2006, p. 91. 

3  R. König, La moda en el proceso de la civilización, Ed Engloba, Valencia, 2002, p. 12. 

4  Castelao, Algo acerca da caricatura, Ed. Estudo Tipográfico Viúva de Landín, Pontevedra, 

ca. 1916, p. 16. Publicadas en Revístaa Graal entre 1903 e 1908. 
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psicólogo, ten que presentarnos aos homes tal e como son, cos seus 
disfraces”. A frase encerra unha declaración de principios que nos vai a 
resultar tremendamente útil en reflexións sucesivas. Castelao manifesta a 
existencia dunha diferenza entre o que un é e o que quere parecer, é dicir, 
cando unha persoa convértese en imaxe de si mesma esta sométese a un 
proceso de construción consciente a partir do que transmitir unha serie de 
mensaxes intencionadas.

A cuestión que se nos expón a continuación garda relación coa natureza 
das mensaxes que lle interesa comunicar a Castelao nos seus autorretratos. 
A análise das súas primeiras auto-caricaturas5 (Fig. 1) desvelan a un 
artista incipiente cuxo estilo está aínda por definir e cuxa temática 
roza a inxenuidade, polo anecdótico dos contidos -mostrando as súas 
habilidades creativas de maneira arquetípica: pousando como “artista”, 
tocando distintos instrumentos…- e a maneira de representalos: os 
detalles ocurrentes, a esaxeración e as deformidades anatómicas -o artista 
durmindo nunha cama da que sobresaen as súas longas pernas- fálannos 
dun humor brando que busca a risa fácil do espectador. Un estilo próximo 
a ese “humorismo de taberna”6, anecdótico e simplón, do que Castelao 
renegaría pouco despois. 

No entanto, é nestes primeiros traballos nos que atopamos o xerme do 
futuro Castelao, concentrado nunha serie de detalles que o artista irá 
depurando en series de debuxos sucesivas: viste elegantemente de traxe, 
loce abundante pelo -convenientemente despeiteado-, bigotito fino e lentes 
redondas, un dos elementos craves da súa identidade futura. A pesar 
do ton caricaturesco, a imaxe transmite unha intencionalidade que nos 

5  Publicadas na revista Grial entre 1903 e 1908. 

6  Siro, “Ou artista e o humorista”, A Nosa Terra, Edición Extra, Nº 5 e 6, Ed Promocións 
Culturais Galegas, Vigo, 1977, pp. 19-26.

Fig. 1: Castelao, auto caricaturas. Col. 
Fundación Penzol, Vigo, ca. 1903-1908
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informa da pertenza de Castelao a un 
grupo social moi concreto -burgués e 
urbanita- e cuxos atributos, por exemplo 
o bigotito fino e retorto - “ o preferido 
polos artistas”7-, denota a súa afinidade 
cunha determinada elite artística. 

Un trazo destacable sobre o que 
Castelao ironiza recurrentemente 
nestas primeiras auto-caricaturas, é a 
súa elevada estatura. As súas longas 
pernas son unha dos seus principais 
acenos de identidade, remarcando 
o carácter cómico do personaxe. 
Comicidade que, no caso do debuxo 
(Fig. 2) realizado á mantenta da súa 
voda con Virginia Pereira, celebrada 
no ano 1912, contrasta co ton burgués 

da indumentaria, ao mostrarnos un retrato do autor extremadamente 
esaxerado e deformado, case grotesco. 

Será un novo debuxo da parella (1912) o que inicie o camiño cara a unha 
transición que desembocará nas imaxes sintetizadas e icónicas que todos 
coñecemos. Nel (Fig. 3) aparece Virginia elegantemente vestida xunto 
a un Castelao cuxa representación deixa entrever algúns dos trazos que 
definirán a súa aparencia futura: o chapeu de á ancha e un rostro apenas 
definido por unhas lentes redondas tras as cales aínda é posible adiviñar 
a mirada. O resto do corpo transfórmase nun bloque negro, compacto 

7  A. Lurie, El lenguaje de la moda. Una interpretación de las formas de vestir, Ed Paidós, 
Barcelona, 2013, p. 186.

Fig. 2: Voda de Virginia e Castelao. 
Col. Museo de Pontevedra, 1912

e esquemático, no que destacan 
a gravata e un pano que sobresae 
descuidadamente do peto dianteiro da 
chaqueta. 

Con todo, o punto de inflexión para a 
construción dunha imaxe persoal sen 
concesións ao anecdótico, constitúeo 
o extraordinario retrato (Fig. 4) 
que Castelao realiza para o diario 
madrileño A Tribuna no ano 1912. Nel o 
artista non só sintetiza a súa aparencia, 
reducíndoa case ao esencial, senón 
que secciona as súas longas pernas –o 
principal aceno de identidade na etapa 
anterior– situándoas ás súas costas. 
Un xesto simbólico que anuncia unha 
nova maneira de entender o humor –e 
consecuentemente o mundo– desde a 
austeridade, o rigor e o compromiso. 
De agora en diante, Castelao 
renunciará a todo aquilo que provoque 
a risa espontánea, para mostrarse non 
só como un creador cun estilo propio, 
senón como un observador crítico 
da realidade. A súa imaxe renovada 
contribuirá a liderar un tipo de humor 
“que non ría, senón que morda”8.

8  Castelao, Humorismo, Dibuxo Humorístico, conferencia editada en De viva voz: Castelao, 
conferencias e discursos, Ed. Henrique Monteagudo, Fundación Castelao, D. L., Santiago de 
Compostela, 1996, p. 52.

Fig. 3: Castelao e a súa muller Virgi-
nia. Col. Museo de Pontevedra, 1912

Fig. 4: Castelao, auto caricatura. 
Diario La Tribuna, 1912
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A importancia da seguinte auto-
caricatura (Fig. 5) obxecto de análise é 
dobre: por unha banda protagonizaba a 
portada da edición do folleto da mítica 
conferencia9 que Castelao pronuncia 
sobre a caricatura, un alegato sobre o valor 
dun xénero que a superioridade histórica 
da pintura mantiña na sombra; por 
outra, supón a constatación da madurez 
creativa de Castelao, concretada nunha 
imaxe singular –e a máis reproducida– 
que reúne todos os símbolos que nos 
permiten identificar iconográficamente 
ao personaxe: viste xastre negro, chapeu 
de á ancha, pitillo –fumarento neste 
caso–, lentes redondas e unha paxarela 
que substitúe á gravata. Se a iso unimos 
o lixeiro encorvamento da figura, temos 
todos os atributos que contribuirán a 
forxar a aparencia icónica do mito. 

Todo parece indicar que nos atopamos 
ante unha caracterización en absoluto 
inocente: Castelao é consciente que 
a utilización recorrente duns cuantos 
símbolos (Fig. 6) posibilitan un 
recoñecemento instantáneo da súa 
persoa, facéndoa se cabe aínda máis 

9  Castelao, Algo acerca de la caricatura, Ed. Estudo Tipográfico Viúva de Landín, Pontevedra, 
ca. 1916.

Fig. 5: Castelao, auto caricatura. 
Col. Museo de Pontevedra,1914

Fig. 6: Castelao, auto caricatura. 
Galicia, 1924

popular. Non hai que esquecer que, na Galiza dos anos 20, Castelao gozaba 
dunha extraordinaria popularidade que, como remarcaba Luís Seoane10 
“tiña o don da comunicación”. Con todo, o proceso de construción dunha 
imaxe pública recoñecible non debe ser confundido, no caso de Castelao, 
cunha simple estratexia de márketing, senón cun compromiso de carácter 
ético. No cenit da súa madurez creativa e intelectual, Castelao non pretende 
exclusivamente divertir, senón concienciar a unha sociedade pasiva cuxos 
actos –ou non actos– albergan consecuencias.

O hábito si fai ao monxe 

A pesar de que o propio Castelao manifesta en máis dunha ocasión que 
“sentíase artista primeiro de nada”11, non é infrecuente escoitar ou ler 
informacións que se refiren a el como un político. Gustaríanos aclarar que 
na nosa aproximación á figura de Castelao predomina o punto de vista 
artístico, o cal pode resultar controvertido dependendo da orientación da que 
procedan os enfoques. Resulta innegable, como declara a catedrática María 
Vitoria Carballo-Calero12, que “nun contexto reivindicativo, impúxose a 
subordinación estética á supremacía ética e, é máis, o panorama artístico 
en Galicia permanecerá condicionado durante anos, dificultando, en gran 
medida, a aparición de alternativas e a experimentación vangardista”, 
circunstancia que en ocasións impide apreciar que a incapacidade de 
Castelao para “entender” determinados experimentos de vangarda non 
emana do descoñecemento –circunstancia que se manifesta de forma moi 

10  L. Seoane, Castelao artista, Ed do Castro, Sada, A Coruña, 1984, p. 13. 
11  D. Otero, Castelao. Debuxante, médico, escritor, artista, activo político. Ou home e ou mito. 
Ideólogo e símbolo do nacionalismo galego, Ir Indo Edicións, Vigo, 1996, p. 10.

12  M.Victoria Carballo-Calero (Coord.), Galicia: Identidad y vanguardia, una relación polémica, 
en “Arte y ciudad. Ámbitos medieval, moderno y contemporáneo”, Ed. Fundación Caixa Galicia, 
Santiago de Compostela, 2000, pp.417-436.
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clarividente nos seus Diarios13– senón dunha vontade manifesta de crear 
unha arte comprometida, sen artificios intelectuais, lexible e recoñecible 
-como a súa imaxe– por unha inmensa maioría. 

O Castelao artista non está tan lonxe das peculiaridades que forxaron o 
carácter de icona de determinados artistas emblemáticos do século pasado. 
Comparte con eles un carácter curioso e multidisciplinar que nos convida 
a ler o seu legado en múltiples direccións: o Castelao pintor, ilustrador, 
caricaturista, dramaturgo, deseñador de decorados e vestiario teatral14, 
actor, músico, etc., así como unha vontade férrea de fabricarse unha 
identidade que non descoidaba o 
xesto, a pose ou comunicar mensaxes 
a través de determinados elementos 
da súa indumentaria, repetíndoos 
nas súas auto-caricaturas de maneira 
recorrente. Se observamos con 
detemento unha das súas auto-
caricaturas máis emblemáticas 
(Fig. 7) descubrimos un personaxe 
que, grazas a unha pose calculada, 
transmite ironía e seguridade en si 
mesmo, insinuando determinados 
aspectos do dandismo. 

13  A. R. Castelao, Castelao. Diario 1921, (Francia. Bélxica. Alemaña) Ed Galaxia, Vigo, 1977.

14  Neste sentido resulta curioso que o vestiario que Castelao deseña para Os vellos non deben 
namorarse reflicta, non tanto o seu cosmopolitismo, como a admiración e influencia dun dos 
colaboradores máis estreitos de Diaghilev nos Ballets Rusos: Leon Bakst. O cal explica que os 
personaxes femininos parezan, polo colorido e o deseño dos traxes, máis rusos que galegos. 
Mesmo se observamos detidamente determinados bosquexos, concretamente o chal que loce o 
personaxe de Lela, apreciamos a sintonía cos deseños téxtiles de Sonia Delaunay, unha artista que 
igualmente colaborou con Diaghilev e cuxa obra Castelao debía coñecer, posto que o matrimonio 
Delaunay residiu un tempo en España.

Fig. 7: Castelao, auto caricatura, 
Col. Museo de Pontevedra,ca. 1916

Con todo a actitude dandi que nos suxire Castelao nesta peza emblemática, 
non traspasa o limiar das meras aparencias, a xulgar polas definicións 
coas que os expertos en dandismo adoitan referirse ao fenómeno. Se como 
apunta Luís Antonio de Villena15, os políticos teñen vetado o dandismo dado 
que a súa actitude pasiva abócaos a contemplar a realidade sen inmutarse16, 
atopámonos ante unha filosofía de vida dificilmente compatible coas 
aspiracións éticas do noso protagonista. O compromiso ético de Castelao 
co tempo convulso que lle toco vivir era incompatible coa observación 
pasiva da realidade. O cal non impide que a imaxe que debuxa de si mesmo 
a estas alturas da vida, sexa a de alguén con capacidade para fascinar, non 
nun sentido vaidoso ou obsesionado co aspecto físico, senón dotado dunha 
personalidade que cativa non só a través dos xestos e a aparencia, senón 
do compromiso político e intelectual. 

Os seres humanos non só se expresan con palabras, senón tamén a través 
de xestos e signos complementarios da linguaxe. É precisamente neste 
xogo das aparencias onde a indumentaria xoga un papel fundamental, 
como unha linguaxe non verbal de comunicación contedora de múltiples 
significados, como pode ser o manifestar a pertenza a un determinado grupo 
profesional, ou posicionarse política e artisticamente. Indumentaria que, 
como sinala o filósofo italiano Gillo Dorfles17, non debemos entender nun 
sentido restritivo debido a que “abarca tamén os obxectos, os ornamentos, 
a decoración, a orientación filosófica, política, científica, literaria, etc.”. 
Neste sentido debemos considerar determinados complementos –a 
paxarela, o chapeu ladeado ou as lentes de pasta de carey– que, no caso 

15  L.A. de Villena, Corsarios de guante blanco. Sobre el dandismo, Ed Valdemak, Madrid, 
2003, p. 12.

16  P. Álvarez-Quiñones Sanz, Dandis, príncipes de la elegancia, Ed Junta de Castilla y León, 
Consellería de Cultura e Turismo, León, 2013, p.39.

17  G. Dorfles, Moda y Modos, Ed Engloba, Valencia, 2002, p. 12. 
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de Castelao, xogan un papel comunicativo de primeira orde, reforzando os 
aspectos máis significativos da súa personalidade a máis de posicionalo 
socialmente.

A miúdo os seres humanos tomamos decisións relacionadas coa 
indumentaria que, aínda estando condicionadas por cuestións de 
comodidade ou decoro social, proporcionan valiosas pistas sobre o/a que 
as leva, aínda que a este/a preocúpelle pouco ou nada o seu aspecto físico. 
O feito de que Castelao vista elegantemente de traxe18, non constituía 
unha excepción. Os homes do seu tempo utilizaban o traxe xastre para as 
actividades diarias, o mesmo que o chapeu, un accesorio imprescindible 
en todos os estamentos sociais. 

A utilización do chapeu tiña que ver coa funcionalidade e a respetabilidade, 
aínda que se avanzamos no tempo, ata os anos 60, atopámonos con 
artistas como Joseph Beuys que utilizarán o chapeu19 –xunto con outros 
complementos como o chaleco de pescador caqui e o bastón– como 
un elemento diferenciador e simbólico que nos permite profundar no 
coñecemento da súa obra. Paradoxalmente, Beuys e Castelao comparten 
aspectos que van máis aló do emprego de elementos simbólicos na 
construción das súas personalidades artísticas. Ambos exerceron de 
brillantes conferenciantes, gozaron dunha personalidade cativadora –e en 
certa medida mesiánica–, concibiron a súa arte cunha finalidade social e 
dedicaron á política20 boa parte da súa enerxía vital. 

18  “… vestía pulcramente, ao modo dos señoritos do seu tempo, con amplo chapeu que voaba 
sobre a súa cabeza, lazo ou gravata ao pescozo e pano ben visible no peto do peito….”, en J.A. 
Durán, El primer Castelao. Biografía y antologías rotas, 2ª Edición corrixida e aumentada, 
Século XXI Ed., S.A., Madrid, 1979, p. 28.

19  M. Ortuzar, Beuysiana, Ed. Servizo de Publicacións, Universidade de Vigo, 2012, p. 40.

20  No ano 1979, Beuys presentouse como candidato dos verdes ao Parlamento Europeo.

Volvendo aos complementos identificativos da súa aparencia, topámonos 
con outro elemento revelador da indumentaria de Castelao: a paxarela. 
Esta proporciónanos unha información se cabe aínda máis precisa, ao 
identificarse como portadora dos “valores” dunha elite intelectual á que 
pertencía o propio artista. Outro tanto se podería dicir das lentes21 de 
pasta de carey, as cales xa se publicitaban nos anos 20 como un accesorio 
elegante e á moda, difundíndose a idea de que quen as levaba transmitía 
un aspecto máis cultivado. As crenzas a este respecto remóntanse á antiga 
China, onde segundo a tradición as persoas que portaban este tipo de lentes 
gozaban de prestixio social, considerándose superiores intelectualmente. 

Con todo non é necesario ir tan lonxe para xustificar a elección de 
Castelao á hora de “visualizarse” nunha determinada dirección. No seu 
tempo os principais ideólogos da arquitectura moderna, Walter Gropius 
ou o propio Le Corbusier, lucían paxarela e as mesmas lentes redondas, 
transmitindo unha serie de valores orientados non tanto á procura dun 
recoñecemento formal ou estético, como ético e intelectual. Tanto Gropius 
como Le Corbusier comparten con Castelao un ideario utópico enfocado a 
transformar non só a arquitectura senón tamén o mundo. Estamos a falar 
dunha arquitectura ética que buscaba a beleza e a verdade22 na transparencia, 
isto é, na sinceridade das súas estruturas. Da mesma maneira, e como 
podemos advertir nos seus escritos, Castelao inicia o proceso de renovación 

21  É verdade que o uso de lentes en Castelao obedecía igualmente a que padecía serios problemas 
de visión. De feito no ano 1914 un desprendemento de retina obrigoulle a someterse a unha severa 
intervención cirúrxica para evitar quedar cego.

22  Non querería deixar pasar por alto, pola súa sintonía coa idea que se busca transmitir, a 
reflexión do profesor Valeriano Boceira cando di: “Fronte á idea segundo a cal a caricatura se 
basea na deformación –idea que se había vindo mantendo desde os séculos XVII e XVIII, tanto 
teórica como practicamente-, Castelao establece unha relación de identidade entre a caricatura = 
verdade = beleza. A caricatura é unha forma de “descubrir”, de plasmar a verdade, e a beleza non 
é outra cousa que esa verdade”. En V. Boceira, Sátira y Tragedia: Las imágenes de Castelao, Ed 
do Castro, Sada, A Coruña, 1987, p. 21.
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da caricatura baseándose nunha 
convicción ética e de compromiso 
moi similar nas súas formulacións 
á do ideario racionalista, ao 
proclamar que “… a nosa arte 
non exclúe a beleza, senón que a 
identifica coa verdade”23. 

A habilidade de Castelao 
para construír imaxes 
iconográficamente sedutoras e 
recoñecibles non se limitaría a si 
mesmo. Un exemplo é a caricatura 
que realiza de Valle Inclán (1916) 
(Fig. 8) centrando o foco de atención 

en dúas dos seus principais atributos: unha barba extremadamente longa e 
as lentes redondas. A figura de Valle Inclán merecería un capítulo aparte 
na clasificación de creadores que fixeron gala dunha actitude irreverente 
coa que –e asociada ao deseño dunha imaxe recoñecible– reforzar a súa 
fama de escritor excéntrico e xenial. 

A necesidade de diferenciación dos seres humanos é unha constante que 
se sucede ao longo do tempo. Nas vangardas históricas os futuristas –aos 
que Castelao coñecía e respectaba– recorren ao deseño duns rechamantes 
chalecos de cores para diferenciarse da uniformidade da indumentaria 
burguesa. En consonancia co ideario político da Revolución, recelosa 
dos signos burgueses que contaminaban a arte, a arquitectura e a moda, 
os artistas de vangarda rusa planifican unha indumentaria funcional en 
sintonía cos novos tempos revolucionarios. Os deseños téxtiles e de moda 
de Sonia Delaunay adquirirán eco entre a intelectualidade e a burguesía 

23  Castelao, Algo acerca de la caricatura… op. cit. p. 10.

Fig. 8: Castelao, caricatura de Valle-
Inclán. Suevia Nº1, Buenos Aires, 1916

máis avanzada, iniciado unha maneira de entender a indumentaria 
segundo a cal esta deixa de ser simplemente roupa para transformarse 
nun proxecto creativo. Outros artistas como Dalí iniciarán, na década 
dos anos 20, a construción dunha identidade persoal que resultará clave á 
hora de interpretar a súa produción artística. Quizais o ampurdanés sexa 
o exemplo máis claro de construción –e promoción– consciente dunha 
imaxe artística. Un proceso incansable que non cesará ata a desaparición 
do mito. 

Dalí fará de si mesmo a mellor obra de arte, unha performance vital 
salpicada de actitudes calculadas – esteticismo, inconformismo, rebeldía, 
abxección, declaracións politicamente incorrectas…– e unha imaxe cuns 
atributos iconográficamente inconfundibles –os seus ollos e o seu bigote– 
que foron estudados de maneira esclarecedora pola historiadora Laia Rosa 
Armengol24 no ensaio titulado “Dalí, icono y personaje”. 

O que cada un é e o que quere parecer (conclusión) 

Nunha enquisa informal 
realizada entre o meu 
alumnado e persoas alleas 
ao ámbito académico –
aínda que sobradamente 
capaces de identificar 
a Castelao– á mantenta 
dunha fotografía na que 
aparecía Andy Warhol 
camiñando polas rúas de 
Nova York cun cartafol 
debaixo do brazo (Fig. 9), 

24   L. R. Armengol, Dalí, icono y personaje, Ed Cátedra, Madrid, 2003. 

Fig. 9: Andy Warhol caminando por las calles de 
Nueva York, s.d.
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a contestación que obtiven 
encheume de perplexidade. 
Os enquisados identificaron a 
Warhol, nin máis nin menos, 
que con Castelao. A pesar 
do carácter minoritario da 
resposta, a súa contundencia 
manifestaba a capacidade 
da indumentaria para 
transformar a identidade das 
persoas. 

Se analizamos a imaxe 
fotográfica de Warhol e 
comparámola con outras de 
Castelao, especialmente a que 
realizou o fotógrafo vigués 
Jaime Pacheco no ano 1920 
(Fig. 10), observamos que ambos artistas van vestidos cun traxe xastre, 
utilizan as mesmas lentes de pasta redonda e paxarela. Diráseme que as 
coincidencias son puramente superficiais, máis aló do desexo probado de 
Warhol de crear unha marca persoal que distará moito da que ofrece na 
foto e que, no caso de Castelao, permitiunos analizar o seu legado desde 
perspectivas orientadas á construción dunha imaxe icónica. 

A imaxe conservadora do Warhol da foto daría paso á invención dun 
estilo persoal25 –cazadoras de pel, vaqueiros, perrucas e lentes de sol– e 
a posta en práctica dunha actitude caracterizada polo distanciamento, a 

25  P. Wollen, Silver Factory Style. The 1960 s, en “ The Warhol Look. Glamour Style Fashion”, 

Ed The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, 1999, p. 127. 

Fig. 10: Castelao fotografiado por Pacheco, 
1920

sobre exposición e a indiferenza. Unha mestura perfectamente estudada 
que albergaba un obxectivo concreto: reforzar aqueles aspectos máis 
significativos da aparencia por medio da repetición, de tal forma que se lle 
identificase e recoñecese en todo momento.

É neste punto onde podemos advertir certas similitudes entre dous artistas 
tan dispares no estético e o persoal, pero quizais análogos na utilización 
reiterativa de certos adornos ou símbolos –lentes, chapeu e paxarela 
en Castelao; lentes e perruca en Warhol– que, independentemente do 
contexto, non actúan nun espazo baleiro, senón no ámbito do social: 
non están dirixidos tanto a un mesmo, como aos demais. E remítome a 
Umberto Eco26 e as súas lúcidas reflexións sobre os fenómenos visuais 
–que é, en definitiva, do que trata este texto– ao introducir o adorno no 
terreo dos fenómenos comunicativos. 

Igualmente debemos puntualizar que, sen perder a súa singularidade, a 
imaxe que se forxou Castelao de si mesmo, xamais perseguiu –ao contrario 
que Warhol ou Dalí– a excentricidade ou o esnobismo. O seu obxectivo era 
mostrarse, non só como un intelectual responsable que pensa e reflexiona 
sobre o que pensa, senón como un home de acción cuxa imaxe, ao ser 
recoñecida, reactivase a unha sociedade aletargada polo analfabetismo, o 
caciquismo e a pobreza. 

Para forxarse unha identidade recoñecible Castelao recorreu a unha serie 
de “adornos” que o posicionaban nunha elite creativa e intelectual –“De 
que serve a fermosa distinción se nos é recoñecida polos demais?”27– 
e dos que non debemos menosprezar o seu significado social e 
capacidade comunicativa, debido a que ían dirixidos a unha sociedade 

26  H. Eco, El hábito hace al monje, en “Psicología del vestirse”, Ed Lumen, Barcelona, 1976, 
p. 9. 

27  R. König, La moda en el proceso de la civilización, Ed Engloba, Valencia, 2002, p. 134.
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maioritariamente analfabeta. É precisamente esa imaxe icónica, capaz de 
sobrevivir ao paso do tempo, e que cada cal interiorizamos de maneira 
persoal e intransferible, a que contribuíu a forxar o carácter de mito de 
moitos artistas contemporáneos, como os citados anteriormente, e do 
propio Castelao. 

Con todo, a evolución das auto-representacións de Castelao impídenos 
examinalas nunha única dirección. Así, a análise das súas aparicións 
fotográficas revela que unha cousa é a imaxe que Castelao debuxa de 
si mesmo no cenit da súa carreira creativa, e outra moi distinta a que 
mostran os seus retratos fotográficos. En moitos deles sobresae “o home 
de fronte aniñada e sorriso triste” á que alude Marcial Fernández Vázquez 
no número especial que A Nosa Terra 
dedicou con motivo do falecemento do 
artista, no ano 1950, ou o “home alto, 
demasiado, desgarbadamente alto, con 
predominio de esqueleto sobre carne, 
cara afeitada, lentes sabihondas e 
mirar de miope”28 que describe David 
Otero. 

Resulta ilustrativo que, a partir de 
finais da década dos vinte, e máis 
intensamente nos trinta, a pose de 
Castelao nas súas auto-caricaturas 
(Fig. 11 e 12) se transmuta, facéndonos 
partícipes dun estado de ánimo 
caracterizado pola desmoralización 

28   D. Otero, Castelao. Dibujante, médico, 
escritor… op. cit. p. 10.

Fig. 11: Castelao, auto caricatura, 
Faro de Vigo, 1931

e o desalento. A expresión outrora 
irónica e distanciada, deixa paso a un 
talante escéptico froito dos múltiples 
desgustos da vida –a morte do seu 
fillo– e unha intensa implicación 
política –o desterro en Badaxoz ou as 
dificultades que impiden o progreso de 
Galicia– que obrigan ao heroe solitario, 
disposto a transformar o mundo, a 
quitarse a máscara e mostrar o seu 
rostro fatigado. A única saída será a 
emigración forzada. Xa nos anos vinte, 
Castelao invocaba ao humor nos seus 
Diarios sobre a dificultade de cambiar 
a situación de atraso económico de 
Galiza e, referíndose aos Futuristas, 
un grupo de artistas aos que respectaba pero cos que non se identificaba 
en absoluto, manifestaba que “… pois sendo galego teño que ser anti 
futurista…”29. 

Na actualidade son moitas as individualidades e correntes de pensamento 
que acoden a Castelao para lexitimarse política, intelectual ou 
culturalmente, apropiándose da súa figura en función duns intereses que, 
en moitos casos, pouco teñen que ver cos predicados orixinais do mesmo.

Dalgunha maneira, formar parte dunha sociedade na que todo é 
comunicación, relativizou o entendemento de símbolos considerados, ata 
hai pouco, sagrados. Circunstancia que hábilmente soubo rendibilizar a 
publicidade, a cal non dubida en apropiarse de iconas para modificalas e 

29  Castelao, Diarios, op. cit. p. 33.

Fig. 12: Castelao, auto caricatura. 
La Voz de Galicia, 1932
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crear lecturas renovadas das mesmas. É o que fixo a empresa de deseño 
publicitario, fincada en Pontevedra, Rei Zentolo, non só coa figura de 
Castelao, caracterizado nalgunhas camisetas como un soñador John Lenon 
ou como el mesmo lembrándonos que, a pesar do tempo transcorrido, non 
temos remedio, senón tamén con Rosalía de Castro, a cal transformaron 
nunha icona pop afastada da imaxe melancólica e triste da escritora. A 
camiseta pop de Rosalía séguena vestindo miles de persoas que, a pesar 
de que probablemente nunca leron á escritora, identifícanse coa imaxe 
warholiana creada por Rei Zentolo. 

Fig. 13 y 14: Diseños para camisetas con la imagen de Castelao realizadas por Rei 
Zentolo

Non sabemos que pensaría Castelao destas apropiacións tan características, 
por outra banda, do tempo en que vivimos. Os que o coñeceron refírense a 
el como alguén capaz de rirse de si mesmo e cun gran sentido do humor30. 
Por iso é posible que Castelao se sentise máis cómodo no ámbito creativo, 
no apropiacionismo inofensivo de Rei Zentolo, que nas augas turbias do 
neoliberalismo, menos frívolas na súa aparencia pero de consecuencias 
atroces. 

30  A. Pousa Antelo, Castelao, o home que me marcou para sempre, en “Congreso sobre Castelao. 

Actas do Congreso realizado pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Rianxo, dous días 

25 ó 29 de xaneiro de 2000”, Ed Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Comunicación Social e 

Turismo, Santiago de Compostela, 2001, p. 435.
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As escolas de Sande
(A Capela)

O labor pedagóxico de

 Dona Asunción Vidal Díaz.

(1934-1985)

Velaquí a nosa homenaxe a unha muller que nos fixo mellores e que 
levaremos sempre no pensamento.

Grazas Asunción!
A pesar de ter unha escola pequena, lograche que aprendésemos cousas 

grandes que guiaron para sempre as nosas vidas.

A Capela, setembro 2020
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INTRODUCIÓN

Neste artigo pretendemos amosar a historia da “Escuela Unitaria de 
Filgueiras” situada en Sande e tamén o traballo que nesa escola se levou a 
cabo ao longo dos anos, destacando especialmente a tarefa que desenvolveu 
Dona Asunción Vidal Díaz que, coa súa especial maneira de ser, deixou 
unha fonda pegada no alumnado e en toda a zona.

Dona Asunción obtivo o título de Mestra no ano 1956, foi nomeada 
funcionaria no ano 1957 e no ano 1958 tivo o seu primeiro destino en A 
Pedra, no Concello de Cariño. 

Chegou á escola do Pinar de Sande no curso 1959/60 e a mestra anterior a 
ela chamábase Dona Ermitas Oroso.

Dona Asunción Vidal Díaz

 
   

Dona Ermitas na Escola Mixta do Pinar, curso 1957/58

 

Dona Ermitas co alumnado da Escola do Pinar no curso 1958/59



311310

Nieves Seijo Sabín
As escolas de Sande (A Capela)...

Don Francisco González Mosquera na Escola do Pinar (Sande, 1960)

Antes de Dona Asunción exerceron nesa escola diferentes mestres e 
mestras. 

Segundo conta José Antonio Vilariño Salgado (Tonecho de Sande), na súa 
memoria lembra:

- A muller dun garda civil das Neves (aprox. 1954 - Carmen Meneche).

- Fina Seco de Goente, a muller de Lucas que foi mestre en Moeche e nas 
Neves.

- Antoñita, de Mugardos, que tivo o destino en Sande e exerceu por un 
tempo deixándolle despois a escola a unha sobriña, que non era mestra, 
que se chamaba “Lita” e durou pouco.

- Ermitas, moi boa profesional e boa persoa que era da Coruña. Foi a 
última que se quedou na casa da familia de Tonecho.

- Asunción Vidal, de Doniños, xa se quedaba na casa da Chousiña, por 
estar enfermo o avó da casa do Pinar. Ao tempo que estaba Dona Asunción 
na escola de nenas, na escola do Pinar estaba D. Francisco González 
Mosquera.

Ao marchar Dona Asunción, veu Dona Ángeles Fonte Brage, no ano 1969, 
que estaría na escola de nenas de Sande ata que se concentraron no Grupo 
Escolar das Neves que comezou a funcionar no mes de outubro de 1979.

2.-ESCOLA MIXTA DO PINAR

Edificio da Escola do Pinar (na actualidade)
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O impulsor da Escola mixta das Filgueiras foi Domingo Vilariño Soto. 
Por falta de local levárona para O Pinar (Sande) pero a escola oficialmente 
sempre foi «Escuela unitaria de Filgueiras» debido a que o Concello da 
Capela tivo a capitalidade nas Filgueiras ata que no ano 1971 se fixo oficial 
a capitalidade nas Neves que é onde agora se atopa.

Os primeiros datos fiables do inicio de funcionamento da Escola do Pinar 
saen da entrevista a Carmen Permuy, de Castoar, que di que o seu pai 
Manuel Permuy Meizoso, nacido no 1922, con 6 anos xa ía a esa Escola 
de Sande. Así podemos confirmar que no curso 1928-29 xa funcionaba.

Unha vez feitas as escolas novas, por parte do Ministerio de Educación, os 
concellos pagaron un aluguer anual aos donos das casas que estaban a ser 
empregadas como escolas.

Tonecho de Sande di:

Foi meu avó: Domingo Vilariño Soto quen contratou canteiros que fixeron 
a escola pegada á casa familiar e unha vez feita cedeu o edificio para ese 
uso.

 No baixo estaba a escola e no piso a vivenda para o mestre ou mestra 
que alí exercera. Ao longo dos anos viviron alí varios mestres e mestras 
e incluso ten nacido algún pequeno dalgún matrimonio que residía nesa 
vivenda.

Diante da escola había unha aira de mallar rodeada de loureiros romanos 
que se empregaba coma patio de recreo e que se dividía á mitade para 
que nunha parte xogasen nenos e noutra nenas. 

A escola do Pinar era de nenos e nenas, no ano 1954 seríamos 56 ou 58 de 
matrícula. Ao facerse a escola nova, na Chousiña, as nenas pasaron para 
a nova e os nenos quedaron na do Pinar, que seguiu en funcionamento 

ata 1979, sendo o último mestre D. Antonio Gómez Corral, que pasou 
ao Grupo Escolar das Neves e agora, xa retirado, vive no Lugar da 
Castiñeira en Cabalar.

Carmen Permuy Anidos de Castoar:

Eu só fun á Escola do Pinar, era unha escola mixta, eramos moitos e 
había rapaces e rapazas xa moi grandes, penso que estábamos a un lado 
as nenas e a outro os nenos. O que non me acordo era se había algún 
“mezcladillo” ou non.

En canto ao tipo de pupitres penso que eran de banco corrido, e na mesa 
había buratos para o tinteiro de porcelana e ranuras na madeira para a 
plumiña.

A miña primeira maestra foi Dona Fina Seco e despois Ermitas e teño 
moi bo recordo delas. Xogábamos na aira que tiña loureiros romanos 
darredor.

Adelina Rodríguez Piñeiro (Lita de Xasén):

“Eu empecei na escola do Pinar, e acórdome de que cando tíñamos sede, 
dábanos vasos de auga a avoa de Manola do Pinar porque tiñan un 
pío dentro da casa. Alí tamén se collía a auga nunha pota grande para 
desfacer o leite en polvo.

No patio xogábamos as cativas na parte de abaixo e os cativos na outra 
pero penso que o facíamos así porque era o que máis nos gustaba”.

Manuela Permuy Anidos de Castoar:

Eu fun á escola do Pinar con 4 anos e medio, a un lado da escola estaban 
as nenas e ao outro os nenos e os máis pequenos atendíamos sentados nas 
escaleiras de subir para o cuarto.
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Lembro que levábamos unha lata de sardiñas cun aro de metal chea de 
brasas porque a escola era moi fría e cando chegábamos alí poñíamola 
por baixo do pupitre para que nos quentase.

Despois xa pasei á escola da Chousiña ata os 9 e anos e medio que fun 
para o “Luís Vives” de Pontedeume.

3.- “ESCUELA UNITARIA DE NIÑAS DE FILGUEIRAS” 

Para a construción de novas escolas unitarias, como é o caso da escola 
nova que se edifica na Chousiña, en Sande, aparecen as normas no BOE 

nº 358 de 24 /12/1953. Nese decreto pásase-a nivel nacional- de ter unha 
escola por cada 500 habitantes a unha por cada 250 habitantes- como xa 
se prometía na Ley de Educación Primaria de 1945.

Alí aparece textualmente:

Los solares para las nuevas construcciones y para campos de deportes 
habrán de ser aportados necesariamente por los Municipios, salvo que 
lo sean por otras entidades o particulares. No se podrá aprobar ningún 
proyecto de nueva planta, ni la adaptación de edificios existentes, que no 
lleve previsto las casas-habitación de los Maestros, salvo el caso de que 
ya estuviesen construidas adecuadamente en la localidad de que se trate.

Para facer a escola a Xunta Municipal de Educación facía solicitude á 
Comisión Provincial de Construcciones Escolares pero debía aportar o 
solar. 

Segundo a información atopada no Arquivo Municipal do Concello da 
Capela, un grupo de veciños de Sande fai un escrito, con data 21 de 
Febreiro de 1957, onde lle ofrecen ao alcalde un solar, que eles mercaran, 
para a construción da nova escola.

Tonecho di: A escola nova estaba feita pero non se puido inaugurar 
porque había fallos na construción e había medo de que caese, foi feita 
por albañiles que non eran da zona, emplearon bloques de viruta e para 
darlle seguridade houbo que meter unha estructura metálica por dentro.

Unha vez que a escola estaba construída  pasaba a ser de titularidade 
estatal e era o Ministerio de Educación o que a dotaba do mobiliario 
mínimo para comezar o seu funcionamento.

No caso da nova “Escuela Unitaria de Niñas de Filgueiras”, segundo 
os informantes, debeu de comezar a funcionar no curso 1960/61, estaba 
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situada na Chousiña e para alí pasaron as nenas, mentres que na Escola do 
Pinar seguiron asistindo nenos ata 1979. 

Este texto vén dicir:

Por virtud del expediente tramitado al efecto, se ha desdoblado la Escuela 
mixta de Filgueiras-Sande en este municipio, creándose a base de la 
misma la unitaria de niños del mismo nombre por O.M. de 7 de julio, B.O. 
del Estado del 22 según así comunica además la Inspección Provincial y 
se acuerda tramitar lo necesario para el funcionamiento definitivo de la 
mencionada escuela.

No arquivo municipal aparece o documento do “Desdobre de escolas”

4.- O EDIFICIO DA NOVA ESCOLA

O plano xa viña dado 
pola “Junta Provincial 
de Construcciones” 
que, á súa vez, o recibía 
dende o Ministerio 
de Educación, de tal 
maneira que hai pola 
xeografía española 
moitas escolas cun 
deseño igual ou moi 
semellante.

Distribución dos espa-
zos:

Tiña na planta baixa unha entrada ampla con aseos e tamén as escaleiras 
para acceder ao primeiro andar.

Á esquerda estaba o espazo adicado a aula, espaciosa, ben iluminada e con 
pupitres bipersonais de madeira. Ao fondo da clase había unha cheminea 
de leña, que era a calefacción que había. A leña traíana as familias.

No primeiro andar había cociña, aseo, un salón - que facía as veces de 
comedor- e un dormitorio, xa que sería o espazo adicado a vivenda da 
mestra aínda que, neste caso, Dona Asunción acudía a durmir a unha casa 
da Chousiña.

A escola tiña darredor un amplo espazo. Na parte dianteira, ademais 
dunha zona de xogo, a mestra mandou acondicionar un espazo para o 
Horto Escolar duns 25 metros cadrados.

A planta do edificio era rectangular e tiña baixo e 
primeiro andar
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5.- LUGARES DE PROCEDENCIA DO ALUMNADO

O alumnado da “Escuela Unitaria de Filgueiras” procedía dende o entorno 
máis próximo á escola ata lugares ben afastados.

Algúns dos lugares de procedencia eran:

Arnoso, Campos Verdes, Castoar, O Carboeiro, O Ameneiro, A Castiñeira, 
As Felgueiras, Casa de Uría, A Lagoa, O Lombo, O Pereiro, Porcar, O 
Sabugueiro, Sande, O Seixo, A Teixeira, O Vilar, Xasén da Baixo e Xasén 
da Riba.

Cando aínda non se puxera a funcionar o comedor os nenos e nenas de 
lugares máis alonxados levaban pan con algún compango, se o había, para 
comer a mediodía.

Mapa da área de influencia da escola de Sande. Os lugares dende onde ían os 
alumnos aparecen suliñados

Os lugares máis afastados dende onde viñan nenos e nenas á escola serían 
Casa de Uría, máis arriba das Filgueiras, e polo outro lado, o lugar do 
Ameneiro e Campos Verdes.

O alumnado ía 
cursando os niveis 
segundo empezaba 
na escola aos 6, 7 
ou 8 anos. O grupo 
estaba formado por 
diferentes idades 
dende os 6 aos 14 anos.

Como podemos ver 
no recadriño había 

alumnado con 8 ou 9 anos que cursaban Primeiro e algún de 13 anos que 
cursaba Terceiro.

ALGUNHAS FOTOS DO ALUMNADO:

De esquerda a 
dereita: Divina 
de Xasén, María 
do Lombo, Lita 
de Xasén, Mª 
José do Pereiro, 
Carmen de 
Sande, Mª Luz de 
Porcar
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Nesta imaxe temos a María Jesús da Chousiña con Manola da Teixeira (á dereita da 
foto)

Dona Asunción co grupo de alumnas

6.- MATERIAS, CONTIDOS, METODOLOXÍA NOS ANOS 60

O traballo a realizar nas escolas viña regulado pola “Ley de Educación 
Primaria” de 1945 (BOE Nº 199, do 18 de Xullo de 1945) onde se recolle 
a ideoloxía do réxime de Franco considerando á educación como un 
dereito da familia, a Igrexa e o Estado, polo que estaba marcada polo 
pensamento nacional-católico. Por iso, a educación primaria tiña un 
carácter confesional, patriótico, social, intelectual, físico e profesional. 

De esquerda a dereita, 1ª fila abaixo: Carmen de Xasén, Isabel da Teixeira (trenzas), 
Maruja do Seixo ?, Pili de Barreiro, Carmen de Sande, Nieves do Lombo, Beatriz de 
Porcar, asomando atrás: MªJosé do Pereiro, Ángeles de Xasén, Manola da Teixeira, 
e ?, ?...2º fila: Manola de Castoar, Hermesinda de Xasén, Sara das Felgueiras, Mª 
Jesús da Chousiña, Mª Luz de Porcar. 3ªfila arriba: Divina de Xasén, Lita de Xasén, 
María do Lombo, Mestra, Josefina da Lagoa, Carmen da Teixeira
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Establecía a súa obrigatoriedade, gratuidade e a separación de sexos, así 
como o uso preceptivo da lingua española en todo o territorio nacional.

O ensino primario comprendía desde os seis aos doce anos. O currículo 
estaba centralizado e organizado de forma cíclica, agrupando os 
coñecementos en tres tipos: instrumentais, formativos e complementarios. 

O ano escolar era de 240 días, deixando espazos para as vacacións de 
verán, Semana Santa e Nadal así coma as festividades relixiosas de cada 
zona.

O horario era de 5 horas diarias, 5 días á semana. 

Na escola non se percibía adoutrinamento ideolóxico nas actitudes da 
mestra pero, coma en todas as escolas da época, os símbolos externos 
que presidían a clase eran a foto de José Antonio e do Caudillo así coma o 
Crucifixo, e o resto estaba recollido nos contidos e nas lecturas que, dende 
o Ministerio de Educación, se enviaban ás escolas e nas Enciclopedias nas 
que estudábamos.

O poder da Igrexa era amplo, nas escolas dábase Relixión e estudábase o 
Catecismo e a diario, ao entrar rezábase o “Padre Nuestro”.

A Inspección de cada zona vixiaba que se impartisen os contidos.

Cada alumno/a tiña unha Cartilla de Escolaridade onde, ademais dos 
datos persoais, se ían anotando as cualificacións académicas por cada 
curso escolar e ese historial era necesario para acceder ao Certificado de 
Estudos Primarios.

               

 

Cartilla de escolaridade nenas               Cartilla de escolaridade nenos

Pero máis aló da normativa que viña dada dende o Ministerio de 
Educación en cada escola, o docente tiña unha certa liberdade para levar 
a cabo o seu traballo, marcar a súa impronta, o seu selo persoal na tarefa 
que desenvolvía e, por esa maneira especial de educar, é pola que Dona 
Asunción deixou tan bo recordo no alumnado que asistiu ás súas clases.
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ALGÚNS DOS MATERIAIS QUE SE USABAN NA ESCOLA

Estudábase en Enciclopedias onde había todo tipo de contidos de 
Matemáticas, Lengua Española, Geografía, Historia e Religión.

Para escribir empregabamos a pizarra con pizarriño, as libretas pautadas, 
nos primeiros  anos de doble pauta e despois dunha líña. 

Nas libretas, os máis pequenos escribían a lápiz, e os maiores xa o facían 
con plumiña e para os borróns empregábase “papel secante”.

Interior dunha Cartilla de Escolaridade
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Inventario “Escuela de Niñas de 
Filgueiras” do ano 1968

Este detallado inventario 
pode dar idea do material 
que era enviado polo 
Ministerio de Educación ás 
escolas dos anos 60.

Chama a atención que xa, 
por aqueles anos, tivésemos 
un  franelograma e  un 
Proxector de filminas.

A OPINIÓN DALGUNHAS DAS SÚAS EXALUMNAS:

Mª Luz Picos Tembrás, Mª Jesús (María) Seco Fernández, Mª Adelita 
Piñeiro Caruncho (Lita) e Manuela Permuy Anidos contan as súas 
vivencias da escola.

Mª Luz lembra á mestra Dona Asunción coma unha persoa vocacional, 
moi boa profesional que tiña como finalidade dar unha educación integral 
e que se entregou por enteiro aos alumnos e á comunidade na que lle tocou 
exercer. Non era unha persoa que improvisase, ela tiña determinación e 
obxectivos claros que levaba adiante.

Algunhas frases que destacamos delas son:

Mª Luz de Porcar:

Eu fun somentes tres anos á súa escola e podo dicir que vivín daquelas 
rendas toda a miña vida.

Fun facer o Ingreso a Ferrol, aprobei e no primeiro trimestre do curso na 
Compañía de María xa estaba nas mesas de diante que ocupábamos por 
facer os mellores traballos. 

Co seu traballo ela fixo “empoderar” ao alumnado e a toda esa zona.

Mª Jesús da Chousiña:

Para vir á Capela, a mestra Dona Asunción, ao principio traíana os seus 
pais e máis viñan a recollela. Pouco despois mercou unha pequena moto 
e xa máis adiante un “seiscentos”.

Quedábase a traballar ata moi tarde na escola e paraba na nosa casa da 
Chousiña.
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Eu sentíame a nena máis afortunada da escola porque Dona Asunción 
– que paraba na nosa casa- levábame a fin de semana no seu coche a 
Doniños e íbamos a Ferrol á costureira, ao porto, a pasear ou ao cine…

Lita de Xasén:

Dona Asunción merecería un monumento, para min foi sempre coma 
unha nai. As poucas virtudes que eu poda ter en canto a orden, limpeza, 
amabilidade e todo, aprendino dela, considero que foi unha maestra 
adiantada aos tempos.

Ensinounos a facer labores, eu fixen, con 10 anos, unha chaqueta para 
a miña afillada. Unha tarde á semana estaba adicada a Labores. Era 
unha muller perfeccionista e sempre nos decía que era preferible desfacer 
unhas puntadas a que os traballos quedasen mal.

Xa naqueles tempos todas tiñamos mandilóns de raias verdes e blancas.

Sempre nos daba consellos sobre cómo manter a casa limpa e ordenada, 
foi unha maestra que nos educou, en todos os aspectos, para a vida.

Manuela Permuy de Castoar:

Había un «Caderno de Rotación». Cada día unha alumna escribía nel o 
seu traballo. Era como un premio; os mellores traballos pasaban a ese 
caderno. Ese caderno ensinábaselle á Inspectora cando visitaba a escola.

Funcionábamos por equipos: O Equipo de Nutrición (preparar o leite), o 
Equipo do Horto, e o Equipo de Labores del Hogar.

No mes de maio levábamos flores á escola, era o Mes de María a maestra 
poñía coma un altar recitábamos poemas e cantábamos.

Unha vez trouxo á escola un centolo para que o observásemos e tamén 

unha faneca, chamounos moito a atención sobre todo o centolo. 

Era unha mestra que non pegaba, nin berraba... pero cunha grande 
“autoridade moral” polo que era moi respectada e mesmo venerada.

Incentivaba positivamente, non criticaba nin castigaba, A min cando 
aprendín a ler ben deume un lapis.

Poñía especial atención na hixiene e no coidado da roupa, revisaba 
as uñas todas as semanas e se unha nena tiña un roto na roupa dicía 
«Acuérdate de decirle a mamá que te cosa ese tomatito».

Na escola había unhas huchas que levábamos o Día do Domund para 
pedir polas casas.
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ASÍ ERA UNHA XORNADA ESCOLAR 

Había unhas rutinas de aprendizaxe diarias moi ben marcadas:

O comezo da xornada escolar era sempre persignándose e rezando o 
“Padre Nuestro”.

A continuación, todos darredor do mapa de España íamos dicindo os 
límites, montes, ríos e provincias. Despois había ditado para os máis 
maiores mentres os medianos e máis pequenos facían actividades de 
escritura nos cadernos. 

Posiblemente despois fose o recreo, no que se tomaba o leite en po que 
ían preparar as maiores. A algunhas nenas aquel leite gustáballes e outras 
tomábano porque era unha obriga. Había que levar vaso da casa e despois 
de tomar o leite había que lávalo ben e gardalo para poder xogar.

Os xogos eran os normais daqueles tempos: á corda, a pillar, ás escondidas, 
á chapa…

Despois do recreo facíanse tarefas de cálculo. Aínda que na escola había 
moi diferentes idades e niveis, a mestra xa tiña disposto ben nos cadernos 
ou no encerado o traballo que a cadaquén lle correspondía facer. 

Rematada a sesión da mañá, os que eran de lugares próximos á escola ían 
comer á casa e os de lonxe coma: Filgueiras, Xasén, O Seixo, O Lombo, 
Campos Verdes, Porcar, O Pereiro, A Lagoa… quedaban a comer no 
comedor da escola que estaba na planta alta. Os menús eran variados e a 
mestra traía peixe fresco algúns días da Plaza de Abastos de Ferrol. 

Despois dun tempo para xogar, que os máis lentos en comer xa non tiñan, 
pasábase aos traballos da tarde. Había unha especie de talleres: 

- Narrativa e escritura. 

- Correspondencia con outras escolas, recordan a Escola Unitaria de 
Franza en Mugardos.

- Manualidades: Fixéronse para a escola unhas cortinas de xuncos que 
fomos xuntando e secando. Cada un traía xuncos da súa zona e unha vez 
secos e recortados á medida pasábaselles un fío forte por ambos os lados 
e íase formando ese tecido que, unha vez colgado, nos protexía do sol.

- Plástica: Debuxo de láminas ou libre.

- Horto Escolar: Había tamén que atender ao horto escolar no que se 
plantaban leitugas, cenorias, cebolas…

- Bordado: Onde se facían 
manteis e pequenas labores 
e algunha chegou ata bordar 
unhas sabas ou a tecer con 10 
anos unha chaqueta de punto 
para unha prima.

                                                                Manteis feitos por unha nena de 9 anos

AS PROBAS DE NIVEL:

Para pasar de nivel dentro da escola había unhas probas que xa viñan 
prefixadas por parte do Ministerio de Educación e ao remate da escola se 
se quería seguir estudando había que pasar a proba de Ingreso.

Nesa proba, no apartado de Lengua Española había que facer un Ditado e 
unha Redacción:
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Segundo o nivel de que se tratase as probas incluían:

• Lectura comprensiva de textos.

• Escritura e lectura de números.

• Operacións matemáticas de menor a maior dificultade.

• Realización dun debuxo.

• Coñecementos de Natureza, Xeografía, Historia Sagrada, 
Relixión…

Ademáis de coñecementos e destrezas, tamén se valoraba a conduta e os 
hábitos adquiridos.

7.- O COMEDOR ESCOLAR

O obxectivo dos comedores escolares tiña unha dobre finalidade: 
Nutricional, debido ao déficit alimenticio da infancia española na posguerra 
e tamén unha función didáctica: o alumnado debía de saber comer e por 
que comían. Pretendíase tamén, a partir dos comedores, estender esa 
educación sobre a nutrición ao ámbito familiar. 
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Ao comedor da “Escuela Unitarias de Niñas de Filgueiras” de Sande tamén 
viñan comer os nenos de lonxe que había na Escola de Nenos do Pinar.

 O comedor era considerado coma unha “asignatura” que se podía medir 
e pesar. E o alumnado colaboraba no servizo das mesas. 

 O BOE de 7 de Decembro de 1960 explica o xeito de solicitar un comedor 
escolar e divídeos en 3 categorías en función das deficiencias nutricionais 
e económicas da zona onde estaba a escola: Comedores Indispensables, 
Comedores Necesarios, Comedores “convenientes”.

O comedor escolar da “Escuela Unitaria de Filgueiras” foi solicitado por 
Dona Asunción Vidal que viaxou á Coruña acompañada do Concelleiro 
Don Manuel Permuy de Castoar e, unha vez feito este trámite, foi concedido 
e  comezou a funcionar no curso 1962/63. 

O profesorado que tiña ao cargo un comedor escolar comprometíase a 
facer os cursos de Educación en Alimentación e Nutrición e debían 
preparar unhas Unidades Educativas explicando como aplicaban os 
coñecementos adquiridos na escola onde desempeñasen o seu labor. Eran 
chamados Mestres/as “Iniciados” e estaban coordinados e dirixidos por 
unha Educadora Diplomada que tiña o despacho na capital da provincia.

O mestre responsable de comedor recibía unha pequena asignación cada 
trimestre, a cantidade que recibía era o 1% da Aportación Económica 
Voluntaria das familias.

Neste caso, nun 
trimestre do ano 1967, 
a persoa encargada 
recibiu 31 pesetas.

As funcións do 
comedor escolar 
viñan sinaladas na 
Cartilla de Comensal.
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 PRIMEIRA COCIÑEIRA…

Falamos con Agripina Ferreira Canido, de 77 anos, natural do lugar de 
Campos Verdes e que agora vive en Fene.

Agripina foi a primeira cociñeira da Escola Unitaria de Filgueiras, situada 
en Sande, a seguinte foi Benigna do Lombo, que vive agora nos Inxertados.

“O comedor da escola de Sande comezou a funcionar porque o solicitou 
Dona Asunción, eu como cociñeira cobraba pouco pero era o que viña 
marcado. Eu sempre traballei contenta porque me trataba moi ben e 
gustábame o que facía.

Os nenos e nenas recibían beca e que eu saiba as familias non pagaban o 
comedor, nos primeiros cursos a lo menos.

O mestre e os nenos da Escola do Pinar viñan comer ao comedor e 
voltaban para a súa escola.

Con Agripina están de esquerda a dereita: Carmen do Sabugueiro, Isabel da Teixeira 
(trenzas), Mª Luz de Porcar, Manola de Castoar (de perfil), Isabel de Naveiras 
(diadema), Álida (irmá de Agripina), diante de Álida de perfil: Pili de Barreiro, Mª 
Jesús da Chousiña, coa man diante a cara: Divina de Xasén, Mª José do Pereiro e 
Carmen de Sande

As mesas para o comedor fixoas o carpinteiro Xosé de Xasén, que tiña 
fillas na escola.

A leña para a cociña traíana os familiares dos alumnos e cada neno tiña 
que traer o pan da casa, se o tiñan, para acompañar a comida. Cando 
sobraba pan gardábase para o día seguinte por se algún comensal viña 
sin el. 

A cociña non tiraba moi ben e, ás veces, había que cociñar no medio do 
fume, pero sempre había comida preparada para a hora de xantar.

A maestra Dona Asunción viña dende Doniños ata Sande nunha moto 
e pasaba pola Plaza de Abastos de Ferrol para mercar peixe fresco e 
outros productos. Pasado un tempo comprou un coche, un 600.

A maestra traía os productos e eu cociñaba os menús que me indicaban, 
facíanse moitos potaxes de primeiro plato e despois uns días peixe fresco, 
outros sardiniñas, salchichas… tamén había postre.

Unha vez veu unha nai queixarse de que ao neno lle facían comer o peixe 
con espiñas, iso non era certo pero non lle gustaría o peixe e foi o que lles 
contou aos pais. Tamén lembra que había un neno de Porcar que comía 
moi amodo.

Algunhas exalumnas falan do comedor: 

Lita de Xasén:

Na casa comíamos casi sempre a misma comida, o comedor tiña unha 
comida riquísima porque Agripina cociñaba moi ben, facía puré de 
zanahorias con picatostes, croquetas e os menús eran moi variados e 
sanos.



339338

Nieves Seijo Sabín
As escolas de Sande (A Capela)...

Antes da comida, por turnos, dúas alumnas tiñamos que subir poñer as 
mesas do comedor e despois, a maestra mandábanos deixar recollida a 
mesa cos platos listos para levar para o fregadeiro.

Ensinábamos hábitos de limpeza e orden para a casa, ter sempre limpo e 
recollido o vertedeiro e a cociña era algo que repetía moito”.

Manolita de Castoar:

Mentras non houbo comedor, íbamos comer á casa e, no inverno, 
collíamos boas molleiras.

Lembro o ricos que estaban os filetes rusos que nos poñían no comedor.

Beatriz de Porcar:

Con moita paciencia a mestra ensinounos a pelar a froita con cuitelo e 
tenedor.

O “Fondo Nacional para el Fomento del Principio de Igualdad de 
Oportunidades” (F. N. F. P. I. O.) aportaba a asignación para o funcionamento 
do comedor, había un listado de alimentos de longa duración que viñan 
directamente á escola e que o seu importe era descontado da asignación 
total de comedores.

 

Algunhas referencias atopadas no Boletín Oficial do Estado sobre a contía 
anual por alumno de comedor son de axudas por alumno de 750 ptas. 
(1961) e de 1520 ptas. (1963).

  

BOE Nº 186 de 5 de Agosto de 1961                 BOE Nº 166 de 12 de Julio de 1963

As familias tamén contribuían ao comedor, nos primeiros anos aportaban 
1 pta. por día de comedor.

Como exemplo no curso 
1967-68 a axuda total ao 
Comedor foi de 17.920 
ptas, recibidas en dúas 
partidas en Febreiro de 
1968: 11.200 ptas e no 
mes de abril de 1968: 
6.720 ptas.
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Na documentación atopada 
nas carpetas de Dona 
Asunción aparecen as 
xustificacións mensuais 
que se presentaban ante 
o S.E.A.N. = Servicio 
Español de Alimentación e 
Nutrición, referidas a:

E. N.= Especialista 
en Nutrición,  C. A.= 
Complemento Alimenticio, 
A. E. V.= Aportación 
Económica Voluntaria das 
familias,  H. E.= Huerto 
Escolar,  Cl. E.= Club Escolar.

A cantidade que se lle 
había de pagar á persoa 
que desempeñaba o cargo 
de Cociñeira viña sinalada 
por Lei e aínda que nos 
primeiros anos non estaban 
aseguradas, a partir de 1967 
si (existe un documento 
onde se piden os datos á 
escola para ser incluídas no 
seguro).

 

De cando en cando mandábase xustificación para solicitar “menaje” e se 
viña concedida a partida de cartos era a propia mestra quen adquiría os 
produtos e presentaba factura.

Cada cabeza de familia asinaba unha Solicitude de Axuda para o Comedor 
Escolar dirixida ao Patronato do Fondo Nacional para o Fomento do 
Principio de Igualdade de Oportunidades, non todos os comensais recibían 
bolsa, tal como aparece publicado no libro “El Comedor Escolar” editado 
no ano 1968.

Este impreso de xustificación de “menaje” corresponde a Novembro de 1964
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Cada comensal tiña unha 
Cartilla onde o mestre 
anotaba os días que asistía 
ao comedor e as familias 
podían anotar o peso do 
seu fillo ou filla.

 Os menús viñan indicados 
nun libro que se enviaba ás 
escolas e estaban estudados 
para cubrir as necesidades 
nutricionais básicas. 

A sobremesa acostumaba a ser unha peza de froita e outras veces queixo 
con marmelo.

Dona Asunción era especialmente meticulosa coa anotación dos menús 
e dos gastos e hai moitos cadernos que conteñen os menús diarios por 
cursos e tamén a contía correspondente a cada día. Nestas anotacións 
figura tamén o apartado “Sal y L.” referidos ao salario que se daba á 
persoa que cociñaba e aos gastos de limpeza.
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 O comedor funcionou dende o curso 62/63 ata que se pechou a escola no 
ano 1979 e o alumnado foi para o Grupo Escolar que se fixo nas Neves 
onde tamén había servizo de comedor.

8.- COMPLEMENTO ALIMENTICIO: LEITE EN PO E QUEIXO

A axuda alimenticia norteamericana que de modo máis visible e real 
puidemos percibir foi o leite en po e o queixo. Eran subministrados ás capas 
sociais máis desfavorecidas empregando a rede de “Escuelas Nacionales” 
dende 1955 a 1963, aproximadamente.

O “Servicio Escolar de Alimentación y Nutrición” era o encargado de 
recibir os pedidos e tramitar os envíos ás escolas. O S.E.A.N. que lle 
correspondía ás escolas da Capela estaba no Grupo Escolar Da Guarda, 
Praza de Pontevedra, na Coruña.

A cantidade que se subministraba ás escolas era de 25/30 g. de leite por 
alumno e día de escola. Nos impresos de solicitude figura como C.A. 
(complemento alimenticio).

Por suposto non se repartía nos meses de xullo, agosto e setembro por non 
ser lectivos e ás veces xa non chegaba a xuño.

Algunhas opinións sobre o leite e o queixo:

Polo leite en polvo mandábannos ir á Escola de Vilasuso, onde o mestre 
Chacón nos metía nunha bolsa uns 10 ou 15 kilos que íamos levando 
ao lombo por carreiros ata Sande e alí xa se preparaba. A min non me 
gustaba nada e se non había a quen darllo, buscaba un sitio escondido 
para tiralo sin que me visen. (Tonecho de Sande).

O leite era en polvo, coma para os becerros, a min non me gustaba nada. 
O queixo si, viña nunhas  latas que debían ser de dez kilos. Non me acordo 
se levábamos pan, ese queixo estaba máis salado que os da casa e sabía 
ben. (Manuel Seijo Sabín).

O leite pode que se disolvese mellor en auga fría, custaba desfacelo, 
despois quentábase para tomalo. Na escola vella facíase no piso de arriba, 
no inverno servíase dentro e fóra cando xa facía bo tempo.

Acórdome do queixo que viña nunha lata redonda, custaba sacalo dalí, 
sin dañar a lata e o color do queixo non era blanco era algo laranxa. 
(María Seijo Sabín).

Para facer o leite íbamos buscar a auga nunha pota grande á casa de 
Manola do Pinar que tiña un pío na cociña, no que corría a auga día e 
noite,e a maestra poñía os cazos de polvo para facer o leite, ela era quen o 
repartía, no inverno tomábase quente e cando viña o calor tomábamolo frío.
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Aquel leite a min sabíame a gloria. Era tanta a necesidade ! (Lita de 
Xasén).

O leite do recreo era algo exquisito, moito me gustaba (MªLuz Picos).

Para facelo turnábamonos porque todas queríamos ir facer o leite. Cando 
algunhas o facían quedaba con grumos porriba e a Divina de Xasén 
encantábanlle aqueles nudos, eu non os podía ver. 

Queixo tamén había pero dábano menos veces. (María Jesús da 
Chousiña).

9.- HORTO ESCOLAR

“Os hortos escolares sempre cultivaron máis persoas que plantas,

e sementaron sementes de cambio.” 

J.L. Fernández Casadevente

A historia dos hortos escolares data de finais do século XIX, cando se 
incorporaron tamén aos patios das escolas americanas e europeas. Estaban 
incentivados pola FAO, Organización da ONU para a Agricultura e a 
Alimentación. En España levouno adiante o S. E. A. N. (Servicio Escolar 
de Alimentación y Nutrición) e púxose en marcha no ano 1961. Na 
documentación da escola non existen datos do funcionamento do Horto 
Escolar antes do ano 1963.

Tiñan principalmente dúas finalidades:

1. Que o alumnado adquirise habilidades para o desenvolvemento dun horto.

2. Ter algún beneficio da agricultura para a comunidade escolar.

A importancia do proxecto educativo dun Horto Escolar- coma o que 
había en Sande- viña dada porque os nenos e nenas aprendían contidos 
relacionados coa natureza a través da súa propia experiencia. Era un 
proceso interdisciplinar e podía traer á escola a propia experiencia das 
familias sobre cultivos e achegar ás casas do alumnado a implantación 
de cultivos que aínda non foran introducidos na zona. (as cenorias, por 
exemplo).

O verdadeiramente innovador da experiencia é que nós non aprendíamos 
soamente dentro da aula senón a través da evolución que se ía producindo 
no cultivo.

Un docente que quixese levar adiante ese proxecto, en primeiro lugar debía 
dispor de terreo para facelo. No caso de Sande, e á vista deste esbozo, ese 
terreo existía diante da escola e aínda quedaba espazo para xogar arredor 
da escola. 

Ademais o profesorado 
tiña que acudir a xornadas 
formativas, na capital da 
provincia, onde se explicaba 
o xeito de levar adiante eses 
proxectos. En cada zona había 
un coordinador;  neste caso o 
coordinador estaba na Escola 
de Centroña e ocupábase de 
que non faltase de nada e de 
apoiar os logros que se ían 
acadando.

Esbozo do horto escolar de Sande 
debuxado por Dona Asunción
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 O profesorado implicado 
nestes proxectos non tiña 
compensación económica 
extraordinaria.

Houbo cursos escolares 
onde a produción de 
cebolas do horto daba 
para abastecer ao 
comedor do colexio e 
dese xeito o alumnado 
percibía a utilidade 
do traballo que alí se 
desenvolvía.

Se quedaba remanente 
de comedor, había que 
solicitar permiso pero, de 
ser concedido, podíase 
empregar para mellorar o 
horto.

 

 

Nun principio a mestra tivo que pagar a unhas persoas para que habilitasen 
esa zona para poder comezar a cultivar. 

Tamén se lle puxo un cerramento perimetral para protexer o que alí se 
cultivaba.

De esquerda a 
dereita: Divina de 
Xasén, a das coletas 
Isabel de Naveiras, 
a nena do sacho: 
Sara das Felgueiras, 
aniñadas collendo 
herbas: Nieves do 
Lombo, Beatriz de 
Porcar, Maruja do 
Seixo , ?, ?

Co sacho Manolo do Vilar, aniñado : Fidel de Sande, carretilla ¿José do Vilar?,xersei 
branco?, de pé José das Felgueiras, atráis, neno alto de pé: Suso da Teixeira
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De esquerda a dereita: Suso da Teixeira, Lolo de Sande, José das Felgueiras, Toñito 
do Sabugueiro, Fidel de Sande, Manolo do Vilar. ?, ?

De esquerda a dereita. ?, de pé atrás Mª Luz de Porcar, abaixo: ?, a que se ri de 
fronte : Álida dos Campos Verdes, María do Lombo ?, Divina de Xasén?

10.- EXCURSIÓNS

Na mente de todo o alumnado quedan ben sinaladas unhas datas para toda 
a vida, son as das excursións que se fan na escola. 

As excursións son actividades educativas que se desenvolven fóra da 
escola e que complementan a educación dos alumnos aportándolles valores 
educativos, didácticos e sobre todo sociais. 

A excursión educativa non é un contido en si mesma senón unha maneira 
de traballar contidos. As rutinas da escola quedan a un lado e aparece un 
día especial para convivir todos xuntos e aprender dun xeito diferente.

As excursións que Dona Asunción fixo dende a escola de Sande foron ao 
Mosteiro de Caaveiro con parada na Estoxa e outra  á Central do Eume.

Cando se foi de excursión ao Mosteiro de Caaveiro fíxose tamén unha 
parada na Estoxa para ver as casas novas do Poboado de FENOSA e 
tomouse unha foto de grupo. A baixada ao Convento pode ser que se 
fixese dende o Pazo por ser o sitio máis doado para baixar.

Hai que destacar que 
ter como obxectivo 
visitar un monumento 
facía poñer en valor, 
diante do alumnado, 
un patrimonio 
arquitectónico que, 
moitos anos despois, 
foi restaurado. (2011).
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Foto de grupo nas casas novas do Poboado de FENOSA. Sentados atrás de esquerda 
a dereita: Suso e Manolo da Chousiña, Fernando de Xasén, Juan Manuel de Xasén, 
Hermesinda de Xasén, Lita de Xasén, M Jesus da Chousiña e Carmela do Pinar.
Abaixo de esquerda a dereita: Paco de Xasén, Nieves do Lombo, Josefina Lagoa 
(detrás), Carmen de Xasén, Manola de Castoar, Beatriz de Porcar, Divina de Xasén, 
María do Lombo, Mª Luz de Porcar

Fotos do mesmo grupo  na chegada ao Mosteiro

Dona Asunción bebendo na fonte que había cerca do  Mosteiro

Baixada á Central da 
Capela. De esquerda 
a dereita: Carmela 
do Pinar, Manolo de 
Naveiras , Suso da 
Chousiña, Manolo da 
Chousiña, Carmen de 
Castoar, Maruja de 
Barreiro, Ana María 
de Barreiro
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11.- OUTROS EVENTOS

Dona Asunción tamén acompañaba ás nenas e nenos que facían a Primeira 
Comunión.

 

María Jesús da Chousiña 
con Dona Asunción o día da 
Primeira Comunión

 

De esquerda a dereita: Manolo da Teixeira (falecido), José das Felgueiras, Maruja 
do Seixo, Manola de Ardao da Teixeira, Ángeles de Xasén, Pili de Barreiro, Jorge da 
Castiñeira. Atrás Suso da Teixeira

12.- DONA ASUNCIÓN, UNHA MADRIÑA ESPECIAL, POR GLORIA VIDAL

As alumnas que acudiamos á escola da Chousiña compartimos moitos días 
coa afillada de Dona Asunción, de nome Gloria, que lembra con cariño e 
admiración o traballo da súa madriña.

Gloria aportou moitas das fotos que aparecen neste artigo e tamén todos 
os datos biográficos e algunhas anécdotas coma as que aquí relata:

Mi madrina tenía una Vespa pero para llevarme a Sande me metía en 
el autobús y ella iba detrás del coche de línea, cuando ya se acercaba 
el momento de llegar, ella adelantaba al autobús y me esperaba en la 
parada.

En el trayecto el conductor de coche de línea me iba dando conversación y 
me decía que debajo de las rocas grandes, que se veían desde la carretera 
estaba la casa de Blanca Nieves.

Gloria lembra a algunhas nenas da escola e vivencias en Sande:

De esquerda a dereita 
abaixo: Benigna do 
Lombo, Gloria Vidal, 
Asunción (a mestra), 
Finita da Lagoa, 
e atrás: Maruja e 
Amelia do Lombo
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Me acuerdo de Rosi, que tenía los padres en Suiza y también de Carmiña 
de Porcar que siempre iba peinada con chichas.

Me acuerdo de Benigna , la cocinera, que nos queríamos mucho y también 
de muchas de vosotras, las alumnas de clase.

Me gustaba ponerme al lado de la señora María en la  cocina y ver cómo 
hacía los quesos.

Para finalizar Gloria quere dedicarlle unhas palabras a Dona Asunción.

Quiero darle das gracias por ser MI MADRINA, con mayúsculas, por 
enseñarme a leer y escribir, por llevarme a Capela en donde os conocí a 
todas y en donde sentía que me queríais y me cuidabais mucho.

También le agradezco que me enseñase cómo se vivía en el rural y la 
convivencia con vosotros.

Allí aprendí cantidad de cosas del medio rural de las que disfruté y que 
luego ya no viví más.

13.- AGRADECEMENTOS

A realización deste traballo non sería posible sen a colaboración de moitas 
persoas que desinteresadamente se prestaron a ser entrevistadas ou ben a 
aportar documentación: 

• Gloria Vidal Louzao, sobriña de Dona Asunción, achegou fotografías 
e datos biográficos da maestra. Tamén a Carmen Gancedo por enviarme 
fotos e datos que me levarían a contactar con Gloria Vidal.

• Secundino García Mera, Director do Museo Etnográfico da Capela, 

achegou a documentación contida en varias carpetas que estiveron na 
Escola da Chousiña ata que desapareceu. E colaborou tamén con datos e 
datas para este traballo.

• Arquivo do Concello da Capela que aportou datos sobre a cesión do solar 
da escola da Chousiña e sobre a data de cambio de capitalidade municipal.

• Agripina Ferreira Canido, primeira cociñeira do Comedor Escolar por 
lembrar aqueles tempos e vivencias da cociña da escola.

• José Antonio Vilariño Salgado (Tonecho de Sande), neto da persoa 
que doou a Escola do Pinar e exalumno desa escola, por facer memoria 
recordando aqueles tempos.

• Manuela Permuy Anidos de Castoar que fixo un excelente traballo para 
identificar a cada persoa que aparece nas fotografías: sen a súa memoria 
sería imposible.

• E tamén ás exalumnas e exalumnos que aportaron datos e opinións :

Carmen e Manuela Permuy Anidos de Castoar, Mª Jesús Seco Fernández 
da Chousiña, Adelita Piñeiro de Xasén, Beatriz e Mª Luz Picos Tembrás 
de Porcar, María e Manolo Seijo Sabín do Lombo.

A todas as persoas, grazas polo tempo e o ánimo co que colaboraron a que 
este pequeño documento se levase a cabo.

É posible que quede algunha persoa sen nomear, polo que pido disculpas 
e fago extensivo o agradecemento a quen lea este pequeno texto que 
pretende recoller uns anos de escola “viva e vivida” arredor dos anos ‘60 
en Sande (A Capela).



359358

Nieves Seijo Sabín
As escolas de Sande (A Capela)...

14.- BIBLIOGRAFÍA E DOCUMENTACIÓN

- BOE nº 199 de 18 de Julio 1945, páx. 389. Información relativa a la 
separación por sexos. Materias y metodología.

- BOE Nº 358 de 24 de Diciembre de 1953, páx. 7570. Información referida 
a construcciones escolares.

- BOE Nº 293 de 7 Diciembre 1960, páx. 16805. Normativa ayudas a 
comedores escolares.

- BOE Nº 186 de 5 de Agosto de 196, páx 11630. Adjudicacion ayudas 
comedores escolares.

- BOE Nº 102 de 29 Abril 1963, páx. 7087. Información relativa a materias 
escolares.

- BOE Nº 166 de 12 de Julio de 1963, páx. 10836. Adjudicación ayudas 
comedores.

- BOE Nº 37 de 13 de Febrero 1967, páx. 1949. Ley de Enseñanza Primaria.

- Revista Asclepio, Vol 71, No 1 (2019), El recurso didáctico de los huertos 
y las granjas escolares del Programa Edalnu y sus antecedentes (1958-
1972), María Tormo Santamaría y otros.

- El Comedor Escolar, Dolores Prada Beltrán. Ediciones SEANT, 1968. 
Madrid.

- Documentación Escuela Unitaria de Filgueiras: circulares, cartas, 
cadernos de menús con control de gasto, documentos de aportación del 
SEAN, apuntes e rexistros de Dona Asunción Vidal Díaz, dende 1962 ata 
1969.

- Imaxe Mosteiro de Caaveiro restaurado: José Antonio Gil Martínez  para 
Wikipedia.

- Ilustracións de Beatriz Lostalé Seijo.



361360

Ovidio GarcíaPazos
Sons da terra

..............................................
Sons da terra

Ovidio García Pazos

Investigador e experto en

historia da música das Pontes



Ilustración de Cristina Souto Pita



365364

Ovidio GarcíaPazos
Sons da terra

SONS DA TERRA

As nosas aldeas son calmas e tranquilas. A nada que un se pare a observar 
métese algo dentro do corpo que atrae, quizais a personalidade propia de 
cada unha delas; érguense fachendosas…, alí case non queda xente; elas 
recordan o seu regazo cheo de nenos, mozos e vellos, o bulir e trasegar 
cousas dun lado a outro, a pesar desa soidade, están aí co deber cumprido, 
elas saben do desarraigo dos novos, tamén que as cousas non volverán a 
ser coma antes… pero aínda así esperan sen pena e orgullosas, pois cada 
pedra das súas paredes e valados foi tocada e posta con esforzo e agarimo.

Foi neses recunchos e sobre todo a carón da lareira onde se transmitiu en 
grande parte e de forma oral a nosa tradición de pais a fillos.

Nestas aldeas, nunha grande maioría, formáronse os nosos músicos, 
uns que aprenderan fóra, á súa vez sendo mestres doutros rapaciños que 
ían recollendo a testemuña e así foron aparecendo músicos arreo, uns 
de primeira liña e outros sen máis pretensións que ir indo e facer unha 
peseta; eran tempos difíciles e a música era un complemento que axudaba 
a ir tirando. 

Da mesma maneira aparecen tamén os que, baseándose nos coñecementos 
dos antergos, foron recollendo e creando novas pezas da nosa música 
popular tan abondosa, espallándoa nas festas, fías, esfollas, mallas, esleñas 
e calquera ocasión que fora axeitada para tocar gaita, zanfona, acordeón, 
clarinete, bombo etc. Tamén nas feiras, na saída da misa e nos adros, 
lugares onde se tocaba co obxecto de lograr unha esmola. Tampouco 
debemos esquecer as cantigas e músicas de cego que deixaron abundantes 
mostras do variado do seu repertorio. 

Estas vilas e aldeas foron testemuñas de todo tipo de músicas, escoitaron 
os sons e algaradas, bandas, competencias entre orquestras, gaiteiros, 
cantareiros e cantareiras coas súas cantigas e regueifas, acordeonistas, 
cuartetos… en definitiva, músicos que nunca pretenderon outra cousa que 
dar á súa xente a alegría da música. 

É unha verdadeira mágoa que se estean a perder tantas cousas da nosa 
cultura, por outra banda tan rica e da que, queiramos ou non, formamos 
parte, e sen ningunha acritude, é unha pena que nos avergoñemos das 
nosas cousas, incluso da fala e costumes dos nosos avós.

Regueifa tradicional en Noia. Fonte orixinal: Consello da Cultura Galega
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O traballo presentado está baseado principalmenente nun programa de 
festas do 2011 facilitado por Xosé Castro Romero (Pepe de Severiano). 
Grazas Pepe. Este é un programa sobrio e ao mesmo tempo elegante, 
mesmo aparece a lucería (foguetes) con varias maneiras de estoupalos, 
confeso a miña ignorancia.

Programa de festas do 2011 facilitado por Xosé Castro Romero (Pepe de Severiano)
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 Unha foto con alma, a foto familiar parece da Vilavella, que deixa pegadas 
fortes ou así parece: a cociña coa lareira, o lume; unha avoa lavando un 
neno e ao acabar, dálle de comer; outro botando leña ao lume para que 
non se apague e o avó contando historias; unha nai facendo a comida, o 
pai afiando a ferramenta (os metais resoan). O avó está formando ao neto 
na tradición oral encima da lareira ata que este faga o mesmo, nesa ara da 
familia que cumpre o seu cometido como símbolo.

Dicía un autor que cando non hai verbas ten cabida a música. O noso 
país pode ser parco en palabras pero ten unha riqueza musical inmensa 
pola grande sensibilidade e afección dos galegos en termos xerais, sen 
achegarnos ás épocas da Idade Media e falar daqueles poetas e outros 
que viñeron despois; todos foron configurando cantigas que, unidas ás do 
pobo e influenciándose unhas a outras, crearon verdadeiros tesouros aínda 
hoxe vixentes. 

Ao ir recollendo datos, algúns de hai anos, a maioría seguindo o costume 
ancestral da “tradición oral”, comprobamos o pouco que coñecemos en 
termos positivos dos logros dos antergos, costumes, metas, normas de 
vida, sacrificios e tantas cousas fascinantes. 

No eido da música tamén aparecen xoias ás que só lles fai falla limpar o 
po do tempo e lucirán adecuadamente.  

Na década dos 
corenta a afección 
pola música viña en 
moitos casos (polo 
menos nalgunhas 
casas do casco vello 
da nosa vila) da 
audición de Radio 
Andorra, era unha 
emisora de 60.000 
watios que lanzaba 
ao ar as súas 
emisións en tres 
lonxitudes de onda.

Esta emisora estaba a carón do fermoso lago de Engolasters nunha 
paraxe chamada Puy d´Encamp e naquela época era só de noite cando se 
podían oír as súas dedicatorias por culpa do traballo, escola ou distintas 
obrigacións. Eran tantas esas dedicatorias que ás veces había que esperar 
máis de media hora para escoitar unha canción das da época, por exemplo 
de Glen Miller, Pérez Prado, Cugat, Rudy Ventura, Machín, Sepúlveda, 
Pepe Blanco, Carmen Morell, Mario Lanza, Luis Mariano e de tantos 
outros.

Radio Andorra, 1961
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Eses anos non deron moito de si, o pobo estaba só á procura das necesidades 
básicas e aínda que había verdadeiros paladíns da música popular, non 
se tiñan moito en conta as nosas músicas como tema cultural a nivel 
popular a pesar de que era unha ledicia escoitar os nosos pasodobres, 
pasacorredoiras, muiñeiras, alalás etc. 

A posta en escena de grupos autóctonos cunha visión moderna entroncada 
tanto coa tradición coma con mestizaxes de músicas alleas e afíns, aló 
polos anos setenta foi quen de vitalizar e recuperar instrumentos que 

Xavier Cugat

Luis MarianoCarmen MorellAntonio Machín

Glenn Miller Pérez Prado

xa foran deixados e de poñela en valor como nunca se fixera antes. Na 
actualidade a nosa música ten moi boa consideración en gran parte do 
mundo. As Pontes non podía ser menos e prendeu o seu xermolo poñendo 
a primeira semente da época moderna co Grupo Xuvenil entre outros, 
semente que foi medrando ata que a día de hoxe dispoñemos dun gran 
abano de grupos de música tradicional que xa son ben coñecidos. 

Estamos no Nadal, saíndo das carrileiras habituais da música do noso pobo 
e bisbarra e tendo en conta a nosa tradición cristiá, nada máis apropiado 
nestas datas que a historia da panxoliña máis popular de todos os tempos.

STILLE NACHT, HEILIGE NACHT (NOITE DE PAZ, NOITE DE AMOR)

Practicamente todos os cristiáns nalgún momento da súa vida cantaron 
esta panxoliña con entusiasmo e fervor no Nadal.

Hai lendas sobre a súa orixe, moitos libros, obras dramáticas, incluso 
discos; cantada por distintos intérpretes dende Richard Tauber a Elvis 

Presley e mesmo hai tamén 
algunha película.

Dous homes humildes, o 
pastor axudante Joseph 
Mohr e o mestre de escola 
e organista Franz Xaver 
Gruber, compuxeron entre os 
dous esta canción nun pobo 
de Oberndorf, na beira do río 
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Salzach, cerca de Salzburgo o día 24 de decembro de 1818, e non acadaron 
a ver o grande éxito da súa creación. 

Noite de paz, Noite de amor foise estendendo de boca en boca cada vez 
máis lonxe das fronteiras austríacas.   

Joseph Mohr, que compuxo o texto xa morrera cando a orquestra da corte 
real de Berlín se interesou pola procedencia desta canción do Nadal. O rei 
Guillermo IV mandou averiguar quen foran os creadores.

No 1855, o inspector do coro de San Pedro presentou aos berlineses o 
verdadeiro compositor desta canción, o entón organista Franz Xaver 
Gruber de 67 anos que vivía naquel tempo só en Oberndorf.

Partitura de “noite de paz”

A casualidade descobre ao creador de Noite 
de paz, Noite de amor; parece que a historia 
foi que entre os nenos do coro había un que 
se chamaba Felix Gruber que entoaba esta 
panxoliña nun ton diferente aos demais. O 
neno cantaba en la-maior en vez de facelo 
en do-maior que naquela época estaba 
máis en boga e nun ritmo distinto, en seis 
por oito; cando lle preguntaron por esa 
maneira, dixo que na súa casa cantábase 
así e o pai Gruber mandou unha carta á 
orquestra real berlinesa dando os detalles 
da canción e a súa orixe enviando tamén o 
texto e as notas da canción.

Parece que como solución a unha avaría no órgano da Igrexa de San 
Nicolás de Oberndorf o día de Noiteboa de 1808 e para non desilusionar aos 
feligreses por non ter nada para acompañar, o pastor Joseph Mohr visitou 

ao seu amigo Gruber e 
deulle un texto da canción, 
xa era o mediodía do 24 de 
decembro non  se podería 
compoñer con esta letra 
unha canción a dúas voces 
para acompañamento de 
guitarra? E pola noite xa 
estaba lista esa pequena 
canción para cantar e así 
foi.

Igrexa de San Nicolás de Oberndorf (Alemania, 
fronteira con Austria)

Guillermo IV de Baviera
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O construtor de órganos tirolés Carl 
Mauracher oíuna e espallouna polo seu 
país.

Con ocasión dun concerto dos irmáns 
Strasser Leipzig na que figuraba esta 
panxoliña, chamou a atención de tal 
maneira a A. R. Firese que despois 
fíxoa publicar nunha colección de catro 
cancións tirolesas aumentando a súa 
fama cada vez máis.

Nenos de Oberndorf cantando a panxoliña

Capela de Oberndorf

Franz Xaver Gruber

Cada ano, nas épocas navideñas e de advento, os nenos de Oberndorf 
cantan a panxoliña ante visitantes de todo o mundo, acompañándose 
da mesma guitarra que tocara Franz Xaver Gruber a primeira vez. Esa 
guitarra descansa o resto do ano nunha vitrina especial no museo Hallein, 
moi cerca de Salzburgo. 

A historia da panxoliña Noite de paz, Noite de amor foi recollida dunhas 
follas recortadas e datadas de fai máis de sesenta anos. Neste Nadal, 
quizais a historia é un pouco diferente á que se escribe hoxe en día. 

Esta panxoliña é unha xoia que forma parte da historia, vese que o amor 
que se desprende non foi pensado para persoas divididas senón para un 
mundo con devoción na música e na letra desa peza, que non fai falla máis 
que oíla con amor. 
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X. Carlos Breixo Rodríguez

Historiador e Cronista Oficial de Ortigueira

Documentos para a historia das Pontes: testamentos,   
fundacións e cartas de dote. Costumes de varias       
familias das terras da xurisdición da vila das Pontes 
de García Rodríguez nos séculos XVI ó XIX



Ilustración de Cristina Souto Pita
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DOCUMENTOS PARA A HISTORIA DAS PONTES: TESTAMENTOS, 
FUNDACIÓNS E CARTAS DE DOTE. COSTUMES DE VARIAS FA-
MILIAS DAS TERRAS DA XURISDICIÓN DA VILA DAS PONTES DE 
GARCÍA RODRÍGUEZ NOS SÉCULOS XVI Ó XIX

RESUMO

O presente traballo é continuación e complememto dun traballo anterior 
publicado nesta mesma revista no ano 2011 e recolle diversos documentos 
dos séculos XVI e XVII relativos a varios lugares e casas da freguesía de 
San Xoán do Freixo, entre as que se atopan a de Solloso, Vilarmaior, A 
Casa da Bouza, o lugar de Paxón, o do Polegón, o da Rega, o de Vilariño 
e outros. Recolle, así mesmo, a fundación do morgado da casa de Solloso 
e o da Capelanía de Nosa Señora da Concepción e outras. Documenta a 
maneira de vivir daquela época, a de transmitir a propiedade e perpetuar 
a liñaxe que tiñan os distintos estamentos sociais na antiga xurisdición da 
vila das Pontes de García Rodríguez que naquel momento o era da Casa 
de Lemos e Andrade. 

INTRODUCIÓN

No ano 2011 conformei un traballo para esta revista1 no que falaba das orixes 
da Casa de Solloso de San Xoán do Freixo –lugar soarego pertencente á 
antiga xurisdición da vila das Pontes de García Rodríguez– e, por relación 
casual, da de Montenegro de San Simón da Costa, pertencente á antiga 
xurisdición da vila de Vilalba. 

1 BREIXO RODRÍGUEZ, X. CARLOS  “A casa dos Solloso en san Xoán do Freixo e os Monte-
negro de San Simón da Costa. As orixes dos fundadores da capela da Pena de Francia” HUME 
HISTORIA Revista de Estudos Locais, As Pontes, 2011, nº 4, páxs. 27-58. EDIT. ASOCIACIÓN 
DE ESTUDIOS HISTÓRICOS E LOCAIS «HUME».

O Solloso na actualidade
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Nesa colaboración presentei, primeiro a varios membros da familia do 
apelido Solloso –que tomaron o nome do lugar– e despois ó crego Vasco 
Sanjurjo de Montenegro que case foi o protagonista principal daquel artigo, 
el e mais o seu fillo Alonso López Sanjurjo, e acheguei tamén algúns datos 
inéditos acerca da familia dos Sanxurxo de Montenegro e dos Estoa, que 
serían os fundadores da capela da Pena de Francia, que se encontra no 
lugar de Solloso na freguesía de San Xoán do Freixo. Nese mesmo artigo 
insertáronse algunhas árbores xenealóxicas que, por problemas de espazo, 
tiveron que imprimirse nun tamaño de letra reducida, polo que resultan de 
difícil lectura. 

Capela da Nosa Señora de Pena de Francia
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Dez anos despois 
retomo este traballo 
para achegar algúns 
datos máis, tanto da 
familia ou familias, 
relacionadas con 
estes lugares, como 
coa súa obra e formas 
de vida, que polo 
interese que poida 
presentar para algúns 
fieis seguidores desta 
revista levaranme de 
novo a falar da formación da propiedade doutros lugares colindantes ou 
próximos ó de Solloso, como son o de Vilar Maior, o da Rega, o da Casa 
da Bouza, o de Vilariño, o do2 Polegón ou o de Paxón3, por citar só algúns. 
Para os que non leron ese artigo anteriormente citado e poidan estar 
interesados nel, direilles que aínda están a tempo de facelo pois penso que 
quedan algúns números desa revista, que como se ve pola nota ó pe nº 1, 
levaba o número 4 da publicación.

2   Neste lugar viviría, por pouco tempo, Fernando Cao de Cordido, alcalde que foi da vila das 
Pontes de García Rodríguez, que estaba casado con Margarita da Fraga, filla de Juan da Fraga e de  
Teresa da Fraga, veciños do Freixo. Este dato resúltanos coñecido polo documento de venda que 
fan dese lugar o 24 de abril do ano 1585. Este alcalde citarase máis adiante, pois tocoulle de estar 
presente na autorización dalgunha documentación da que falaremos, o mesmo que  falaremos dos 
seus antepasados e parentes, aveciñados, no século XV nas terras das Mariñas de Viveiro. Houbo 
varios Fernán Cao de Cordido polo que hai que ter moito coidado para non confundirse, todos eles 
levan o nome dun antepasado seu que destacou e fíxose poderoso a finais do século XIV e comezos 
do XV, do que algo se comentará máis adiante.

3   Neste lugar viviría outro alcalde que foi das Pontes, chamado Pedro Fernández de Solloso, o cal 
tamén aparece citado na documentación que consultamos e comentamos. Como sabemos, case sem-
pre a historia é moi ilustrativa, e ademais por ela sabemos que os alcaldes non estaban moito tempo 
no cargo, xa que os Condes de Lemos, donos da Xurisdición, dispoñían deles segundo lles fora.

Inscricións en pedra no lugar de Solloso

Lugar de Vilar Maior

Lugar da Rega
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Lugar da casa da Bouza

Lugar do Polegón ou Paxón

Non é a primeira vez que destaco o valor de testamentos e cartas de dote 
como fontes históricas de primeira magnitude, e poida que non sexa a 
última. Nesta ocasión serán os testamentos e outros documentos dos 
posuidores do lugar de Vilarmaior, situado na parroquia de San Xoán do 
Freixo polo que pasamos, nalgunha ocasión, a miña dona e mais eu cando 
visitamos a parroquia de Santa María do Sixto, tendo que atravesar o río 
Sor e mais a parroquia que lle debe o nome: Ambos Sores, hoxe Ambosores, 
despois de coller o ramal da pista que nos leva á citada parroquia de Ourol 
no cruce da estrada que comunica Ortigueira coas Pontes, entre o km 18 
e o 19 da AC 101. Ó coller ese ramal sempre torzo a cabeza á esquerda 
para ver o antigo lugar de Solloso, intuíndo tamén a presenza da Capela 
da Pena de Francia4. 

4   OP cit. Páxs. 40 e ss.
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Lugares emblemáticos e senlleiros para a historia das Pontes e dos 
concellos próximos pois desde o século XVII foron lugares frecuentados 
polos donos desa casa (polo Freixo pasaba o Camiño Real que ía e viña da 
vila de Santa Marta de Ortigueira); e tamén para os crentes que buscaban 
na intercesión da Virxe axuda ós seus males, e remedios e consolo ós 
seus pesares, cando movidos pola fe, pola tradición ou por un pouco de 
todo (incluída a contaxiosa devoción), cumprían coa promesa de ir a Nosa 
Señora da Pena de Francia, á do Freixo, que a de Salamanca quedaba un 
pouco máis lonxe, aínda que tamén había quen se ofrecía e cumpría coa súa 
promesa. Na actualidade as cousas cambiaron e non son tantos os romeiros 
ou os peregrinos que frecuentan este lugar, moitos por perderen a fe, toda 
ou en parte, ou por non creren, ou por descoñecemento ou indiferenza, 
ou pola idade, pois o recordo na memoria mantense estando vivos (e 
non sempre) ou se queda escrito e se le; os costumes de ir en romaría a 
santuarios da comarca foise perdendo porque persoas maiores xa quedan 
poucas para continuar con esa tradición de antano (cando menos de xeito 
multitudinario como era costume), e xente nova non a hai no rural, os 
poucos que quedan son unha excepción, son unha das especies a protexer 
e non a única. O despoboamento do rural, e sobre todo das parroquias 
de montaña, é un feito que leva a que ó atravesar esta zona non se vexa 
nin se poida parar a falar con ninguén; atopar unha ou dúas persoas nun 
tramo de varios Km é case un milagre. A paz e a soidade volveron a estas 
terras de montaña, coma nos séculos máis escuros da Idade Media cando 
aínda non se fundaran parroquias por esta zona e comezaban a aparecer 
os primeiros vilares, dos que falaremos máis adiante, cando se deixaron 
de habitar os castros.

Esta parte da Serra da Faladoira, regada polo río Sor e presidida polo monte 
Caxado, ten historia e nalgúns documentos que conservo quedou escrita 
agardando a que alguén que tivera necesidade ou interese a contara, e iso 

imos facer, e esa historia, no caso que nos ocupa, arrincará a mediados do 
século XVI, concretamente no ano 1547.

Como queda dito, do lugar de Solloso xa falei na revista Hume e nalgunha 
das charlas ás que fun convidado anos atrás pola directiva desta revista, 
á que sempre agradecerei que me tivera dado esa oportunidade, pois sen 
esa deferencia eu non afondaría nin podería ter feito o que fixen: escribir e 
dar a coñecer os froitos da investigación particular e de inquedanzas dela 
derivadas ás veciñas e veciños das Pontes, e aínda que folga dicilo, o que 
fixen o fago de xeito altruísta. Como sempre grazas, e pídolles desculpas 
de xeito anticipado pola pertinaz insistencia no tema.

Relendo a documentación que conservo onde se recolle parte da historia 
da  familia, pareceume que aínda podía contar algo máis do xa contado 
nesta nova ocasión, tratando de enlazar o presente artigo co anterior (aínda 
que xa pasaron dez anos diso), polo que terei que facer un esforzo grande 
para tratar de ser rigoroso e ameno, cousa que nin é doado nin sempre se 
consegue, pois para iso é necesario contar con virtudes e maneiras que 
adoitan ser escasas e de difícil consecución. Aínda así, asumindo o risco 
que iso supón, atrevereime outra vez máis. 
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ANTECEDENTES

Antes de comezar coa descrición de cartas de dotes e testamentos onde 
se fala dalgún destes lugares, como é o caso máis concreto, inicialmente, 
dos de Vilar  Maior e do de Solloso, debo sinalar que pola época que se 
trata non se pode falar aínda do minifundio como sistema de división e 
propiedade da terra, tan característico en Galicia a partir dos séculos XIX 
e XX, senón do contrario, de extensións de certa consideración, pois estes 
lugares nos séculos XVI,  XVII e XVIII, roldaban ou excedían os  mil 
ou dous mil ferrados5 e estaban só nunha cabeza pois a integridade do 
lugar dependía das cláusulas establecidas nas fundacións dos morgados 
ou vínculos, os cales buscaban unir o conxunto na cabeza do vinculeiro; o 
que se facía por medio de diversos métodos. Vilar Maior, por exemplo, é 
un deses casos, pero non é o único e Solloso tampouco.

Como anticipamos, os lugares de Solloso e de Vilar Maior son, polo tanto, 
un bo exemplo de propiedades que se consideran grandes nesta parte de 
Galicia. O primeiro destes lugares pasou, por herdanzas, matrimonios e 
compras, dos Vidal de Solloso ós Sanxurxo de Montenegro, e iso foi no 
século XVI. A primeira das familias, a dos Solloso, era da parroquia de 
San Xoán do Freixo e vivían no lugar dese nome; os segundos, os San 
Xurxo de Montenegro eran de Vila Martín e de San Simón da Costa, na 
terra de «Vila Alba de Montenegro», a actual Vilalba, recordando o antigo 
condado ó que pertenceu esa antiga vila. 

Despois de unidos os apelidos Solloso e San Xurxo de Montenegro, 
incorporaríanse ó escudo de armas dos sucesores desta familia as 
figuras heráldicas dun Sol e unha M coroada, armas dos Solloso e dos 
Montenegro, respectivamente. Pero iso durou pouco, moi pouco, porque 
os novos donos, o matrimonio formado por Alonso López Sanxurxo e 
5  Fálase de fanegas de pan.

María Vizoso de Valcárcel morrerían sen descendencia lexítima, pasando 
o morgado ás liñas dos familiares chamados polos fundadores segundo a 
orde que eles mesmos estableceron polos seus testamentos. 

Sen embargo o lugar de Vilar Maior era dunha familia máis modesta, 
a dos do apelido Montouto, se ben, como veremos, acabará tamén nas 
mans dos Sanxurxo de Montenegro, mediante casoiros e compras feitas 
entre os donos a finais do XVI e comezos do XVII; o mesmo acabarían 
outros moitos lugares da parroquia do Freixo como os de Paxón, Polegón6, 
Turrillón7, Casa da Bouza8, Sanguiñedo9 etc. Esta rama dos Sanxurxo 
de Montenegro serán os novos donos de varios lugares do Freixo, por 
compras, cambios ou herdanzas. O poder desta familia irá en aumento 
nesta parroquia das Pontes, e mesmo se vería materializado desde a 
chegada no século XVI, como crego a esta parroquia, de Vasco Sanxurxo 
de Montenegro, continuándose ata os tempos do crego Antonio Sanxurxo 
de Montenegro e Pedrosa10, no XVII; desde entón foron varios os cregos 
deste apelido os que administraron esta freguesía e mesmo fundaron 
capelas e fixeron doazóns, entre os cales encóntranse, por exemplo, 
o comisario Roi Díaz Sanjurjo11, que foi o que costeou o cáliz de prata 
6  Xa citados e que pasarán ás súas mans no XVII.

7 Tamén será de posesión desta casa, concretamente nas mans do crego D. Antonio Sanjurjo de 
Montenegro, no XVII.

8  Xa falamos desta casa no número anterior desta revista.
9  Este lugar posuíuno Gonzalo Pita do Castro e a súa dona Dona Francisca Díaz de Robles (filla de 
Lucía Díaz de Robles e de Alonso Pita Alfeirán, fundadores do morgado da Casa do Souto de San-
tiago de Mera, no século XVII, de onde pasará ós seus descendentes do mesmo apelido), novenos 
avós de quen isto escribe, fundando morgado na cabeza do seu fillo Gonzalo Pita de Castro, segundo 
se recolle no seu testamento, datado a 14 de maio do ano 1701 «y lo agrego a la casa y vínculo de 
Sanguiñedo donde vivía el dho su hijo».

10  Irmán de Fernando Sanjurjo de Montenegro e Pedrosa, e polo tanto cuñado de Dona Florencia 

de Estoa e Miranda, fundadores da capela de Nosa Sra da Pena de Francia, varias veces citados.

11 Este crego do Freixo, que ademais foi comisario da Inquisición, era outro dos fillos de Baltasar 
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para esa parroquia; e tamén o citado Antonio Sanjurjo que mandara bens 
para a capela de Nosa Señora da Concepción, que fundara na igrexa desa 
parroquia no ano 1672 (segundo consta polo seu testamento que veremos 
nos anexos), agregándolle bens que proviñan do Ldo Juan Fernández 
de Santomé12, presbítero e veciño do Freixo. E incluso fixeron algunha 
fundación ou manda para a igrexa de Santa Marina de Cabreiros. Estas 
son un exemplo de familias que mercaron os dereitos de presentación 
do beneficio á Sé mindoniense, de un ou varios beneficios eclesiásticos 
segundo a riqueza que tiñan e que, dalgunha maneira, mesmo os señores 
ó longo de varios séculos, sobre todo entre o XVI e o XIX. Ao longo deses 
séculos fíxose posible manter esas casas unidas e aumentar a riqueza das 
familias posuidoras dos morgados empregando este recoñecido e aceptado 
sistema que, como poden presupoñer, beneficiaba ás dúas partes, se se sabía 
administrar, claro, cobrando os dezmos de cada un dos citados beneficios 
de xeito rigoroso e puntual, xusto despois da recollida das colleitas, ou 
de cada un dos oficios celebrados polos que tamén poderían cobrar unha 
parte, desde a loitosa ata outros similares. 

2. O poder dunha familia suxeito a un morgado 

Pero como case sempre nos ensina a historia, as circunstancias variaron co 
paso do tempo e todos estes lugares trocaron de man no século XIX, neste 
Sanjurjo de Montenegro e de Elvira Yáñez da Fraga e Pedrosa e, polo tanto, sobriño do crego Vasco 
Sanjurjo de Montenegro. Velaí os datos desvelados para o seu entendemento, cousa que, como se 
ve, non é doada. 

12  Os bens consistían nunha carga dun censo dunha casa na cidade de Mondoñedo «y la carga 
de dho censo la había comprado el lizdo Juan Fernández Santhomé presbitero vecino que fue de la 
feligresía de San Juan de Freijo (xa está castelanizado o nome) el qual la abía mandado al Licenciado 
don Antonio Sanjurjo cura que fue de la dha feligresía para que la agregase a la capilla que fundó en 
dha fesligresía de la advocación de la Concepción y por parte del Licenciado don Antonio Cabeiro 
capellán  que se dice el de dha capilla…»(continúa). Escritura da que deu fe o escribán Francisco de 
Legaspi, que o era de número da cidade de Mondoñedo, datada a 30 de outubro do ano 1693. 

caso por extinguirse unha das liñas sucesorias do morgado, establecida na 
propia fundación vincular, pasando a unha das colaterais. Moitos deses 
morgados das casas antes citadas, ou unha boa parte deles, recaerán 
nunha soa casa, neste caso na dos Pita Alfeirán13, donos da casa do Souto 
en Santiago de Mera, familia que herdará todos os bens do vínculo por 
condicións sucesorias recollidas na fundación do morgado establecido 
polo fillo do citado crego Vasco Sanjurjo de Montenegro, fillo que levaría 
o nome de Alonso López Sanjurjo, rexedor que foi da vila de Viveiro e 
que fai a citada escritura de fundación no ano 1608, e que se recollen 
tamén nos do seu primo (pai Fernando Sanjurjo de Montenegro e Pedrosa, 
sucesor chamado no vínculo da casa de Solloso) chamado coma el14, no 
seu testamento:15 «Ytem digo qyue tengo dado a mi hierno Juan 
Fernández da Raña en dote e casamiento con María Vizosa mi 
hija y de la dicha mi mujer para en pago de lo que le prometí», e 
tamén dí «Ytem digo que Pedro Fernández de Solloso vecino de 
San Lorenzo me dejó por su heredero a falta de su hijo Pedro 
13  Concretamente na cabeza de D. José Pita Alfeirán, que do seu matrimonio con Dª Melchora 
Lamas, serán os pais de D. Leandro Pita y Lamas, dono da casa do Souto, e os bisavós do que será 
ministro de Marina e de Estado D. Leandro Pita Romero, no goberno da II República. En D. José 
Pita Alfeirán recaeu o citado morgado como neto de Dª Josefa Pasquala de Arraña e Montenegro e 
de D. Luis Antonio Pita Alfeirán, pois Dª Josefa era filla de Dª Fernando da Raña Sanjurjo de Mon-
tenegro e de Dona Francisca Maseda, neta de Juan da Raña Fernández Montenegro e Cedrón e de 
dona  Antonia Basanta das Goás, 2ª  neta de D. Juan Fernández da Raña Labrada e Cedrón e de dona 
María Vizosa de Valcárcel, 3ª neta de Alonso López Sanjurjo e de María Vizoso de Valcárcel. Sendo 
este Alonso López Sanjurjo citado primo do fundador do morgado da casa de Solloso no Freixo e pai 
de D. Fernando Sanjurjo de Montenegro (casado con dona Florencia de Estoa e Miranda, fundadores 
da capela da Pena de Francia no Freixo) e do cura do Freixo o Licenciado D. Antonio Sanjurjo de 
Pedrosa e Montenegro, e de outros fillos e fillas. Os do apelido Raña descenden da casa dese nome 
en terras de Vilalba, os cales acadan a fidalguía mediante pleito de solicitude da mesma feita por 
Alonso da Raña e os seus irmáns, no século XVI.  

14  Véxase a filiación deste outro Alonso López Sanjurjo en BREIXO RODRÍGUEZ, X. CARLOS, 
HUME HISTORIA. Revista de Estudos Históricos Locais. Nº 7, ano 2014, Árbores xenealóxicas, 
páxs 55-57. 

15 Testamento outorgado no lugar de Pude, freguesía de San Simón,  por diante do escribán Alonso 
Novo o 29 de abril do ano 1626. 
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Fernández y el testamento está en poder de Pedro Lozano escribano 
de la audiencia de Villalba y en mi poder esta el testamento de la 
mujer del dicho Pedro Fernández de Solloso el viejo… y se ausentó 
el dicho Pedro Fernández el Mozo ha mucho tiempo y años y la 
dicha herencia y vienes me compete con doce misas de pensión…». 
Teñen a posibilidade de comprobar como deste Pedro Fernández de 
Solloso xa se escribiu algo nun número anterior de revista16, e poño como 
exemplo a forma legal de pasar os bens deste matrimonio dun Solloso, 
que non volvería a ver o seu fillo que se fora para el Reino de «La Nueva 
Andalucía», ós seus parentes os Sanjurjo de Montenegro. No artigo citado 
o apelido aparece na documentación como Do Pico de Solloso, e aquí 
como aparece como Fernández de Solloso, poida que o do Pico o tomasen 
polo nome do lugar onde viviron.

Pola causa anteriormente explicada, a Casa do Souto pasará a ser a dona 
de todos os bens do morgado fundado por Alonso López Sanjurjo, fillo 
do crego Vasco Sanjurjo, das casas de Solloso no Freixo, da de Pude en 
Vilalba, na casa de Galdo, en Viveiro e do resto das propiedades a ese 
vínculo afectadas. Todas elas pasan a propiedade dos Pita Alfeirán como 
descendentes dunha das ramas dos Sanjurjo de Montenegro chamadas a 
herdar o morgado, concretamente da do matrimonio formado por unha 
irmá de Fernando Sanjurjo de Montenegro17 chamada María Vizoso de 

16  BREIXO RODRÍGUEZ, XOSÉ CARLOS, Pedro Fernández de Solloso, un poboador pontés 
en América, HUME HISTORIA, Revista de Estudos Históricos Locais, As Pontes, ano 2019, Nº 12, 
páxs 237-291.

17   Aínda que resulte redundante cómpre recordar que este Fernando Sanjurjo de Montenegro e 
Pedrosa foi o marido de Dona Florencia de Estoa e Miranda, fundadores da capela da Pena de Fran-
cia e donos da casa de Solloso. D. Fernado era fillo de Alonso López Sanjurjo e de María Vizosa de 
Valcárcel, neto por liña paterna de Baltasar Sanjurjo de Montenegro e de Elvira Yáñez de Pedrosa, 
donos da casa de Pude. O crego do Freixo, Vasco Sanjurjo de Montenegro, pai de Alonso López 
Sanjurjo, rexedor da vila de Viveiro, era irmán deste Baltasar Sanjurjo de Montenegro, fillos os dous 
de Álvaro Sanjurjo de Montenegro e de María Fernández da Fraga.

Valcárcel e de Juan Fernández da Raña Labrada e Cedrón. O sucesor 
no século XIX sería D. Leandro Pita Alfeirán, fillo de D. José Pita 
Alfeirán, dono da Casa do Souto de Santiago de Mera, e imos ver a razón 
fundamentada con datos e coa expresividade do razoamento alegado para 
reclamar o morgado: «Pero su derecho está tan claro que es indispensable 
no tener ojos para no verlo. Las partidas que ha presentado manifiestan 
que Don Leandro Pita es hijo legítimo de Don José Pita, nieto de Don 
Ramón Pita, biznieto de Doña Josefa Pasquala de Arraña, tercer nieto de 
Don Fernando Raña, hermano este de Don Juan Antonio de Raña y ambos 
hijos de Don Juan Fernández Raña y Doña Antonia Cahetana Basanta das 
Goás, y nietos de María Vizosa de Valcárcel según lo dejamos referido 
contra cuya filiación no hay nada que oponer18». María Vizoso de Valcárcel 
era filla de Alonso López Sanjurjo, tantas veces nomeados, e donos do 
morgado da casa de Solloso. 

A casa do Souto en Santiago de Mera vendería esas considerables 
propiedades no século XIX e XX, pasando a mans dos antepasados dos 
actuais propietarios, fraccionando, nalgúns casos, esas grandes extensións 
de terras e montes para facilitar a súa compra, o que propiciou a aparición 
do minifundio por esa zona Dos novos compradores non todos dispoñían 
do suficiente diñeiro en efectivo, polo que, empeñándose, compraban o que 
podían, non o que querían; é dicir, porcións que co froito do seu traballo 
podían pagar e labrar, o mesmo que o fixeran os seus antepasados pero 
como colonos. Na actualidade prodúcese o fenómeno contrario, os posibles 
compradores prefiren pezas grandes unidas, para destinalas á produción 
forestal dunha soa especie arbórea: o eucalipto. As fragas e soutos do 
Landro, do Sor, do Xubia e do Mera desapareceron e desaparecen, ó meu 
entender, por esta causa, aínda que hai máis.

18  Real Provisión de misión en posesión de bienes al vínculo de Pude y sus agregados, fol 50 r. e 
v. Arquivo do autor.
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3. Os morgados, unha brevísima descrición desde a súa 
fundación ata a desaparición 

A fundación dun morgado era basicamente unha forma legal de manter 
unidos os bens suxeitos ó vínculo familiar na cabeza do irmán maior, en 
Galicia era o mesmo que o vinculeiro. Dicir morgado era dicir patrimonio 
familiar. Tiñan que realizarse por escrito e validarse mediante escribán, 
o cal seguindo o formulario oficial (recollido na Cartilla Real), recollía 
por escrito a vontade dos fundadores. Todos os documentos oficiais 
redactados por un escribán estaban regulamentados nesa Cartilla Real, 
tanto os testamentos como as cartas de dote e reclamacións que tratamos 
no presente traballo. O escribán non escribía o que quería senón que seguía 
ese formulario. E o testador tiña que adaptarse tamén a ese formulario.

A Lei19 (e a tan arraigada tradición) que fixo posible o mantemento dos 
morgados (“mayorazgos” en castelán) ó longo de varios séculos foi abolida 
no século XIX, esmorecendo o costume de deixar nos testamentos ó fillo 
maior como vinculeiro a partir da aprobación e publicación da citada 
Lei que condeaba á desaparición a eses morgados, a que foi publicada 
no ano 1820, aínda que Fernando VII a volvería a restablecer no 1824. 
Posteriormente aboliríanse os morgados definitivamente, con moito ruído 
e disconformidade por parte dos directamente prexudicados que, como 
resulta coñecido, eran os irmáns maiores; aínda que esta abolición gozaría 
de boa acollida pola outra parte, é dicir do resto dos irmáns que resultaron 
beneficiados. A partir desa data comezarán a fraccionarse esas grandes 

19  Desde as Partidas ata a Lei de Toro, e outras que as seguiron, é dicir desde tempos Alfonso X,  
Enrique II, Isabel e Fernando, Felipe IV, Carlos IV. Se ben é ó rei Enrique II a quen, por primeira vez, 
se lle atribúe a concesión de fundar un “Mayorazgo” tal e como se entende na actualidade. O Rei 
Alfonso X recolleu nas Partidas outras Leis do dereito Lombardo, máis parecidas ós feudos que ós 
morgados propiamente ditos, pero a fundación dos vínculos e a dos morgados virían despois, sobre 
todo a partir do século XV que foi cando se notou o aumento do uso desta fórmula sucesoria para 
manter grandes propiedades nunha soa cabeza, que era o fillo maior. 

propiedades, pois a cada un dos herdeiros corresponderíanlle unha parte 
proporcional da citada herdanza, quedando, iso si, as melloras para os que 
se quedaran na casa coidando ós petrucios. Para o que queira ampliar esta 
información pode facelo consultando as voces: «morgado», «vínculo» e 
«nobreza» en calquera enciclopedia de recoñecido prestixio, como pode 
ser, por exemplo, a ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA 
Espasa Calpe, ou calquera outra que as recolla e trate coa extensión e 
rigor debidos.

D. Juan Sempere y Guarinos, no ano 1805 publicou a «HISTORIA DE 
LOS VÍNCULOS Y MAYORAZGOS», Madrid, Edit. En la Imprenta 
Sancha. E para o que nos ocupa só citarei o que recolle das chamadas 
«Mercedes Enriqueñas»: «Por ende mandamos a la Regna, é al dicho 
Infante, mi fijo, que les guarden, e cumplan, e mantengan las dichas 
gracias, e mercedes que les nos ficimos, e que se las non quebranten, 
nin menguen por ninguna razón que sea; ca nos gelas confirmamos, e 
mandamos guardar en las cortes que ficimos en Toro: pero que todavía 
las hayan por mayorazgo  e que fiquen en su fijo legítimo mayor de cada 
uno dellos, e si morieren sin fijo legítimo que se tornen los sus logares 
del que así moriere a la Corona de los nuestros regnos.

Esta declaración de las Mercedes Enriqueñas se observó también en 
otras posteriores, como puede verse en el privilegio de donación de la 
villa de Aguilar de Campos hecha por D. Juan I al primer Almirante D. 
Alonso Henriquez en el año 1389.»

Veremos a continuación como se establecían algúns deses morgados, 
comezando polo de Roi de Montouto e describindo os bens cos que contaba 
para facelo así como as melloras por el ordenadas. Este é un exemplo 
humilde, o da Casa de Solloso non tanto.
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4. O lugar de Vilar Maior e Rodrigo de Montouto nos séculos XVI 
e XVII. Casas, celeiros, muíños, terras labradas, fragas e soutos 
con máis de 3000 pés de castiñeiros. Os valiosos recursos 
naturais da Galicia doutros tempos

Comezaremos falando do lugar de Vilar Maior, dicindo que temos 
documentación suficiente deste lugar de San Xoán do Freixo a partir do 
ano 1547, xa que conservamos un documento datado o 26 de abril dese 
mesmo ano, onde o escribán das Pontes «Juan Suárez» recolleu e asentou, 
no protocolo correspondente, o «testimonio» escrito relativo á propiedade 
do mesmo, a cal posuíra ata o momento do seu pasamento Rodrigo de 
Montouto o vello; nese conxunto de documentos que se asentan para facer 
as partillas do lugar está o testamento e “codecilio” do citado Rodrigo, 
que será unha parte dos documentos empregados como fontes históricas 
no presente traballo.

O lugar de Vilar Maior limitaba por aquel entón co de Solloso e co da 
Casa da Bouza20 e nas súas proximidades atópanse, na actualidade, outros 
lugares coma os do Esteo, da Rega, a Torre, Candedo, Tras do Río, Pazos 
e un pouco máis lonxe o de Pajón ou Paxón, que mesmo daría lugar a 
un apelido moi común por esta zona e por Ortigueira. Comunicábase o 
lugar coa igrexa parroquial polo vello camiño que pasaba polos lugares 
de Cabanas, Chao e Sub Seixo. Na actualidade abríronse outros camiños 
e asfaltáronse camiños que non existían no século XVI, ou que os 
suplantaron.

Se hai un lugar co nome de Vilar Maior é que existían outros vilares e un 
deles era o Vilar Menor ou pequeno, e neste caso así ocorría pois un pouco 

20   Unha parte deste antigo lugar tamén sería, no século XVII,  de propiedade dos donos da Casa 
de Solloso, concretamente do crego do Freixo D. Antonio Sanjurjo de Montenegro e Pedrosa, 
segundo o vemos polo seu testamento e partillas.

Lugar de Vilar Maior na actualidade
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máis ó Norte atopábase o lugar de Vilariño ou Vilar que, como vemos polo 
diminutivo, era máis pequeno que o outro. Nalgunhas zonas de Galicia 
manteríase o nome de Vilar Maior e noutras pasaría a denominarse 
Vilarmor21, así, todo xunto e apocopado. Outro tanto pasaría, por exemplo, 
con Souto Maior que pasou a Soutomor, crendo algúns que alí houbera 
“moros” ou mouros. En fin, a filoloxía e a historia serven para aclarar 
estas dúbidas, que estimo quedan aclaradas, e no caso que nos ocupa 
conservouse íntegro ese topónimo polo que non debería existir dúbida 
algunha.

Os vilares son poboamentos da Idade Media, da Alta e da Plena Idade 
Media.  Os vilares eran vilas rurais nas cales se asentaban familias traídas ex 
profeso, ben por un nobre, dono desa parte do territorio onde se asentaban, 
ben por un bispo ou ben por unha orde relixiosa etc. Existen moitos castros 
en Galicia pero tamén existen moitos vilares e moitos “vicus” ou aldeas 
pequenas, o que indica que este tipo de asentamento mantívose no tempo e 
na memoria escrita. Nos vilares agrupábanse familias dedicadas ó cultivo 
da terra e ó granxeo, familias de colonos ou servos, e mesmo plantaban 
e cultivaban o monte con especies coma por exemplo os castiñeiros, os 
carballos e os freixos, topónimo este último que acompañará ó nome do 
patrón desta parroquia da que falamos. No caso do lugar de Vilar Maior 
sabemos que, ademais doutras cousas, posuía unha estimable fraga (de 
carballos) e un souto con máis de 3000 pés de castiñeiros, os cales eran 
unha das árbores máis apreciadas pola súa madeira destinada, maiormente, 
á construción pero tamén á obtención de carbón (dos carballos) que, 
xunto coas raíces das uces daban un carbón de excelente calidade. Todas 
estas riquezas das fragas e dos soutos da comarca, ademais de venderse 
21  Caso por exemplo, do lugar dese nome pertencente á parroquia de San Claudio en Ortigueira. 
Este lugar xa se recolle na fundación feita por Fernán Pérez de Andrade no ano 1373 a favor do 
Priorado de Saa, en San Xiao de Senra, como unha das posesións que tiñan os Andrade en Ortigueira, 
pois xa proviña do seu pai Rui Freire.

Ojea, Fernando. Vrients, Jan Baptista (1552-1612). (INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL) 

Transcripción: DESCRIPCION DEL REYNO DE GALIZIA, AVTH.F.FER. OIEA ORD PRED. 
A DON FERNANDEZ DE CASTRO Y ANDRADE,CONDE DE LEMOS, DE VILLALVA Y AN-
DRADE, MARQVES DE SARRIA. &c. Galizia es vno de los muchos Reynos de España,que poßée 
nuestro Rey Filipo. Era antiguamente mucho mayor que ahora, comprendia todas las tierras y 
prouinçias que ay dentro los limites siguientes,de la mar del Norte y montaña de Iunto à Vizcaya, 
hasta las fuentes del gran Rio Duetro,y de ay todo loque el corre hasta dar consigo en la mar,y 
caminando por las orillas della hasta boluer al mismo punto de dunde salimos. Marij Aretij dia-
log.de descript.Hisp apud Berosum,et Viterb. in inquirid.et Florian.de Campo Lib.3.c.40,et42.et 
Lib.4.c.3. Oy en dia con la mudança del gouierno,y de los tiempos, ha quedado con este nombre 
solo lo que parece en esta tabla:de lo qual tiene V.Exª.vna gran parte.y aßí por ella como por la 
mucha afficion que todos los Principes de su casa han tenido siempre a las cosas deste Reyno, 
me parecio se le deuia de Iusticia la ymagen y descripcion del.Supplicio à V.Exª.la reciua con la 
gracia y amor que suele.&c. Abunda de carnes este Reyno de todo genere de caça,de mucho buen 
pescado, aßi de mar como de rios,de que se prouée la mayor parte de España.Tiene grande abun-
dancia de aguas frias y calientes que llaman baños,mucho vino del mejor que se halla en toda Eu-
ropa,particularmente el de Orense,y Riuadauia,del qual se prouen muchas prouincias del Reyno,y 
de fuera del.Tiene muchas y muy buenas frutas,limas y naranjas de todo genero,Seda y mucho li-
no,muchos minerales de Oro y pla: ta, hierro &c. Y algunas canteras de marmol. Su temperamento 
ni frio ni caliente. IOANNES BAPTISTA VRINTS, ÆMVLVS STUDII GEOGRAPHIÆ D.ABRAHA-
MI ORTELII, P.M.COSMOG.REGII EXCUDIT. HOC MYSTERIVM FIR: MITER PROFITEMVR. 
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polas parroquias e vilas próximas, saían polos portos de Santa Marta de 
Ortigueira, de Viveiro ou de Cedeira, segundo fora o caso, con destino á 
construción de barricas de viño en Andalucía, ou no caso da madeira de 
leña, serrada a cordel, para os estaleiros portugueses onde se empregaban 
na construción naval e na civil, sobre todo en tempos dos reinados de 
Felipe II e do seu fillo Felipe III. Madeira desta zona norte de Galicia 
chegaba ata Sevilla río arriba, onde a descargaban. O mesmo que chegaba 
a Cádiz e a outros lugares do interior de Andalucía.  

Pois ben, continuando co tema que nos ocupa, diremos que Rodrigo de 
Montoto ou Montouto (Monte alto) «o vello», nese ano de 1547 onde 
comeza esta historia, atopábase enfermo de corpo, pero conservaba 
o pleno xuízo, se ben a enfermidade e o perigo de morte debeu ser tal 
que non deu tempo a chamar ó escribán polo que foi o crego do Freixo, 
chamado Vasco Sanjurjo de Montenegro, e mais outro crego chamado 
Pedro de Seara, os que axudan a redactar e escriben o testamento, o cal, 
como se verá pola transcrición, se protocolizará uns días máis tarde por 
ante un escribán. Todo parece indicar que o que se encargou da redacción 
foi Vasco Sanjurjo, seguindo seguramente no esencial as indicacións do 
testador.

4.1. Comezan os trámites oficiais co chamamento ó alcalde das 
Pontes Pedro Vidal de Solloso, morador do lugar de Paxón e co 
chamamento das testemuñas

Para levar a cabo todos estes trámites foi necesario chamar ó alcalde das 
Pontes, Pedro Vidal de Solloso, e ó citado escribán, os cales chamaron 
tamén a varios testigos, os que declararían ser certos os trámites feitos 
polos citados cregos por mandado de Rodrigo de Montoto. Pedro Vidal 
de Solloso era, ademais de alcalde das Pontes, veciño do lugar de Pajón, 
como se ve a continuación pola transcrición do orixinal, a que facemos 

con lixeiras modificacións para simplificar e entender mellor o teor do 
escrito: 

“Estando en el lugar de Pajon en casa de Pero Vidal de Solloso Alcalde 
que es sita en la feligresía de San Juan do Freyxo coto e jurdición de la 
villa de las Puentes de García Rodriguez a veinte e seis dias del mes de 
abril ano del senor de mill e quinientos e corenta e siete anos antel muy 
vertuosos Señor Pero Bidal de Solloso Alde e Justicia en la villa de las 
Puentes de garcia rrodriguez co su Jurdicion por md de la muy ylustre 
señora condesa de lemos su señora en presencia de mi el escribano 
publico e de los testigos de yuso escritos parescio ende presente rroy de 
montouto vezino de la feligresia de San Juan do Freyxo e dixo que por 
quanto puede aber diez o doze  dias poco mas ho menos o menos (sic) 
tiempo que rro de Montouto el viejo su padre se falesciera desta presente 
vida estando enfermo en cama de enfermedad corporal de que muriera 
e con su seso e juizio natural cual Yhu Xpo plugiera de le dar por al dho 
tiempo no poder ser socorrido de escribano publico para azer e otorgar 
su manda e testamento lo yziera e otorgara por delante Po de Seara cligo 
e ciertos testigos que ende se allaron presentes e abia echo y otorgado 
cierto codezillo por delante de Vco Sanjurxo clerigo e delantes ciertos 
testigos el qual era venido a su noticia.

4.2. Actos previos á apertura do testamento de Rodrigo de 
Montouto

A apertura do testamento fíxose nas casas do crego Vasco Sanjurjo “que 
son sitas cabe la iglesia do Freixo” e os testigos chamados que xuraron “en 
el santo nombre de Dios” foron: Vasco Sanjurjo, crego da feligresía de San 
Xoán do Freixo, García Ares, criado do citado crego, o crego Pedro de Sea-
ra, Afonso Fernández e Juan de Castrillón, os cales declararon que Rodrigo 
de Montoto estaba no seu “seso e juizio natural” cando redactou o seu testa-
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mento; e tamén dirán que o seu fillo Rodrigo de Montouto pedía a apertura 
do testamento e do codicilo que fixera seu pai, finado recentemente. A aper-
tura e a declaración de testemuñas xa se fixo na presenza do escribán, estan-
do presentes como tales: Pedro do Barro de Saomede (que evolucionaría de 
San Mohamede ou San Mamede, entre os séculos VI e XII, a  Saomede no 
XVI e, por simplificación, pasou a denominarse Somede na actualidade. E 
o mesmo San Mamés. A Orde do Císter, a través do mosteiro de Santa Ma-
ría de Meira, introduciu o seu culto nas Grañas do Sor e noutros lugares) e 
García Ares, criado do crego Vasco Sanjurjo. O escribán foi o xa citado “San 
Juan Suares” e da súa man quedounos o documento que trasladamos, con 
lixeiras modificacións e comentarios, entre parénteses, a continuación:
“Y lo que los dhos testigos e cada uno de ellos dixeron e declararon secreta e 
apartadamente cada uno por si conforme a los dhos memoriales de testamen-
to e codecillo es lo siguiente---------------------------------------------------------

En el lugar de Bilarmayor22 dentro de las casas de morada de R⁰ de Montouto, 
el biejo, que son sytas en la fa de san Juo do Freixo a diez dias del mes de marco 
ano de mill e quyso e corenta e siete anos Ro de Montouto, el viejo, vezino de la 
dha fa quetaba presente jaziendo como jacia (yaciendo como yacía) enfermo 
en cama de henfermedad corporal qual yhu xpo0 ( Jesucrísto) pluguiera de me 
dar e tenyendo su seso// fol 4// v e juizio natural temiendose como dixo que se 
temia de la ora dela muerte que sabia e tenia por firme e cier que el e todo fiel 
cristiano nascido en este mundo debia e tenia de pasar e queriendo hazer azer 
su manda e testamento para que despues de su falescimo sus vs e cosas qheda-
sen ven reparadas de servicio de dios e aprol e probecho e salvamiento de su 
anima e porque del presente no podia ser socorrido de escribano publico para 
lo azer e otorgar por ser tierra e lugar de montana23 la abia hecho e otorgado 
22  No orixinal escribiranse de varias maneiras tanto este topónimo coma outros e incluso os 
nomes de persoa. O escribán non usaba normas ortográficas fixas porque os criterios para fixalas 
aínda tardarían en chegar.
23   Esta circunstancia repítese en lugares coma o de Vilar Maior, tanto nesta serra coma noutras. 

por delante Pero de Seara, clerigo, al qual rrogara la asentase y escrebiese por 
memorial y por delante ciertos testigos que al dho tiempo estaban presentes y 
lo iziera e ordenara e otorgara en la forma e manera. Se primeramente que 
mandaba su anima a dios nro Senor que la yciera criara formara a su santa 
semejanza e semeltun (similitud) e la rremediara en el arbol de la berdadera 
cruz por su santa sangre justa e preciosa e que rrogara a nra senora santa 
madre de dios nro senor ihu xpo que rrogase a su yjo bendito que le quysiese 
perdonar sus pecados que en este mundo avia echo contra su santa majestad, 
e quando le plugiese lebar su anima desta presente vida la llebase a su santa 
gloria del parayso para donde fue criada e no quisiese estar con ella en rigor 
estrecho juizio, ytem dixera que cuando  pluguiese a nro Senor ihu xpo llebar 
su anima desta presente vida enterrasen su cuerpo e carnes pecadoras en el 
cemyterio de la yglesia de san juan do freyxo en una sepultura questa a par 
donde estaba sepultado Aol de Montouto su yjo; Ytem dixera que mandaba 
tener el dho dia de su enterramiento e onrras quatroze clgos e flaires ( clérigos 
e frailes) de misa que todos dixesen misas por su anima e que diesen vino e 
bianda e limosna por su anima según hes uso e costumbre, e que mandara de-
cir misas de prazos e oytabal (misas de plazos y octabal) según uso e costum-
bre e que mandaba dar al clego (clérigo) que estobiese con el e le tobiese por 
la mano quando nro senor apartase deste mundo su anima de// fol 5 r.// de 
las carnes e la fiasen con sus horaciones para dia de san miguel arcangele tres 
reales de plata; e que mandara  la see  ( Sede) de Mondonedo cinco mrs (ma-
rabedís) e que mandara  a la Santa Cruzada para rredencion de cabtybos24 
otros cinco marabedis e que con aquellos la apartaba que no llebase ny gastase 
mas en sus bienes e azienda e que mandara a los lazarados de Santa Marta25 

24   Lembremos aquí que, por exemplo Miguel de Cervantes Saavedra tamén sería, co paso do 
tempo, un deses “cautivos en tierra de moros” ós que había que mercar a súa liberdade. Algún 
ortigueirés tamén estaría no mesmo caso.
25   Refírese ós que tiñan a lepra e estaban acollidos no hospital de leprosos, ou lazarados, 
extramuros da vila de Santa Marta. Había destes hospitais en todas as vilas, normalmente fóra das 
súas murallas, e mesmo outro, o dos Malates. A pitanza era unha ración de comida, distribuída ós 
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de pitanza cinco mrs  e dixera que mandaba dyesen quince misas de requien 
en san Juan do Freixo por la alma de Teresa Perez e de Fernan de Cajete26 por 
que les hera encargo e que mandara dar para ellas un ducado e que mandara 
dar teze misas de rrequien en la yglesia desportas (de Portas, en san Sebastián 
dos Devesos27) por el alma de su padre e que mandara dezir quatro misas de 
requien por la alma de Juan da Serra28 e de Catalina da Serra, en la yglesia de 
Santiago de Bravos porque les hera cargo e que mandara dar a María Balsera, 
su hermana29, dos ducados porque le hera encargo, e que mandara pagar a 
Gaibor30, mercader, diez reales que le debía, e que mandara pagar a Martín 
Cabeza tres reales que le debía e que mandara de sus vienes e hazienda a 
Ynes de Galdo su senora mujer de rr0 (Rodrigo) de Montoto su hijoquinientos 
mrs pares de blancas31 porque le hera en cargo  por rrazon de mucho e vuen 
servizio que le abia hecho en su salud e enfermedad e que mandara a Maria 
pobres e tamén ós relixiosos. Neste caso tratábase dun estipendio voluntario do testador a xeito de 
esmola. 
26   O lugar dese nome, do Caxete, daría lugar a un apelido moi común por esta zona, apelido que 
aínda se conserva na actualidade por Viveiro e por Ortigueira.
27  Onde se venera a imaxe de Nosa Señora de Portas. Este santuario gozará de zona ó longo dos 
séculos, sobre todo a partir do XVI e XVIII. No seu entorno celebrábase unha feira, o mesmo que 
noutros santuarios.
28   Outro apelido típico desta zona é o apelido “da Serra”, que tanto se atopa por Couzadoiro 
coma por Devesos e outras parroquias próximas á Serra da Faladoira e incluso por Viveiro e outras 
comarcas. Castelanizouse dando lugar a “Sierra”, pero non se debe confundir co apelido “Sierra” 
asturiano. No galego, coma tantos outros, perderá a cópula, ou elemento de unión.
29   O apelido Balseiro ou Balseira atópase tamén por esta zona, sobre todo nas Grañas do Sor. 
Por este dato sabemos que a nai do testador apelidábase “Balseira”. Nesta época mantíñase a 
concordancia de xénero nos apelidos e así o atopamos en apelidos de muller como: Parda, Gata, 
Jata, Balseira, Preta etc.
30   Os mercadeiros viñan vendendo as mercadorías, neste caso. 
31  «Maravedís pares de blancas» era outra maneira de chamar ós maravedís, moeda que se usaba 
no reino de León xa desde tempos de Fernado II e tamén no de Castela. Había varios tipos de 
maravedís en función do material do que estaba feita esa moeda, así os maravedís «pares de blancas» 
eran os chamados «maravedís cobreños», que dous maravedís deste metal equivalían a un de prata, 
ou «blanca», maravedís deste metal acuñados desde tempos do Rei Afonso X. De ahí vén o dito de 
«estar sen blanca». A moeda de vellón era a constituída por dúas partes de cobre e unha de prata. 
Tamén había maravedís de ouro, pero no XVI ese metal facía falta para outras moedas de maior 
valor e peso que o maravedí, claro.

de Bilapedre32 dos rreales dos rreales e que dixera que dexaba por su conplidor 
testamentario de la dha su manda e testamento legatos e osequias33 en el con-
tenidas a Ro de Montouto su hijo al qual dixera que daba su poder cumplido 
para que esta se le tomase fondos de sus vienes muebles e raizes e los bendiese 
en publica almoneda o fuera della a vuen barato e a malo asta ser complido 
e pago esta su manda34 e testamento legatos e obsequias en ella contenidas 
e su perdida e dano de sus vienes e hazienda. E dexara por veedor sobre el 
dho Rodrigo de Montouto para que viese como se cumplia// fol 5 v.// a Vasco 
Sanjurjo clerigo de san Juan do Freixo a los quales mandaba por trabajo  ocho 
rreales e al dho Ro de Montouto mill mrs pares de blancas e que dixera que 
depues de complida e pagada la dha su manda e testamento legatos e obse-
quias en ella contenidos  e declarados en los mas de sus vienes remanecientes 
que dexaba por legitimos e universales erederos a sus hijos e hijas nietos e 
nietas35 para que ellos los llevasen y heredasen e partiesen en yguales partes 
tanto el uno como el otro y el otro con el otro con la su bendicion e de Dios. E 
que dixera qtre aquella daba y otorgaba por su manda e testamento ultima e 
postrimera boluntad como de derecho mejor lugar hobiese e que rebocaba e 
daba por ninguna otras quale quier mandas testamentos codecilios que antes 
de aqhella lo hobiese fecho por escrito e de palabra y no requeria ny hera su 
voluntad que valiesen ni hyziese fee en juizio e fuera del salvo aquella que al 
presente hazia e otorgaba por delante Pero de Seara, clerigo, al qual rrogaba 
escreviese e feziese escrevir e asentar, e lo firmase de su firma acostumbrada 
e de los presentes fuesen dello testigos, e que el dho testamaneto e lo en el con-

32  Vila Pedre, ou vila de pedra, ou da pedra. O apelido Pedre, que aínda se conserva na actualidade, 
está relacionado con esta vila e lugar. Outros nomes relacionados son por exemplo «auga pedre», é 
dicir a auga que brota na pedra.
33   Exequias.
34  Esta era a carga que adquiría o seu fillo ó aceptar a herdanza e que condicionaba o destino do 
lugar ou lugares do testador así como o resto dos bens, como así foi.
35  Véxase que a linguaxe inclusiva non é un invento dos nosos días, xa existía no século XVI. 
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tenido desde alli según dho hera lo dera por firme justo e baledero estando 
al otorgamiento del al tiempo presentes por testigos, yo el dho Pero de Seara, 
clerigo, e Alonso Fernandez vezino de la feligresia de san Juan do Freixo e 
Garcia Ares, criado de Vasco Sanjurjo clerigo los quales, por ruego del dho Ro 
de Montouto firmaron aquy de sus nombres juntamente conmigo en este dho 
memorial, que fue fecho y otorgado usupla36 (sic) dia mes e ano e lugar suso 
dhos37. Por ser verdad lo suso dho contenido en heste memorial de testamento 
y según lo fize escrevir yo el dho Pero de Seara clerigo lo firmo de mi nombre, 
Pedro de Seara, clerigo, Garcia Ares como testigo;; Alonso Fernandez como 
testigo. Pasó e se autorizó ante mi San Juan Suarez, escribano.”

Pero Rodrigo de Montouto non quedara de todo satisfeito e, pouco despois, 
decide facer un codecilio polo que manda escribir algunha cousa máis pois 
lembrouse de quen lle merecía algún recoñecemento extra, como foi o caso 
do seu neto Juan Fernández de Montouto, ó cal lle deixa a terza e quinta 
parte de todos os seus bens, que poida que esa mellora estivera propiciada 
polo interese temperán do crego Vasco Sanjurjo, pois este neto chamado 
Juan Fernández de Montouto aínda era pequerrecho, pero acabará casando 
cunha filla do citado crego chamada María Fernández Sanjurja38. Lembre-
mos, novamente, que os lugares de Solloso e de Vilarmaior compartían lin-
des naquela época, e Vasco Sanjurjo era o dono de Solloso, senón de todo, 
dunha grande parte.

36 «Ut supra», que significa «como anteriormente». O crego, ou o escribán, non tiña moitos 
coñecementos do latín e por iso escribiu “usupla” que era como lle soaba. 
37  “Suso dichos”, ou o que é o mesmo “xa citados” ou “arriba ditos”.
38  A carta de dote outorgárase o 23 de outubro do ano 1565 por diante do escribán Juan do Canto, 
escribán que o era da vila de Santa Marta de Ortigueira, o cal nos indica a mobilidade da xente por 
eses anos pois aproveitaban unha viaxe ou calquera circunstancia similar para elevar a público un 
compromiso, como por exemplo o documento dunha dote matrimonial. Por esta carta de dote vemos 
que Juan Fernández de Montouto xa sabía escribir, seu pai ou non sabía, ou estaba impedido para 
facelo.

4.2.1 Vexamos a continuación o traslado do citado codecilio39:

Fol. 5 r. «En el lugar de Bilarmayor, dentro de las casas de morada del 
dho Ro de Montouto el viejo, que son sitas en la feligresia de san Juan do 
Freixo40 a diez e ocho dias del mes de marco ano de mill e quynientos e co-
renta e siete anos por ante my Vasco Sanjurjo clerigo de la dha feligresia 
el dho Ro de Montouto estando como estaba enfermo e doliente en cama 
de henfermedad corporal qual Yhu Xpo  pluguiera de le dar41, teniendo 
como tenia su seso e juizio natural42 e temiendose como dixo se temia de 
la hora de la muerte porque sabia e tenia por cierto el e todo fiel cristiano 
nascido en este mundo abrá de pasar, e por bebir como vevia43 en tierra 
de montana e no poder ser socorrido de escribano publico para hacer 
39   O codecilio é un documento polo que a persoa que fai testamento  consigna a última e postri-
meira vontade, onde aclara, quita, pon e establece as condicións do seu testamento.
40  Véxase que unha e outra vez repítese «san Juan do Freixo» e non “del Freixo”, nin «del Freijo». 
Sen embargo o nome do santo «sancti Iohanis» xa pasara a «San Juan no castelá», quedando no 
galego «Joanes» ou Joan, de onde o actual Xoán, Xoana ou Xan, e os apelidos Seoane e Joane.
41  Unha expresión esta moi habitual na redacción dos testamentos daquela época que, como 
vemos, poñía a vontade de Deus por riba de todo e de todos, pois a relixión era unha e indiscutible.
42  «Seso y entendimiento», refírese á razón, a que estaba no uso da razón ou en pleno uso das 
súas facultades mentais. Lémbrese tamén as crenzas relixiosas cristiás da época no relativo ós 
conceptos de alma ou ánima e razón, pois considerábase que a razón proviña da alma ou estaba 
nela, pola cal podía sentir, pensar, emocionarse ou tomar decisións libremente. Agustín de Hipona 
ou San Agostiño definía a alma coas seguintes palabras: «Preguntas qué es el alma, te complaceré 
fácilmente; pues a mi parecer es una substancia dotada de razón destinada a regir el cuerpo» (Hipona 
De, trad. 1951c, XIII, 22) De quantitate ánima. Recordaba tamén que unha das partes da alma é: 
Racional: es la mejor parte del hombre y por la que se coloca de un modo especial por encima de 
todas las criaturas, puesto que no es un mero vestigio sino imagen de Dios. No es por el cuerpo por 
lo que el hombre es imagen de Dios, sino que lo es «a través de cierta forma inteligible de mente 
iluminada» (Hipona De, trad. 1969, 3, 20, 30). A outra, a destinada a rexer o corpo di: «Por ser la 
parte superior y porque su bien se eleva sobre el bien del cuerpo, como indicaremos más adelante, al 
alma le corresponde, por excelencia, mandar sobre el cuerpo y a este, secundar los deseos del alma. 
Por lo demás, respecto al problema de la ubicación local del alma, afirma que esta se encuentra en 
todas y cada una de las partes del cuerpo, como lo demuestra la sensación de cualquier dolor». Con 
estas notas considero que queda matizado o pensamento das xentes da época da que tratamos, pois 
era isto o que se ensinaba. 

43   O uso do b alta e da baixa, como vemos úsao sen criterio fixo. Terán que pasar máis de 150 anos 
para a fundación da RAE coas súas normas.
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su manda e testamento e a falta del abia hecho por ante Pero de Seara, 
clerigo, resete e abytante en la dha feligresia al qua labia rrogado44 la 
escreviese e asentase por memorial e diese dello fee quando le fuese pedi-
do e demandado, e rrogara algunas personas que al dho tiempo estaban 
presentes fuesen della testigos a lo qual dixo que se rreferia según e de la 
manera que el la diese por escrito e firmada de su nombre e de Ao Fernan-
dez e Garcia Ares que juntamente abia firmado con el de sus manos por 
ende que a mayor abondamiento el dho rro (abreviatura de Rodrigo, coa 
dobre rr anteriormente citada) de Montouto dezia que por quanto en el 
dho su testamento sele avia olvidado ciertas cosas e clausolas que heran 
utiles e probechosas e complideras al servicio de dios nro Senor e a des-
cansamiento e salvamiento de su anyma e prol e probecho de sus vienes 
e azienda e no revocando el dho su testamento que ante el dho Pero de 
Seara clerigo e testigos tenya hecho e otorgado antes lo aprobabdo rre-
teficando e deviendo por vueno e en el enmendado por via de codezillo45 
dezia que mandaba a Juan su nyeto, hijo de rro de Montouto su yjo de me-
joría e sobre los otros sus yjos e ijas nietos e nietas46 e herederos y con la 
su bendicion e de dios la tercia e qynta parte de todos sus bienes muebles 
y rrayzes47 oro plata e dineros e axuares de casa por donde quier que el 
los hubyese e le pertenesciesen o se allasen a sun fin e muerte para// fol 
5 v.// que la tercia parte llevase para si para siempre jamas e La quinta 
parte por ella lo honrrase e misase según convenya a la honra e estado48 
de su persona la qual dha terzia parte de veienes e azienda según dho 
era le senalaba en todos sus vienes e hazienda donde quier quellos esto 

44   O dobre rr no comezo da palabra indicaba un son forte, o mesmo que o R maiúscula. No docu-
mento altérnanse estas dúas formas. Caso parecido pasa co dobre ss.
45   Codicilio.
46   Repite a mesma fórmula que no testamento e a linguaxe matiza o xénero.
47   É dicir os bens que se podían mover e os que non. 
48   Expresións co mesmo significado atopámola, por exemplo, en «El Ingenioso Hidalgo…» de 
Miguel de Cervantes.

Escritura de venta que fai do censo e do lugar de Vilar Maior, Juan Fernández de Montouto
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biesen ho en la mejor e mas principal parte dellos e que mandaba so pena 
de su vendicion a los otros sus yjos y eros contenidos la dha manda que 
al dho Juane su nieto mandaba de mejora ny conta parte ni cosa dellos no 
fuesen ny pasasen  so la dha pena de su vendicion49 dende ally les hecha-
ba e dexaba ps siempre jamas por que aquella era su propia voluntad de 
ansi lo mandar como lo mandaba e otorgaba, e que dezia e pedia que el 
dho su testamento este dho codezillo se juntase todo en uno, e fuese todo 
una escritura e no mas una que la otra e fuese balida en Juizio e fuera 
del donde quier que fuese presentada por testamiento e syno por manda 
e sino por codezillo ho por su ultima e postrimera voluntad e como mejor 
de derecho en tal caso pudiese e debiese valer, e rogaba a my el dho Vasco 
Sanjurjo, clerigo, suso dho lo asentase y escreviese de my mano o feziese 
escrevir (como vemos ese poder exerceuno Vasco Sanjurjo) e dese este 
dho codecillo fe e lo firmase de mi nombre e de los presentes, rogaba dello 
le fuesen testigos fecha usupla, dia mes y ano e lugar suso dhos estando 
presentes por testigos llamados e rogados por el dho Ro de Montouto a lo 
que dho ley el dho Vasco Sanjurjo e Garcia Ares mi criado e Juan de Cas-
trillon vecino de la dha feligresia, e por ser verdad que el dho codecillo 
paso ante my vien e fielmente según va escrito que por mano de otro lo fize 
escribir estando presentes los dhos testigos ynfraescritos lo firmé a qui 
de mi nombre e firma acostumbrada Vasco Sanjurjo, clerigo, Garcia Ares 
como testigo, pasó se abtorizó ante my San Juan Suares, escribano50. Y lo 
que los dhos testigos e cada uno dellos dixeron e declararon cada uno por 
si secreta e apartadamente delante Eel Senor Alcalde es lo seguiente» .

49   A beizón dun pai ou dunha nai era cousa moi respetada, e a de Deus ¡vaia se o era! 
50   Esta era outra das formas de pasar a público unha escritura, neste caso un testamento. Mesmo 
eran válidos os escritos polo propio testador, ou hológrafos, e mesmo de palabra, sempre e cando 
varias testemuñas o acreditaran. Iso si, había que levalos diante dun escribán e autorizalos, asinados 
da súa man e coa súa marca ou “signo”, xa que cada un tiña a súa, aprobada e recoñecida polo 
tribunal examinador.

Continúa o documento coa declaración das testemuñas anteditas onde to-
das declaran o mesmo, sen apenas variacións. No folio 9 recóllese a autori-
zación feita polo Sr. Alcalde das Pontes de García Rodríguez onde, seguindo 
a norma, dá un ano e un día de prazo para o total cumprimento do testa-
mento: “se ponya e apoderaba en la tenencia e posesion rreal, corporal 
abtual sevil natural vel casy de todos e qualesquiera vienes muebles e 
raizes e semovientes que al fallescimiento del dho defunto oviesen queda-
do para que ninguna persona fuese osada de le quytar mober molestar ny 
perturbar de la posesion dellos asta que dentro de un ano e un dia cumpla 
la dha manda e testamiento e voluntad del dho defunto, lo qual mandaba 
yziesen e compliesenso pena de dos mill marabedis para la camara de su 
Sa”.

O que se declara a 28 días do mes de abril do ano 1547, danto testemuña 
de verdade o citado escribán, figurando o seu traballado signo ó final da 
escritura.

4.3. No ano 1561 Rodrigo de Montoto, o novo, xa é o dono da herdan-

za deixada por seu pai. A dote matrimonial das fillas María e Constan-

za López

Nos anos 1561 e 1566, Rodrigo de Montouto, o novo, herdara todo o 
que seu pai lle mandou e xa ten fillas e fillos casadeiras polo que, como 
veremos, convén tratar o seu matrimonio. Unha desas fillas chámase 
María de Galdo, que é o apelido que tomará da súa nai chamada Inés51. 
51   Esta Inés pode ser unha das moitas descendentes do que fora meiriño da fortaleza de Moeche 
en tempos dos Reis Isabel e Fernando, no ano 1489, chamado Pedro Ares de Galdo, ou tamén do seu 
irmán Fernando de Galdo. Os deste apelido asentáranse por toda esta ampla zona, desde Viveiro a 
Mañón, así como nas terra de Ortigueira, As Pontes, Cedeira, Moeche, Trasancos etc. Deste apelido 
xa se deron datos nesta revista nun artigo da miña autoría, polo que a el os remito. En Santa María 
das Pontes  temos documentado tamén a Alonso de Galdo e ao seu fillo Pedro de Galdo no ano 1574, 
este último veciño do lugar de Vilarbó, pola escritura da venta de parte da dote da dona deste último, 
chamada María González, feita a favor do crego de San Pantaleón Fernán Pernas, tío da citada 
María. Na venta dise: «conviene a saber toda la parte e quinón que a mi la dha María Gonzalez me 
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Unha das fillas de Rodrigo de Montouto, «o novo», e de Inés de Galdo52, 
chamada María de Galdo casaríana con Lope Gómez, e digo casaríana 
porque a muller non tiña poder para elixir, ningún ou case ningún, ese 
poder tíñao sobre todo o pai, e un pouco a nai. A carta de pago da dote de 
María ten a data do 22 de outubro do ano 1561 e outórgaa o xenro a favor 
do sogro por diante do escribán da vila das Pontes, Juan Justo, de quen 
tamén nos ocuparemos neste traballo no apartado correspondente carta de 
dote no seu segundo matrimonio, estando viúvo do primeiro.

A carta de pago, onde se da cumprida e clara descrición dos bens dotais, 
redáctase o mesmo día que se celebrou o matrimonio, e di:“ En el lugar 
de san Mamede dentro de las casas de morada de Lope Gomez a beynte 
dias del mes de otubre del ano del Senor de mill e quinientos e sesenta e 
un anos en presenzia de mi escribano e testigos abiendose este dho dia 
casado el dho Lope Gomez con Maria de Galdo hija de Ro de Montouto 
vecino de San Jo do Freixo por palabras de presente según lo imandados 

pertenece por Ao Guerreiro o vello do Penido y Maria Gonzalez mi padre y madre defuntos del lugar 
do Penido sito en la fsía de Cabanas y son casas heredades bravas e mansas prados e fragas soutos 
arboles y plantados con su molino ayra e horto y entradas y salidas y de todo lo demas al dho lugar 
anexo y pertenesciente( continua)». Máis adiante danse os datos da filiación de Pedro de Galdo «e 
que yo el dho Po de Galdo los tendré siempre como bienes dotales de vos la dha Mª Gonzalez mi 
mujer doy juntamente por mi fiador a Alonso de Galdo vecino de la dha fra de Santa María de las 
Puentes de Garcia Rodriguez q estaba presente e yo el dho Alonso de Galdo presente otorgo q salgo 
por fiador del dho Po de Galdo mi hijo». Foi feita a escritura por man do escribán de Viveiro Ares 
Vázquez de Vaamonde a 11 de outubro do ano 1574. Poñemos tamén como exemplo que un Alonso 
de Galdo, aveciñado en Santa María do Burgo, tiña a carta executoria da súa fidalguía, a cal lle 
entregara seu pai Fernando de Galdo, veciño de Santa María de Mañón e que cita expresamente no 
seu testamento, o cal foi feito no ano 1625. É dicir, son varios os deste apelido e todos eles declaran 
ser fidalgos. Se nos xuntáramos todos os que somos descendentes de Pedro Ares de Galdo ou do seu 
irmán Fernando, seríamos multitude.
Outra rama deste apelido serían os descendentes de Fernando de Galdo e Catalina Martínez, que 
foron: Pedro Arias de Galdo, veciño de Vares, Juan de Galdo, veciño de Viveiro e Antonia de Galdo, 
casada con Juan Fernández de Montouto, veciños de Vares. Este último matrimonio terían un fillo 
chamado Luis de Galdo. Como se pode observar, o apelido Galdo e o Montouto volverían a unirse, 
e deste Luis de Galdo sabemos que estaba vivo no ano 1626. 
52   Lembremos que seu pai xa morrera, e a el no testamento chámaselle o novo.

y la santa iglesia de Roma y despues de ansi casados los suso dhos el uno 
con el otro abiendo Pedro Arias de Galdo vezino de Santa Marta53, traido 
los dhos Maria de Galdo e Lope Gomez  a su casa y despues de el casarse 
e reczibido por su mujer le entregó con ella y el dho Lope Gomez rescibio 
del dho Pedrares54 de Galdo en nombre del dho Ro de Montouto los vienes 
siguientes/ dos colchones, dos alfameres55, un cabezal, tres mantas, dos 
almoadas, cinco sabanas, tres mesas de toallas, unas fazalexas56, de seda 
e otras de hilo, tres rebucos (rebozos), una hucha, cinco camisas, dos 
cofeas, tres gorgueiras, un breal e sayuelo, e manto de beyntes dozeno , 
unos corpos de beyntes dozeno, una saya blanca e un sobresayo verde, 
los quales dhos vienes de suso declarados …el dho Lope Gomez dixo que 
reszebia e daba por rezebidos para en parte del pago del dote e casamiento 
que el dho Ro de Montouto le avia prometido con la dha Maria de Galdo 
su hija…»(continua). Ó final aparecen os testigos e outro dato interesante, 
o nome do alcalde das Pontes naquel ano: “ Fueron testigos Fdo Gomez 
de Muras e Juan Gomez padre del dho Lope Gomez57 e Fdo de Caabeiro 
alcalde de las Puentes e Juan de Caabeiro e otros muchos e de todo ello 
di testimonio de verdad yo Juan Justo escribano pongo aquí mis nombre 

53   Pedro Arias (ou Ares) de Galdo era fillo de Lope Díaz de Lago, veciño de San Xiao de Barbos 
e rexidor da vila de Santa Marta. Este Pedro Arias de Galdo foi capitán e participou una defensa da 
cidade da Coruña levando as tropas ao seu cargo na defensa da cidade da Coruña diante do ataque 
inglés dirixido e mandado por Drake. Teñen a súa orixe na parroquia viveiresa dese nome. Ademais 
deste Pedro Ares de Galdo tamén atopamos a outro dese mesmo nome no ano 1585 residindo no 
Freixo que estaba casado con Elvira Fernández (viúva xa no 1591) os cales tiveron, cando menos, 
catro fillos que eran: María de Galdo casada con Juan Vermúdez, veciño de Galdo; Inés de Galdo 
casada con Juan Paz; Pedro e Diego Ares de Galdo, pero que non son obxecto de estudo no presente 
traballo, se ben sabemos que ese apelido quedou na terra das Pontes, foi por esta causa.  
54    Pedro Ares, ou Pedro Arias, desas dúas fomas escribían o segundo apelido.
55  «Alfareme» ou «alfamar» era unha manta ou cobertor de cor encarnada. Outra palabra moi 
parecida era alfareme, era umha especie de toca que se empregaba para cubrir a cabeza que usaban 
os árabes e os musulmáns.
56   Toallas da cara.
57   Como vemos o pai do noivo só aparece como testemuña, a responsabilidade e o custe da dote 
corría de parte dos pais da noiva.
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e signo de pedimento del dho Pedro Ares de Galdo58 el qual es (signo e 
sinatura).

4.4. Dote para casar a Juan Fernández de Montouto, fillo de Rodrigo de 

Montouto o novo, feita no 1565, coa filla do crego Vasco Sanjurjo de 

Montenegro, chamada María Fernández Sanjurja59

Unha carta de dote interesante é a que comentamos a continuación pois 
trátase da que promove, aínda que pareza o contrario, o cura do Freixo 
Vasco Sanjurjo para casar a súa filla María Fernández Sanjurjo60 co neto 
de Rodrigo de Montouto o vello, chamado Juan Fernández de Montouto, 
a quen cita o seu avó no testamento deixándolle unha terza dunha quinta 
de todos os seus bens. Todo isto soa un tanto estraño na actualidade pero 
naqueles tempos non. Prometíanse en matrimonio desde que nacían, ou 
incluso antes. O poder exercíano os pais, as fillas e os fillos obedecían 
pola medra da casa, da familia e co paso do tempo repetirían esta fórmula 
cos seus propios fillos. De aí o codecilio feito por Rodrigo de Montouto, 
ou auspiciado por Vasco Sanjurjo, quen o sabe? Polo que xa se fai unha 
mellora poida que intencionada.

58  Debía ser el mesmo o que pagaba a escritura, ademais de expoñerse a perder o valor da dote 
que, de non pagarlle Rodrigo de Montouto, perdería el. É o risco que se corre ó quedar por fiador ou 
adiantar o diñeiro por outros.
59  Convén recordar aquí que este crego tería descendencia (por exemplo a Alonso López Sanjurjo, 
o fundador do vínculo da casa de Solloso) de María Vizosa de Valcárcel e Solloso (a cal casarían 
con Alonso Méndez de Estoa), unha das irmás de Pedro Vidal de Solloso, os cales eran fillos de 
María Vizosa, «a nova», e de García Vidal de Solloso, netos maternos de María Fernández de Luía 
e de Pedro Fernández de Aguiar, señor do Couto de Hervellás… Esta María Fernández de Luía era 
prima de Juan Pita de Pumariño o vello e de Juan Pita de Pumariño o novo, descendentes da casa 
dese nome en Moeche (da cal se falará máis adiante), presenteiros que foron, de entre outros, do 
beneficio durado de Santa María de Labacengos. Son e chámanse o solar de Pumariño, situado na 
antiga xurisdición de Moeche, nos estados da casa de Lemos e Andrade. 
60  Impuxéronlle os apelidos do pai seguramente como distintivo do poder da liñaxe paterna, en 
detrimento da materna que, como se sabe, era da casa de Solloso e tampouco eran calquera cousa 
máis. A casa fidalga dos Sanxurxo de Montenegro soaba con máis forza que a de Solloso, aínda que 
xa se encargaría Vasco Sanjurjo de facer que esta última medrara ó lado da súa vida sen figurar o 
apelido Solloso nada máis que no morgado.

Así foi como o 23 de outubro do ano 1565 reúnense os interesados diante 
do escribán Juan do Canto, que o era un dos de número61 da vila de Santa 
Marta de Ortigueira, e tratan o matrimonio dos seus fillos, o cal quedou 
do seguinte teor: 

“ Sepan quantos hesta carat de dadiba e donacion bieren como yo rro de 
Montoto vzo de san Juan do Freixo Juron de las puentes de gra rros  (Puentes 
de García Rodríguez) que hestoi pre  (presente) otorgo e conozco por hesta 
presente carta que ago gracia e donacion pura mera e ynrrebocable que 
llama el drco (derecho) entre bibos Juan Frse (Fernández) my hijo legitimo 
e de Ynes de Galdo combiene a saber que ansi bos ago donacion de la 
casa en que bos el dho Juan Frse  mi hijo bebis sitas en el Freixo con su 
cillero entradas e salidas con mas todas las heredades del lugar e casa do 
rregueiro sitos en el Freixo por donde quiera que se hallaren perthenezerle 
bravas e mansas y que si el dho Juan Frse su hijo quisiere labrar algunas 
heredades suyas no le llebará rrenta ninga ni se las perturvara la qual 
dha donacion digo que le ago por razon que avia de casar y casase con 
Maria Frse Sanjurja hija de Basco Sanjurjo62 bezino do Freixo e para que 
mejor puedan sustentar la carga del matrimonio e tambien por muchos 
servicios que me avia hecho y espero que me ara (ará) de aquí adelante 
carat aparto e quito e desapodero a mi e a los dhos mis vienes y herederos 
e subcesores de todo el dreco  e accion e propiedad e senorio boz e razon 

61  Existía un determinado e autorizado número deles en cada vila, examinados e recoñecidos pola 
autoridade Real ou polos do señorío, incluíndo tamén os do eclesiástico.
62  Omítese o de que era crego, isto poida que sexa de xeito intencionado porque, legalmente, as 
fillas e os fillos dos cregos non podían ser lexitimadas para herdar, aínda que por eses anos facíase, 
debido á situación económica da Cámara de Felipe II; e así algúns cregos, pagando considerables 
sumas, conseguiron lexitimar ós seus fillos dicindo, na maior parte dos casos, que os tiveran antes 
de entrar na orde sagrada. Vasco Sanjurjo non andivo con  miramentos dese tipo e deixou ós seus 
fillos e fillas ben postos, e non sería o único, sobre todo a Alonso López Sanjurjo, a quen, ademais, 
lle conseguirá un oficio de rexedor en Viveiro deixándolle todo o capital que herdou e acumulou co 
paso dos anos.  
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e posesion titulos e razones drcos e aciones  que hey tengo e puedo aver e 
thener a los dhos vienes de suso declarados de que asi bos ago esta donaon 
e lo cedo rrenuncio e traspaso e cada una cosa y parte dello en bos el dho 
Juan Frse mi hijo y en vuestros herederos e subscesores...» (continua).

A doazón é moi concluínte e o pai deixa de posuír o citado lugar desde ese 
mesmo día. Como testemuñas da citada doazón, que foi feita na vila de 
Santa Marta de Ortigueira o día arriba dito, estaban: Lopo Díaz de Lago, 
rexedor da vila de Santa Marta, Pedro Fernández de Serantes, alguacil da 
mesma vila (fidalgos recoñecidos) e Juan Leal, xastre. Asinan todos eles, 
incluído Juan Fernández de Montouto. Asina e signa a mesma o escribán 
xa citado Juan do Canto. Ó reverso do folio aparece o acto da toma de 
posesión do lugar do Regueiro, feito o 18 de xuño do ano 1567, estando 
como teniente de alcalde e de alcalde, respectivamente, da vila das Pontes, 
Juan Calvo e Fernando Cao de Cordido63. Este acto de posesión fíxose 
diante do escribán Alvaro Martínez se ben, nese mesmo día fixera a 
petición de xeito formal para que o seu pai lle entregara os bens prometidos 
na carta de dote: «En la billa de las Puentes de García Rodríguez a dez 
e ocho dias del mes de junio del ano de mill e quinientos sesenta e sete 
anos ante el Sr. Juan Calbo Teniente del Señor Fo Cao alcalde en la dha 
billa e Jurisdición por su Sa e antemi escribano e testigos parecio Juan 
Fernandez de Montoto64 vecino del Freyxo en el pleyto que trata con Ro 
de Montoto sobre la donacion atrás presentada presentó esta peticion 
e pedio lo en ella contenido…(continúa)». As testemuñas a esta petición 
foron Juan Ledo e Jacome Calvo, veciños da citada vila; o escribán foi 
Alonso Martínez, xa citado.   

Nos anos 1573 e 1576 Rodrigo de Montouto cederá ó seu fillo, baixo a 
presión da demanda presentada, a metade do lugar de Vilar Maior, o 
63   Ocuparémonos desta familia noutro apartado máis adiante. 
64   Como podemos ver, nesta ocasión, o escribán xa simplifica e de Montouto pasa a escribir Montoto.

que trasladaremos e comentaremos máis adiante, onde veremos que ese 
proceso xa foi dar a Moeche, onde se trataban estas cuestións xa que na 
fortaleza de Moeche estaba o meiriño posto polos señores da Casa de 
Lemos e Andrade, a quen pertencía a xurisdición da vila das Pontes de 
García Rodríguez e moitas outras, as que chamaban tamén «estados». O 
meiriño era quen dilucidaba asuntos desta e doutra magnitude, asistido 
polos escribáns ou secretarios necesarios e por uns cantos homes armados 
que se desprazaban a onde fixera falta tamén acompañarse da razón da 
forza. Os que incumprían os seus mandatos ían presos á citada fortaleza 
ata que pagaban, ou dunha maneira ou doutra. Lembremos que eran 
señores de soga e coitelo e tiñan a pica e o «rollo»65 ergueito disposto a 
usalo se fixera falta, como fixeran antano. 

Seguindo coa orde cronolóxica veremos antes a carta de dote doutra das 
fillas de Rodrigo de Montouto e Inés de Galdo, chamada Constanza López.

4.5. Dote de Constanza López para casar con Bartolomeu Vidal de 

Grondree no ano 1566

Outra das fillas de Rodrigo de Montouto e da súa dona Inés de Galdo chámase 
Constanza López e o elixido para casar con ela foi Bartolomé Vidal de 
Gondree66. A carta de dote despois de feita había que cumprila, o que non 
sempre se facía inmediatamente despois de celebrado ese sacramento, polo 
que o afectado reclamaba o cumprimento da promesa de dote e outorgar así 
a a correspondente carta de pago, o que se fixo ese mesmo día por diante do 
escribán Alvaro Martínez67: 
65  Rollo ou cepo, que eran construcións de pedra de sección redonda onde penduraban a cabeza 
dos infortunados e adoitaban estar en lugares visibles ata, precisamente, o reinado de Felipe II, pois 
resultaba excesivamente cruel a exposición pública dos restos dos axusticiados.
66  O segundo apelido Gondree (na actualidade escrito Gondré) tómao do lugar dese nome, que 
todo parece indicar é un nome de orixe xermánica, tan abundante por esta zona; parecido caso son 
os nomes de Gondrás, Godín ou Gundín, Goimiri, Goimil etc.
67  Este escribán xa simplifica o apelido e pasa a escribir Montoto en vez de Montouto, asi como 
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CARTA DE DOTE ( DOTAL) DE CONSTANZA LÓPEZ, muller de Bartolomé Vidal
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“En al villa de las Puentes de Garcia Rodriguez a cinco dias del mes de 
mayo de mill e quinientos e sesenta y seys anos delante my escribano el 
sr Bme Vidal de Gondree vecino de la Jurdicion de la dha villa parece se 
dio por contento e pago realmete de diez mill marabedis e dos camas de 
ropa e los bestidos de su mujer Constanza Lopez hixa de Ro de Montoto 
vecino de la feligresia do Freixo pe los quales dhos bienes rescibo en dote 
e casamiento de bos el dho Rode Montoto my suegro con la dha mi muger 
vuestra hixa  de los que me doy por contento e pago…”

Pero isto non era todo, pola volta do folio aparece escrito o seguinte 
engadido: “Ytem llebo el dho Lope Gomez con la dha Maria de Galdo 
buestra muger dos bueyes mansos que poderían bales quatorze ducados 
y mas seis hacos con recas y anilleras que podedrian baler cada una una 
con otra cinco ducados por cabeca y mas llebo beinte roxelos de ovejas 
e cabras y con mas quatro roxelos de porcos grandes e pequenos y mas 
llebo a otra parte otras de bacas tienreiras”.

En fin, como vemos eran bens suficientes para comezar unha vida de 
matrimonio, ter descendencia e aumentar a facenda co froito do seu traballo. 
Levaban algo de todo. Outros levaban só diñeiro, lugares enteiros ou, no 
caso de xente humilde, dous ou tres pezas de roupa e pouco máis.

4.6. Dotal de María Fernández, muller de Juan do Castro, que foi 

reclamada no ano 1583. 54 ducados, bens mobles, unhas vacas e pouco 

máis

Outra das fillas do matrimonio anterior casou na freguesía de San 
Sebastián dos Devesos con Juan do Castro e pola carta de reclamación do 
«la villa de las Puentes» xa aparece castelanizada. Recórdase que a vila das Pontes era do señorío 
da casa de Lemos e Andrade, que era quen nomeaba os escribáns, podendo traer estes de calquera 
dos seus estados. Este escribán tamén exercerá o seu oficio na vila de Santa Marta de Ortigueira, 
o seu segundo apelido era o de Gaioso. Na escritura aparece o nome de Alonso de Juncal, apelido 
habitual das Pontes.

pago sabemos tamén como foi ese contrato matrimonial, polo que se lle 
prometeran 54 ducados e unhas vacas, mobles e roupas da casa. Non moito 
pero suficiente se temos en conta que outros casos non levaban nada pola 
extrema pobreza de moitas familias por esa época.

A reclamación fíxoa un cuñado a outro, é dicir Juan do Castro a Juan 
Fernández Sanjurjo, non foi feita directamente ós sogros, pois Rodrigo de 
Montoto xa debera falecer por ese ano, causa pola que poida que figure o 
seu fillo Juan como titor e garda da súa propia irmá. 

Polo comezo da carta coñecemos que se fixo en San Mamede: A carta di o 
seguinte: “En la feligresia de San Momede (roto, falta un anaco de papel 
que afecta tres liñas do texto) parecieron ende presentes Juan do Castro 
vezino de la fra de San Sebastian dos Debesos e María Fernández su 
mujer en presencia e con lizencia del dho Juan do Castro su marido68 
que ella le pedio y el le dio y ella resccebio en my persona69 y de los 
testigos desta carta de que yo escribano doy fee e dixeron que le daban 
e dieron carta de pago e fin e quito70 para todo tiempo de siempre jamas 
a Juan Fernandez de Montouto  vezino de la fra de San Juan do Freixo 
que presente estaba tutor e guarda que avya sido de la persona e bienes 
de la dha Maria Fernnadez su hermana  desde el falescemiento de Ro 

68   Ás xeracións do presente, ou ás futuras (se len este artigo) pódelles estrañar esta circunstancia 
pero ata non fai moito tempo a muller non podía facer nada sen a autorización expresa e manifesta 
do marido, ou como se dicía habitualmente, do seu home. Pero nada de nada. Unha tristura pasada, 
felizmente pasada, coma outras. 
69  Isto formaba parte da redacción pois xeralmente as mulleres por esa época nin sabían ler nin 
escribir,  exceptuando algunha muller da nobreza ou se tomaba os hábitos dunha orde relixiosa. 
Algúns  homes por esta zona sabían escribir, sobre todo polo coto das Grañas, onde parece que 
aprendían da man dos cregos que asistían o priorado. Por outra banda, na vila das Pontes pasaba algo 
similar, se ben descoñecemos o proceso ensino-aprendizaxe, podemos presupoñer algo parecido ou 
a través dos mestres que, mediante pago, ensinaban o seu oficio e vocación a aqueles que podían 
pagalo, se é que non o facía o Concello baixo acordo, como era o caso dalgunhas vilas como a de 
Santa Marta de Ortigueira que nos consta que o facía xa desde o terceiro cuarto do século XVI.
70   Na actualidade, e xa leva tempo escribíndose así, dicimos «finiquito».
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de Montouto  su padre de cincoenta e quatro ducados que el dho Juan 
Fernandez le avia dado e prometido en dote e casamiento con la dha 
Maria Fernandez su mujer  los quales dhos quarenta y quatro ducados 
les abia dado e pagado en bueis e bacas  y rropas de cama y de bestyr 
y otras cossas todo ello a baliado e apreciado por personas que de ello 
entiendian71 de que eran bien contentos e pagadosa toda su boluntad y 
en razon dela paga y su entrega que de presente no pareze dixeron que 
rrenunciaban e rrenunciaron la excebcion dela y non numerata pecunia72 
elhe de la prueba e paga según e como en ellas y en cada una dellas 
se contiene los quales dhos treinta dellos en pago a su lexitima porcion 
ereditaria (…).

Ben, deixamos aquí a carta de dote pois o máis interesante xa se transcribiu 
e pasamos a citar o nome dos testigos, que o foron «Gonzalo do Cassal, 
que firmó, e Alonso Garcia e Fernando de Pedregal, bezinos (roto) coto» 
e máis do escribán, que, neste caso, ademais de ser veciño, exercía como 
tal no Couto das Grañas de Sor e chamábase Diego Díaz. Como vemos 
botábase man a un ou a outro escribán segundo fose o caso de proximidade 
ou inmediatez. Signa e pon a súa rúbrica o citado escribán. 

Pero a paz dura o que dura e cando hai necesidades económicas polo medio, 
menos aínda.

71   Esta fórmula tamén se repite en cartas deste tipo. En todas as vilas e parroquias existían estas 
persoas que tiñan experiencia e sentido común. Acostumaban ser neutrais e de recoñecido prestixio. 
72   “Non numerata pecunia” é una expresión latina que se  pode traducir como una excepción á 
que se acollía, ou podía acoller, o destinatario de non haber recibido o diñeiro, neste caso Juan do 
Castro e máis a súa dona, é dicir, neste caso non renunciaban a el.

4.7. Demanda e acuse de rebeldía dun fillo a un pai: Juan Fernández de 

Montouto demanda ó seu pai Rodrigo, diante do meiriño da fortaleza de 

Moeche Antonio Beltrán de Anido. Todo isto en setembro do ano 1573

Retrocedemos no tempo e así veremos como, en setembro do ano 1573, 
Juan Fernández de Montouto e a súa dona deben andar escasos de diñeiro 
e necesitan os bens que lle prometera o seu avó Rodrigo de Montouto polo 
testamento que fixera no ano 1547, é dicir, 26 anos antes.

Normalmente quedaban por curadores dos menores ou ben o cónxuxe 
que quedara, un dos avós se fora o caso, ou algún familiar ou amigo de 
confianza. Nesta ocasión foi o fillo quen debía cumprir os desexos do seu 
pai para co seu proio fillo, que era o neto do testador; pero a cousa non 
fora así, o pai meteuse nos bens que lle correspondían ó seu fillo e non os 
deixaba libres. Vexamos, pouco a pouco, o que pasou. 

Os procedementos para reclamar xa estaban fixados e resultaban coñecidos, 
soamente había que saber facelo. Así acontecerá que o 26 de setembro do 
ano 1573 Juan Fernández de Montouto, sabedor de que o testamento do seu 
avó Rodrigo non se cumprira totalmente, vese na difícil tesitura de calar 
e quedar sen o que lle prometera o seu avó, ou denunciar ó seu propio pai 
Rodrigo; decidiuse por esta segunda opción. Así o fixo diante da xustiza 
dos estados da Casa de Lemos e Andrade, xurisdición na que residía pois 
a vila das Pontes pertencíalles, achegaríase á fortaleza de Moeche onde 
sabía atoparía o meiriño para xestionar a súa reclamación. Só leva consigo 
razón e algún diñeiro, o escribán que necesita tamén o hai en Moeche. 
Seguramente iría pensando polo camiño na maneira que todo sucedera: el 
era un neno cando faleceu seu avó pero contáronlle que lle deixara a terza 
da quinta parte dos seus bens, deixoullos pero el aínda non os recibira, 
retíñaos o seu propio pai, seguramente para  usufrutualos el mesmo e os 
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seus outros irmáns, quen o sabía de certo? Iso dábase de cando en vez e os 
prexudicados víanse na necesidade de reclamar, e a el tamén lle pasaba. O 
seu sogro o crego Vasco Sanjurjo de Montenegro non era ningún parvo e, 
seguramente, prestoulle a axuda que necesitaba, pois para algo o casara coa 
súa filla María, non ía deixar que os seus netos careceran de algo que lles 
correspondía, nin o deixaba el nin o outro fillo del, o rexedor de Viveiro 
Alonso López Sanjurjo, que como se sabe era cuñado do reclamante.

4.7.1. O proceso de reclamación

A reclamación é un documento interesante, mesmo con certa solemnidade 
pois xa se trataba de elevala diante dunha persoa coma un “Merino 
e Justicia Mayor” que, despois dos Condes de Lemos e Andrade era a 
persoa que máis poder tiña en toda a xurisdición, e así o fixo o citado Juan 
Fernández de Montouto, do xeito que segue:

«Don Juan Fernández------ muy Magnífico  senor contra Ro de Mon (touto)

Juan Fernandez nieto y descendiente lexitimo de rro de Montouto el 
biejo defunto veoz que fue de la frsa de San Juan do Freyxo Jurisdicion 
desta merindad pidiendo como ante todas cosaspus y demando la benia 
y lizenzia que de dro en semejante casso se rrequiere y husando de ella 
como mejor de dro aya lugar delante Vm (Vuestra Merced) pongo acion y 
demanda contra rro de Montouto mi padre vzo de la dha frsa e digo que yo 
puede aber beynte e seis anos poco mas o menos quel dho rro de Montouto 
el biejo mi abuelo se fallescio desta pre (presente) vida  y antes y al tpo ( 
tiempo) de su faleszimiento hizo y otorgo su manda y testamento y una 
escritura de codizillo co los quales se fallesció desta pre vida y en el dho 
codizillo me mandó y prelegó por via de legato y mejora la tercia y quinta 
de todos sus bienes muebles e rrayzes e semobientes que hera la tercia y 
quinta de los lugares de Paxón y Vilar mor ( Mayor) sitos en la dha frsa  

con mas todos los bienes muebles e semobientes73 bueyes vacas y otros 
ganados que cupiesen dentro el dho terzio y quinto como ansi le constara 
por estas hescrituras de testamio  y codezillo firmadas y signadas de San 
Juan Suarez hescrivano de que hago presenton con el juramo acostumbrado 
y por el dho tiempo yo ser menor y hestar como hestaba debaxo del po-
der paternal del dho rro de Montouto my padre// el dho rro de Motouto 
por bertud del dho testamio  y codezillo se metio y apoderó en el terzio y 
quinto de todos los vienes y erenzia del dho mi abuelo y de los ganados 
lugares y mas bienes arriba dhos llevandolos y aprobechandose de ellos 
por bertud de la dha mexora y por legato de mas y aliende de la lexitima 
y erencia74 que le cupo por el dho su padre y puessto caso que son pa-
sados dhos anos que estoy casado y libre de su poder75 paternal no me 
ha querido ny quiere entregar el terzio e quinto de los dhos lugares y de 
los mas bienes que ansi obro y gozo// por vien de a Vm pido e  suplco que 
por su senia defnia (sentencia definitiva) o por otra que en semejante casso 
lugar aya condene compela apremie al dho Ro de Montouto mi padre a 
que dentro de un breve termio me de y entregue buelva y rrestituya y dexe 
libre mte el terzio y qunto de los dhos lugares arriba dhos y de todos los 
mas vienes muebles he semovientes que del dho mi abuelo quedaron al tpo 
de su faleszi mo pues lo cobro e devio cobrar con mas los frutos y rrentas 
que los dhos bienes an rrendo  (rentado) partos y pospartos que // fol v// an 
multiplicado (refírese as crías que pariron as femias do diverso gando) 
rentaren y multiplicaren ( isto xa eran os intereses de demora) desde los 
73   «Semovientes» son os bens patrimoniais que se poden mover por si mesmos, coma por 
exemplo o gando.

74   Encima do n aparece o acento circunflexo, o cal non abonda nos documentos que levamos tra-
tado no presente artigo. O caso é que quen escribe esta carta de reclamación é o «Bachiller León», 
un home versado na lingua castelá da época, como bacharel que era, e versado tamén no dereito. Os 
outros escribáns dos que levamos falado non tiñan, nin con moito esa formación, pois eran simples 
escribáns, nada máis, escribáns de número ou da provincia, non da Cámara Real ou da Chancelería. 
O Bacharel León tiña tamén que entender nestes asuntos polo que coñecía o dereito.

75    Xa superaba os 25 anos de idade, na que se situaba a maioría para acadar a liberdade.
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dhos diez anos a hesta pte y asta la rrl Restituciicion que hestimo e manda 
un ano en diez mill mivs (maravedís) e salbo en todo la Judizil tasacion 

de v. m. para lo qual y en lo nez eso ( necesario) ymploro el offo  de V.m e 
pueznes e costas y juro que hesta demanda no longo de malizia y que las 
hescrituras que ansi pro son buenas y berdaderas y como derles po testo 
husar.

El Bachiller Leon». (Asinado o e rubricado).

A presentación da demanda faise no mesmo momento e lugar e aparece 
escrita a continuación do texto anterior da man do escribán de Moeche 
Alonso de Luaces.

«Presentación

En al fortaleza de moeche a beynte e seys dias del mes de setiembre de 
quios e setenta y tres aos antel mui magco Sr (Magnífico señor, que era 
o tratamento que se lles daba a persoas destacadas da fidalguía ou da 
nobreza, ou que ostentaban un cargo de certa relevancia) Antonio Beltrán 
myno (merino) e Just Mayor (Justicia Mayor) e la dha fortaleza y estados 
por el seermo qe  de lemso marques de Sarrya en pres de mi sno e tos pareso 

presente Juan Fernandez vz de la fsia del Freixo e hyzo presentacion 
desta peton  y demanda atrás y arriba contas (continúa)». E máis abaixo 
dilixénciase a petición e dase por presentada sinada e rubricada de Alonso 
de Luaces, aínda que non puxo o seu signo, non sabemos se por non estar 
examinado e aprobado, ou por non ser necesario ó ser un documento de 
rango superior.

Pero todo o anterior non surtía efecto polo que, o 4 de novembro dese 
mesmo ano, Juan Fernández tivo necesidade de seguir co proceso, pero 
xa co pedimento de rebeldía pola falta de contestación por parte do seu 
proxenitor.   

Aínda terían que pasar tres anos máis para que se vira feita realidade a 
entrega dos bens que lle correspondían por parte do seu avó, e así, por fin 
Rodrigo de Montoto faille entrega do tercio e quinto dos bens ó seu fillo, 
cumpríndose así o desexo do avó, vinte e seis anos despois segundo vemos 
pola seguinte transcrición: 

«En la villa de las Puentes al primer dia del mes de mayo del ano de mill 
e quinientos setenta e seis anos delante mi son e tos pareció presente Ro de 
Montoto  vo de la fsia de San Juan del Freixo e dixo que por quanto Ro de 
Montoto el biexo defunto, padre que fue dl dho Ro de Montoto (continua co 
protocolo habitual para estes casos) desembargó al dho Juan Fernandez 
su hijo pael e sus hijos y herederos pa siempre la mitad enteramente de la 
casa de Vilar Maior en donde hel bibe con su puesta y hedeficios y del 
loybo76 y cortes que esta pegado con ella a la parte del bendabal con sus 
seidos e serbindumbres e corros (corrales, currás)urales e orto heyra77 
todo ello de alto abaxo  heceeto los frutos e semobientes que tenia dentro 
de ella e la dha mitad de casa e corte corros e orto heyra entradas e 
salidas toodo ello de alto abaxo desde el suelo hasta hel cielo le dio e 
relaxó e desembargó (continúa)». 

Ó final da escritura de cesión figuran como  testigos: Juan do Couce, 
Bartolomé Ferro, veciño da xurisdición da dita vila das Pontes, Juan da 
Barbela, veciño de Santiago da Capela e Juan Freire, veciño de Recemel. 
Sinado e rubricado da man de Alonso Martínez, escribán.

76  Loibo ou lobio, que é así como se conserva na toponímia galega. É una construcción rústica. Neste 
caso agradécese esta expresión xa que non é moi frecuente atopala nesa forma por esta zona. Temos cerca 
de nós un exemplo, coma o do noime de Loiba, as Loibas etc, que ten a mesma orixe. Nos documentos 
de venda deste mesmo lugar, feito no ano 1631, esta palabra “loibos” xa se trasnformou en “alboyos”, 
que é como son coñecidos habitualmente, perdéndose a antiga “loibos”, como vemos, nun tempo 
duns sesenta anos. A filoloxía procura estes momentos de transformación, desaparición, ou mesmo 
de aparición de novas palabras, e neste caso, atopámonos con un de transformación e desaparición.

77   Currás - corrais, horto e leira; recordemos que un horto é un diminutivo de horta. 
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4.8. O matrimonio de Juan e María compran a cuarta parte do lugar ó 

irmán do primeiro, chamado Alonso, no ano 1579. Tratan de unir o lugar 

de novo e, ademais, fanse coa parte que tiña o vendedor no Casal da 

Boa (ou da Avoa). Por esta escritura sabemos que o lugar de Vilarmaior 

era de varios irmáns e tamén quen eran os pais de Inés de Galdo, é dicir, 

os seus avós 

Pero a cousa non remataría aí e no ano 1579 o matrimonio formado por Juan 
Fernández de Montouto e María Fernández Sanjurja seguía aumentado as 
súas propiedades por compras, neste caso feitas polo primeiro a un dos seus 
irmáns chamado Alonso de Montouto. 

A escritura de venda comeza así: «Sepan quantos esta carta de benta bieren 
como yo Alonso de Montouto hixo de rro de Montouto e de Ines de Galdo 
mis padre y madre defuntos vos que fueron de la felegresia de San Juan 
do Freixo Juron de la villa de las Puentes y vos que soy de San Sebastian 
de los Devesos, que estoy presente, otorgo e conozco por el tenor de la 
presente carta que bendo firmemte rremato por jur de heredad y por propio 
diezmo a Dios a bos Juo  Fernadez de Montouto mi hermano que estais 
presente rrecesviente para bois e para bra (vuestra) muger Ma Fernandez 
Sanjurxa e para todos  bros (vuestros) hixos y herederos y suscesores y 
aquellos que buestro titulo y causa ubieren para heredar  y bros bienes 
hes a saver  que ansi vos bendo e luego entrego en benta rreal la quarta 
parte enteramente del lugar de Billar mayor  en que bos bibides e morades 
sito en la feligresia de San Juan do Freixo según fue de dhos mis padres 
e madre con sus casas y alboyos e entradas e salidas hortos e ayras y 
heredades prados soutos y heredades brabas e mansas fragas y brexidos 
molinos y puestas dellos todo quanto pertenesce al dho lugar y bargos e 
chousuras78 e bienes muebles todo cuanto  a me puede pertenecer por los 

78    Chousuras, cerrume das finchas.

dhos mis padre ymadre en la dha felega do Freixo ecebto diez celemines 
de pan que estan en vra casa, con mas hos bendo la parte e quinon que a 
mi me pertenece en los lugares de Casal da Boa en que bibe Fdo de Galdo 
que fue de mis abuelos Juo das Seixas e Ynes de Galdopadre e madre de la 
dha Ynes de Galdo mi madre…(continua)»; o prezo foron de cinco ducados. 
Foi feita por diante do escribán das Pontes Juan Justo o día 1 de setembro 
do ano 1579. Estiveron presentes por testemuñas: Alonso da Costa, veciño 
do Freixo e Alonso do Castro de Gonda79, veciño de freguesía das Pontes.

4.9. Escritura de censo do lugar de Vilar Maior, feito no ano 1585 por 

224 ducados de principal 

Poucos anos despois, o matrimonio de Juan Fernández de Montoto e María 
Fernández Sanjurja vese na necesidade de solicitar diñeiro sobre do lugar 
de Vilar Maior e outorga unha escritura a favor de Gaspar Maldonado 
Ponce de León e da súa muller dona María Osorio, veciños da vila de 
Pontedeume, poderosos e nobres señores. A escritura ten a data do 22 de 
decembro do ano 1585 e as testemuñas presentes ó seu outorgamento foron: 
Juan Franco, Fernando do Castro, Fernando do Barro, Alonso de Galdo «no 
sabemos firmar» rogamos a Pedri Díaz Tenreiro e a Juan de Lourido y a 
Alonso Dantelo (de Antelo) firmen por nosotros de nuestros nombres. María 
Fernández Sanjurja tampouco sabía. Asinaron tamén Gaspar Maldonado e 
Juan Fernández de Montouto, Bartolomeu de Galdo e o escribán Alonso de 
Luaces.

Da carta transcribimos o seguinte: «Sepan quantos esta carta de benta e 
mandamento de censso vieren como nos Juan Fernandez de Montouto 
e Ma Fernandez Sanjurxa marido e mujer vss de la fa de san Juan do 
Freixo yo la dha Ma Fernandez Sanjurxa con licencia y autoridad y 
espresso consentimo (continua co formulismo habitual para este tipo de 

79   O castro de Gonda, un máis dos que había pola terra das Pontes.
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escrituras)… que bendemos y damos en benta rreal para… al Sr Gaspar 
Maldonado Ponce de Leon y a dona Maria Ossorio su mujer para el y sus 
hijos e herederos e suscesores que despues dellos bineiren y suscedieren 
conbiene a saber lo que ansi bendemos diez y seis ducados de renta e 
censo en cada un ano perpetuas rredencion los quales ponemos e situamos 
sobre nras personas u bienes muebles e raizes abidos e por aber(continúa 
co formulismo) hespresa y especial ypoteca80 sobre las casas y lugares 
que se dizen de Bilar Mayor donde al presente bibimos e moramos sitas 
en la feligresia de san Juan do Freixo (continua co protocolo habitual) 
según testa por la parte de arriba en el lugar da Rega que es de Alonso 
Fdez de Espinaredo e por otra parte se bai todo no rrego da ynssoa a 
topar en el lugar de Andres Pita e de alli se ba a topar en la Jurdion das 
granas todo arriba a topar en el lugar que llaman de Solloso que es de 
Alonso Lopez Sanjurxo (o poderoso e rico cuñado de Juan Fernandez de 
Montouto)  y de alli a topar al lugar del dho Alonso Fdez  y lñas fragas e 
pradas de Vilarino y rrego do asno»(continúa con profusión de detalles de 
tipo xurídico que omitimos por non facer máis pesada esta lectura).

4.10. Cesión que fixo Gaspar Maldonado Ponce de León e a súa dona 

María Osorio a favor de Alonso López Sanjurjo do censo do lugar de 

Vilar Maior, sito en San Xoán do Freixo

Pasarán cinco anos tan só e o censo ou hipoteca do lugar de Vilar Maior irá 
a parar a mans de Alonso López Sanjurjo, tal e como se vía vir.

Neste caso a escritura fíxose na vila de Pontedeume por diante do escribán 
Pedro Varela e leva a data do primeiro de maio do ano 1590. Os testigos 
foron: Pedro Vázquez, criado do citado Gaspar, Diego Ramón, soldado del 

80   Que é o que era realmente, una hipoteca tal e como a coñecemos nos nosos días.

Maestre de Campo don Francisco de Toledo que á presente está de presidio 
nesta villa, e Juan Danca fillo que foi de Cristobo Danca veciño de San 
Pedro Danca (de Anca). Só extraeremos a cita que relaciona a Alonso 
López Sanjurjo co seu cuñado e algún outro dato: «e porque el dho Juan 
Fernandez  Montouto queria gozar della de la manera siguiente, en 
que por quanto entre otras clausulas abia una de que cada e quando 
que quisiese redemir el dho censso hestuviese obligado el dho Gaspar 
Maldonado a rrescebirlo e por que el dho Juan Fernandez  Montouto 
queria gozar della en la manera siguiente, en que por quanto el y Alonso 
Lopez Sanjurjo su cunado estaban concertados que le diese y pagase al 
dho Gaspar Maldonado los dhos dozientos e veinte y cuatro ducados con 
mas dos mill mrs de lo corrido del dho censo hasta hoy dho dia81 e que 
ubiese e tubiese todo el dro (derecho) e acion contra el y los bis en la 
dha hescritura ypotecados y los derechos y acciones que el dho Gaspar 
Maldonado al tiene al dho censo quedando en fuerca e bigor a favor 
del dho Aol Lopez sanjurxo la dha hescritura por tanto el dho Garpar 
Maldonado dixo que dende agora para todo tiempo de siemre jamas 
cedia, cedio e traspasaba e traspaso a favor del dho Aol Lopez sanjurxo 
los dhos doscientos e veinte e quatro ducados de principal del dho censo 
en dineros hechos y contados antes de agora de que se dio por entrego e 
contento con doscientos e ochenta rreales que recebio en presencia de mi 
scribano e testigos de que yo scribano doi fe (continúa)».

En fin, Alonso López Sanjurjo era home rico e non deixaba pasar a ocasión 
de aumentar a riqueza e patrimonio, tal e como estaba facendo en Viveiro, 
Galdo, Landrove e outras parroquias, onde levaba amasado caudal e bens 
de diversa índole e lembremos, seu pai, Vasco Sanjurjo, o cura do Feixo, 
aínda estaba vivo e gozaba de boa saúde.

81   Posiblemente non puidera facer fronte ó pago de cada ano e contraera unha débeda considerable.
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4.11. Venda definitiva do lugar de Vilar Maior, feita a favor de Alonso 

López Sanjurjo o 20 de maio do ano 1590

Pois si, por fin Alonso López Sanjurjo faise co lugar de Vilar Maior que, 
xunto co de Solloso, que xa era del, constitúen unha extensión considerable 
na parroquia do Freixo, detrás deses lugares irán outros. O poder por 
aumentar a facenda levarao a efectuar as compras que sexan necesarias. 
Parece que a fundación do morgado da Casa de Solloso xa lle ronda pola 
súa cabeza.

Na escritura de venda só destacamos o encabezamento e algún que outro 
parágrafo:

«Sepan quantos esta carta de benta e cesion e traspasacion bieren como 
yo Juan Frse Montouto bezo de la fra de san Juan do Freixo que presente 
soy hotorgo e conozco por esta presente carta q bendo firmemente por 
jur de heredad propia perpetuamente para siempre jamas a bos Alo 
Lopz Sanjurjo vzo de la billa de Bibero quetais presente para bos e para 
vra muger Ma Vizosa, asi mesmo presente e para vros hijos y erederos 
perpetua mente para siempre jamas con biene a saber que ansi bos bendo 
e y luego doi y entrego en la dha benta el mi lugar de Bilarmor (Vilar 
Maior) sito en la fsia de san Juan do Freixo donde al presente bibo 
según hesta con sus casas cortes corrales celeyro alboyanas de alrededor 
del dho lugar e con sus casas e celeyro echas de piedra losa fierro e 
madera82 e con todos sus perfectos e mejoramientos y otras serbentias 
pertenecientes al dho lugar con el molino que esta moliente e corriente 
en el souto da Fraguela83 con todas las heredades labradias e montesias 
82   Vemos por esta descrición como foi variando o lugar e como citan os catro materiais constituíntes 
da construción das vivendas: pedra, lousa, madeira e ferro, material este último que ata agora non 
se citara. Tamén se citará o muíño, construción esta imprescindible e condicionante da situación do 
lugar preto do curso dun río co caudal suficiente. O pan, fose do cereal que fose, era o alimento que 
non podía faltar nunha casa.
83   O que quede dese muíño. Como poden ver, xa ten antigüidade dabondo para ser declarado un 

soutos fragas e plantados de arboles e cerraduras pertenescientes al dho 
lugar (continúa) con mas hos dexo y ago gracia donacion perpetuamente 
para siempre jamas de una sepultura de cuatro que tengo en la mitad 
de la dha yglesia que ha de ser una dellas el medio de las dhas quatro 
según el dho lugar con sus heredades soutos e fragas testa de uanparte 
en el lugar de Sollos que es de bos el dho Alo Lopz y de otra pte testa en el 
lugar de Juan Frse da Regua (Rega) y de otra parte testa en lugares que 
fueron de Andres Pita e de otra parte testa en el rrio e Juron (Jurisdición) 
de las Granas del Sol ( Grañas de Sor, o de Sol era unha licencia que se 
tomaba algún escribano, tanto por esta zona como polo Couto de Mañóne 
polas Ribeiras)…(continúa co formulismo habitual que omitimos)…con 
mas la quarta parte de los montes de Bilarino e Ramisquido y todo ello en 
precio e quantia de setenta ducos que por el me distes e pagastes con mas 
doscientos e beynte y quatro ducados que por mi abeis de pagar a Gaspar 
Maldonado o pagar el censo dellos que le tengo puesto e senalado sobre 
el dho lugar (continúa). O outorgamento fíxose o 27 de maio do ano 1590, 
estanto presentes o crego Antonio López, Antonio López, xastre e Alonso 
do Castro veciño de Santo Estebo. O escribán foi Diego da Ponte.

Pero as cousas non rematarían con esta venda nin moito menos pois, no 
ano 1613 os fillos de Juan Fernández de Montouto e da súa dona María 
Fernández Sanjurjo, chamados Antonio Fernández de Montouto, Juan 
Fernández Sanjurjo, que xa exercía o oficio de escribán, e Andrés de 
Galdo84, demandan a Fernán Sanjurjo de Pedrosa, veciño de Santa María 
de Galdo e herdeiro que era do morgado da Casa de Solloso, alegando que 
lles debía devolver o lugar pois o seu pai e mais Alonso López Sanjurjo 
fixeran un papel segredo por onde se comprometía o segundo de devolver 

BIC.
84  Como era costume, cada un dos irmáns podía tomar o apelido que máis lle interesara, e neste 
caso fixérono levando un do avó paterno, outro do avó materno e outro do bisavó. En fin, lembraredes 
que eran habituais e non pasaba nada.
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os citados bens do primeiro, sempre e cando lle devolvera o diñeiro da 
venda. No mesmo ano presentaron unha querela querendo levantarse 
co lugar de Vilarmaior, pero o lugar xa pertencía ó morgado da Casa de 
Solloso e o vinculeiro non estaba polo labor de devolver nada. En fin, cando 
necesitamos diñeiro podemos facer cousas das cales, co paso do tempo, nos 
arrepentimos.

Un parágrafo da citada querela deixaba bastante clara a intención do novo 
dono: «siendo propio de mi parte el lugar que se dice de Vilar Mayor sito 
en la mesma fra el Freixo con sus heredades y los mas vienes al dho lugar 
anexos e pertenescientes y hes todo de mi parte mi parte y sus antecessores 
en quieta y pacifica pòsesion de llebar y gocar el dho lugar vienes desde 
mas de veinte anos a esta pte poniendo en el caseros de su mano que le 
rreconoscian como por tal Sor (Señor) dl dho lugar y le pagaban la renta 
del sin contradicion alga y esto en vista y consentimiento del acusado 
y los de quien pretenden el titulo aviendo mi parte pertenezido que es 
acusado, vebiesse (viviese)  mi parte en el dho lugar alguno tiempo y 
labrasse los dhos vienes como casero y labrador de mi pte pagando la 
rrenta del uniformemente reconosciendolo por tal Sr propietario sin 
dificultad alga (continúa co formulismo habitual nunha querela)». A querela 
presentada por Fernando Sanjurjo de Pedrosa levoulla o licenciado Frias 
Salazar, home docto no dereito e, como se ve polos termos da redacción, 
contra o que pouco podían facer os descendentes de Juan Fernández de 
Montouto e de María Fernández de Montouto, primos, polos Sanjurjo, do 
novo dono da Casa de Solloso. En fin, despois fixeron fundacións relixiosas, 
como foi a Capela de Nosa Señora da Pena de Francia e pasaron á historia 
como benfeitores da parroquia. Entre homes e mulleres, entre fillos e fillas, 
naquela época, facíanse valer por riba os intereses dos varóns, gañou Alonso 
López Sanjurjo e perderon os descendentes de súa irmá; eran as loitas pola 
terra e pola liñaxe.

5. O PAZO DE SOLLOSO COMO COMPLEMENTO E CONTRASTE 
DA MEDRA DUNHA FAMILIA. DATOS DO TESTAMENTO DE 
ALONSO LÓPEZ SANJURJO E DA FUNDACIÓN DO MORGADO 
DA CASA DE SOLLOSO

Escribía D. Isaac Díaz Pardo, a quen tiven a grande honra de coñecer e 
tratar85, nunha colaboración publicada en La Voz de Galicia86 que levaba 
por título «A conservación do rural» que: «Pazo, patín y ciprés pazo es. 
O PAZO NON era unha casa solariega, fidalga, para presumir e desfrutar 
dela, aínda cos seus escudos e outras ornamentacións»; e mais adiante 
matiza esa opinión dicindo: «tanto os pazos coma os rueiros cumprían 
unha función social e económica de defensa nun país tan abandonado como 
o noso durante séculos». Dicía tamén: «Voltando ao principio destas notas: 
os pazos, cómpre saber algo da función que tiñan. Hoxe chámanselle pazos 
aos edificios de gran prestancia, mais trátase dun tema pouco estudado. 
Sen pensalo chámaselle pazo ao de Raxoi, edificio neoclásico da praza 
do Obradoiro, por exemplo. Ten patín? Non. Ten ciprés? Non. Ten capela? 
85   Nacera o mesmo ano que meu pai (aínda que Díaz Pardo non foi á Guerra). Meu pai era da 
chamada “Quinta do Biberón” e tocoulle ir á fronte de Teruel no 1938 e estar mobilizado ata o 
1944, é dicir 72 meses vestido de militar. Foi porque o levaron, non porque quixera. A Díaz Pardo 
escoitelle unha pequena parte das súas vivencias e das de seu pai, o inesquecible Camilo Díaz 
Valiño, naqueles anos de ingrato recordo para el, vivencias que narraba con tristura na súa curtida 
cara e que quedaron no seu maxín de por vida. Escoitar iso da boca de Díaz Pardo foi un privilexio, 
aínda que triste por como o sentía, pero que non esquecerei. 
86  Isaac Díaz Pardo colaboraba con La Voz de Galicia nun apartado titulado CRÓNICAS 
INCONFORMISTAS, e no caso que nos ocupa foi publicada no citado diario o luns 30 de setembro 
do ano 2002. Curiosamente acompáñase ese artigo cunha ilustración de Pilar Canicoba onde se ve, 
ou cando menos interprétoo eu así, unhas vivendas rurais dentro dunha lata de conservas, o que 
presupoño tamén como a visión do rural enlatado ou en conserva; en fin, coma en tantas outras 
ocasións, que razón tiña Díaz Pardo. Na actualidade non sabemos se haberá que conservalo ou xa, 
directamente, ultra-conxelalo, antes de que desapareza como tal, pois de non remedialo, o modelo 
actual vai por outros camiños. Parece que é máis doado seguir apostando polas grandes industrias, 
veñan de onde veñan, e fagan o que fagan, en vez de apostar verdadeiramente e con sentido de 
responsabilidade polo mundo rural, que é de onde vimos.
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Non, aínda que ten un retablo interno. Así «pues» Raxoi «pazo no es». 
Raxoi é un palacio». Isto opinaba Díaz Pardo, e continuaba co seguinte 
matiz: «Non é que esto fique ben definilo (sic). Por aquelo de que o pazo era 
a residencia dunha certa fidalguía rural, rematou chamándoselles pazos ás 
residencias fidalgas nas vilas e por aí chamándolles pazos a todo o que tiña 
unha prestancia señorial, como o pazo de Daián etc. Mais o pazo, temprano 
paço tamén en portugués, representaba a cabeceira dunha propiedade 
de explotación agrícola. Na planta baixa estaban as cuadras, as bodegas, 
os lagares. No superior andar, ao que se accedía, xeralmente, por unha 
escaleira exterior chamada patín, vivían os donos. Preto do pazo, en casiñas 
máis modestas, estaban os caseiros e peóns que eran os que cultivaban 
a terra e atendían ós animais. Adoitaban ter escudos en pago de méritos 
conqueridos nas guerras, outros eran eclesiásticos, algúns representarían só 
a antecedentes familiares e outras preeminencias estarían mercadas polos 
cartos. 

Pazos e rueiros representan un antecedente social e económico que non 
se tivo en conta e así podemos ollar o abandono da nosa terra rural. Sen 
os coñecementos que hai hoxe producíanse froitos exquisitos e agora 
temos que importar outros. Fállanos unha verdadeira contabilización da 
dinámica productiva dos nosos recursos para saber que é o que traballa 
por Galicia». Iso escribía D. Isaac no ano 2002. No caso que nos ocupa, 
e que estudaremos a continuación, veremos que o pazo de Solloso é un 
pazo rural, aínda que non lle faltaron ínfulas ó fundador do morgado para 
aproximarse máis a un destes novos pazos descritos por Díaz Pardo. Pazo 
deriva do latín «Palatium», en alusión ó monte Palatino onde «O César» 
tiña o seu «palacio». Na Idade Media o «pazo» era xusto o que nos di 
D. Isaac: unha vivenda preeminente no medio dunha explotación rural; na 
actualidade nos dicionarios dánselles outras acepcións ou significados. 

Así, despois desta introdución, onde recurrín á pluma de Díaz Pardo, 
continuaremos co que estamos, dando paso a unha descrición do pazo e 
casa de Solloso para ver que era e como era, nos séculos XVI e XVII.

5.1. Escritura da fundación da capela de San Ildefonso no convento 

de San Francisco de Viveiro e Testamento de Alonso López Sanjurjo, 

fundador do morgado da casa de Solloso 

Alonso López Sanjurjo amasou un considerable caudal e moitos bens, polo 
que decide, no ano 1602, fundar unha capela dentro do convento de San 
Francisco de Viveiro para o que recorre ós servizos do escribán desa vila, 
Miguel Galo. O documento fundacional comeza da seguinte forma: «En el 
nombre de Nuestro señor jesuxpo  y de la Santisima Virgen Santa Maria, 
su madre i Senora y abogada nuestra estando en el monasterio del serafico 
padre San Francisco de la horden de los mendicantes de la villa de Vivero 
a veinte e dos dias del mes de henero ano del nas /fol1v./cimiento del 
mesmo Senor y Salvador nuestro Jesuxpo de mill y seiscientos e dos anos 
en presencia de mi escribano e testigos aquí con(roto) dos se llamaron a 
capitulo y a campana tanida87 como lo tienen de uso e costumbre todos 
los frailes del dho monasterio y los que binieron a el fueron el Padre frai 
Domingo hestevez, guardian del dho convento, y el padre frai Antonio de 
Bacelar predicador88 del dho convento frai Abdres Arias, frai Domingo 
Patino, frai Francisco Gomez, frai Andres perez, frayles professos 
conventuales del dho monasterio y el dho Padre guardian les dixo que 
ya saven que Alonso Lopez Sanjurxo vecino y Regidor desta dha villa de 
Vivero a pedido a heste se le de y done la capilla de Santa Lucia que hesta 

87   Acción de tanxer as campás.
88  Os pregadores ían polas parroquias, incluída a de San Xoán do Freixo, en diversas épocas e 
festas relixiosas do ano.
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a la entrada de la Yglessia del dho convento a la mano derecha al entrar 
della para sepultura suya y de sus descendientes y de las otras personas 
que el quisiere y hespresare en el testamento y ultima boluntad con que 
muriere u dexare cometido al Patron o patrones que suscedieren en la 
dha capilla y llamare y nombrare en ella el dho Regidor Alonso Lopez 
Sanjurxo y haciendolo ansi heste dho convento el dho Regidor Alonso 
Lopez sanjurxo por razon de la sepultura fabrica y hedeficio de la dha 
capilla de Santa Lucia la rehedificare de nuevo haciendole sus paredes 
arco, reja de palo, retablo, hornamentos, caliz y lo mas nescesario y 
dende luego la dotava y docto en ochenta misas en cada un ano despues 
de sus dias en esta forma= Las veinte y seis dellas cantadas en los dias 
siguientes= en cada dia de fiesta del Apostol se han de decir perpetuamente 
una missa cantada y lo mesmo cada dia y fiesta de la madre de dios se 
ha de decir perpetuamente otra missa cantada= y el dia de pascua de 
navidad de cada un ano se ha de decir otra missa cantada y en dia de 
pasqua de flores de cada un ano se a de decir otra missa cantada= y el 
dia de todos Santos de cada un ano otra misa cantada= y el dia de Sant 
Ildefonso se an de decir dos misas cantadas una con ministros y la otra 
sine llos y hesto perpetuamente y en cada un ano y por cada una de las 
dhas misas cantadas se a de dar y de limosna quatro Reales y por la 
cantada con ministros diacono y sudiacono se a de dar de limosna un 
hescudo en oro que trhe quatrocientos maravedis y las otras cinquenta 
y quatro missas a cumplimiento de las dhas ochenta an de ser y se an de 
decir recadas en la dha Capilla en esta manera= Las dos de ellas el dho 
dia de Sant Ildefonso de cada un ano y las demas en cada lunes de cada 
semana sea de decir la suya que bienen a montar las dhas ochenta misas 
y se diran de la feria o santo en que cayeren por el anima e yntencion del 
dho Alonso Lopez Sanjurxo y de Maria Vizosa de Balcacer89 su mujer y de 
89   O apelido Valcárcel consérvano como descendentes da sobriña do señor das Pontes de García 
Rodríguez de Valcárcel.

sus padres y de sus antecesores y las dhas/ fol2v./ cinquenta y dos missas 
rezadas q sean de decir en cada lunes de cada semana perpetuamente 
se an de decir muy de manana y rompiendo el dia para que las oyan y se 
aprovechen dellas los caminantes trabaxadores y demas personas que 
quisieren oyr las unas y las otras missas sean decir dentro del cuerpo 
de la dha capilla por los padres guardianes y frailes que al dho tiempo 
fueren de la dha casa y convento y en la dha capilla el dho Regidor 
Alonso Lopez Sanjurxo pueda poner sus harmas y de la dha Maria 
Vizosa de Balcacer90 su mujer como tales patronos rehedificadores 
y dotadores de la dha capilla = Y ansi mesmo della a de tener el dho 
Regidor Alonso Lopez Sanjurxo y el Patron o patronesque por su muerte 
nombrarey senalare una llave y lo mesmo el padre guardian que fuere 
del dho convento ha de tener otra llave para descir y mandar descir las 
dhas misas ansi cantadas como rezadas  para las quales tenga obligacion 
los dias en que cayeren de avissar al patron o patrones que fueren de 
dha Capilla o a las personas que ellos sustituyeren e nombraren por su 
ausencia que rresidiria en esta dha villa para q el dho patron o patrones 
o los sustitutos que dexaren para el dho efeto asistan y se allen en el 
dho convento y capilla para ver descir las dhas missas y den cera los 
dhos patron o patrones vino y lo mas nescesario para decirense las dhas 
missas y los dhos patron o patrones que fueren de la dha/ fol3r/ Capilla 
abiendo de salir desta dha Villa y ausentarse en dias que sean de descir 
algunas de las dhas missas abisen al padre guardian que fuire del dho 
convento de la persona a quien dexare cometido y encargado que asista 
90   As dos Solloso que é un sol radiante e as de María Vizosa que son as de seu pai Alvaro López 
de Serantes, veciño de San Xiao de Senra (e tamén da vila de Cedeira, onde casou de segundas 
nupcias), e as da súa nai Inés Fernández da Fraga e Pedrosa, de quen herdaría os apelidos pola 
casa de Pedrosa e dos Vizoso, liñaxe típica de Viveiro, dos Pernas de Serantes de Ortigueira e 
dos Valcárcel, é dicir unha árbore cun escudete de onde pende unha planta de viza froleada polos 
Vizoso, cinco lanzas arrimadas a un roble, tres dun lado e dúas do outro polos Pernas de Serantes, e 
as estacas polo apelido Valcárcel. Inés Fernández da Fraga era filla do escribán de Viveiro Gonzalo 
da Fraga e de Aldonza Fernández. 
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a descir las dhas missas para que ansi el padre guardian que fuere al 
tiemposepa y entienda la perssona que ha de abissar para que acuda a 
las dhas missas y de el rrecado nescesario para decirense y hes condicion 
que si se ofresciere que la dha Capilla tenga hornamento alguno de precio 
y balor de que los dhos padre guardian y frailes que entonces hubiere en 
el dho convento quieran usar del lo puedan hazer solamente en las fiestas 
principales de cada un ano y pasquas y no mas y lo mesmo puedan husar 
de los caliz, misales y otros hornamentos que hubiere en la dha capilla 
ansi los dhos dias de fiesta pencipales y pasquas de cada un ano como los 
dias de entierros y honrras que se hicieren dentro de la yglessia deste dho 
convento= abiendo nescesidad de los dhos hornamentos de la dha capilla 
y no de otra suerte y hesto se a de hacer con ynterbencion boluntad y 
consentimiento del Patron o patronos de la dha capilla que ha de tener 
llave de los caxones de los dhos hornamentos, caliz y lo mas nescesario 
para el culto Divigno que a de aver en la dha capilla= Y se entienda 
que con pedir consentimiento el padre guardian que fuere al patron o 
patrones de la dha capilla para hussar de los dhos hornamentos y mas 
cossas el dho patron o patronos se los haya de dar como sea para las fol 
3 v./ dhas nescesidades y mas dias arriba hespresados = Y hes condicion 
que lo q dho Regidor Alonso Lopez sanjurjo a de reparar y redeficar en la 
dha capilla de Santa Lucia ansi de paredes, harco, Retablo, reja y lo mas 
nescesario y concerniente a ello lo ha de dar echo y acabado y perfectado 
dentro de tres anos del otorgamiento y fecha desta scriptura = Y si por 
racon de aver de rreparar la dha capilla y querer hesforzar el harco que 
agora tiene, o acello de nuevo el lienco de la pared que hesta pegado 
al dho harco a la parte de arriva y junto al coro de la dha yglessia se 
cayere o sintiere, lo rreparara y hara por su quenta el dho Alonso Lopez 
sanjurxo, conviene a saber todo lo que tocare alrrededor de la dha capilla 
y arriba della a la qual pueda poner nombre de Santile fonsso (Sant 

Ildefonso) y todo lo susso dho heste convento ynbio a consultar con el 
Muy Reverendo Padre Fray Andres de Robles, ministro provincial desta 
provincia de Santiago91, de los frailes menores de nuestro padre Serafico 
San Francisco y su paternidad ynformado que en la dha sepultura y 
capilla no avia cuerpo difunto sepultado que la huviese dotadom fundado 
ni fabricado dio licencia y autoridad para que se diese al dho Regidor 
Alonso Lopez sanjurxo de Montenegro la dha capilla y sepultura según lo 
pedia como paresce por el tenor de la dha licencia la qual oreginalmente 
en dho padrre guardian y frailes pressentaron ante mi el dho scrivano y 
se leyo antel dho convento dice desta manera».

Ó folio 4 e seguintes insértase a licencia, que non transcribimos por non 
extendernos máis, aínda que diremos que foi dada no convento franciscano 
de Ribadeo a 15 de decembro do ano 1601.

5.2.A fundación do Morgado é toda unha declaración de principios. O 

pensar e o sentir dun rico fidalgo que mesmo se chama á nobreza pero 

que tamén deixa moitos bens para os pobres e necesitados

Un día despois de feita esta escritura de fundación, e de man do mesmo 
escribán, redáctase o seguinte: fol. 6 v.«Y como el  dho Regidor Alonso 
Lopez sanjurxo de Montenegro fuese pacifico, legitimo y verdadero po-
sehedor de la Cassa de Sollos, sita en la fra de San Juan do Freijo que 
hes casa de solar conozida, con armas e apeliido y baronia en montanas 
cuyos descendientes legitimos fueron y son siempre tenidos por noto-
rios hijosdalgo en este Reino de Galicia con el deseo del aumento de la 
dha su cassa y para que tubiese vienes y rrentas bastantes con que los 
posehedores/ fol 7r./ della con serbasen su calidad y juntamente la dha 

91 Provincia eclesiástica para os franciscanos, se entende.
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dotacion dde capilla hestubiese mas segura adbirtiendo el dho Alonso 
lopez sanjurxo a los grandes ynconbinientes y danos qque las Ylustres 
casas y familias resciven con la debision de sus vienes y que por el con-
trario el mexor medio para que las Casas y memorias de personas ylus-
tres se concerben hes y a sido siempre la unidad de las haciendas y el 
prohibirsse la dibision dellas por el medio de los mayorazgos con cuya 
ynstituycion las memorias de los fundadores se conserban las casas y 
apellidos nobles resciven lustre los posehedores dellas y que las ban he-
redando y pose hiendo que dan con mas obligacion y fuercas de serbir 
a dios nuestro Senor y a los rreyes nuestros Senores y de mirar por sus 
hermanas y deudos pobres y con ser los tales personas poderosas y de 
abundante patrimonio se consiguen otros muchos vienes de mucha uti-
lidad y provecho para las republicas = Persuadido el dho Alonso Lopez 
Sanjurjo y movido con las rrazones suso dhas y mirando a la perpetui-
dad de la dha su dotacion y al acrecentimiento de su  cassa de Solloso ». 

E continúa coa redacción feita por Fernando Sanjurjo de Pedrosa, sucesor 
no morgado, do seguinte xeito: «En el testamento debaxo de cuya dispo-
sicion murio o hordenó de hacer e hizo su vinculo e mayorazgo de todos 
sus vienes los quales anexo a la dha Cassa. Y a la obligacion que hico de 
la dha dotacion= Y porque por hestar ocupado y no tener al tiempo que 
hico el dho testamento cierta y entera noticia de los vienes que del aivan 
de quedar a su falescimiento y de los que se / fol 7 v./  abian de gastar e 
consumir en el cumplimiento de su testamento y en pagar las mandas 
graciosas que en el hizo no pudo hazer la dha ynstitucion y fundacion 
de mayorazgo con las clausulas y firmezas de derecho nescesarias e 
ynsertando en el el apeo y razon de sus vienes para que en todo tiempo 
huviese claridad y sertidumbre dellos y no pudiesen menos cabarsse por 
una clausula del dho su testamento dejo hordenado e mandado que yo 
Fernando sanjurjo de Pedrosa, primo del dho fundador a quien el sobre 

dho ynstituyo por su heredero y nombró por primero suscesor en el dho 
su binculo y mayorazgo con la suscesion de la dha su cassa de Solloso 
y patronazgo de la dha su capilla de Senor Sanilefonso hiciese un apeo 
cierto y verdadero de todos sus vienes y juntamente hordenase el dho 
vinculo y mayorazgo conbinientes para su conserbación para todo lo 
qual medio poder e comision en forma que para que a todos sea notorio 
y della, en ningun tiempo pueda aber duda se ynserta en esta scriptura 
que su tenor del dho testamento hes como sigue--»

5.3. TESTAMENTO DE ALONSO LÓPEZ SANJURJO

Dada a extensión do mesmo, só transcribimos o encabezamento e aquelas 
claúsulas de maior interese para o presente artigo.

«EN EL NOMBRE DE DIOS amen sepan quantos esta carta de manda 
y testamento ultima y final boluntad vieren como yo Alonso Lopez san-
jurjo, vecino y rregidor de la villa de Bivero estando enfermo de enfer-
medad natural pero en todo mi cesso (seso)  y entendimeinto qual dios 
mi senor fue/ fol 8r./ servido de me dar y considerando en la ynmensa 
bene nigdad de my Senor dios por mayor bien nuestro rreparar las sillas 
de los perdidos angeles92 crio el hombre a su ymagen y semejanza para 
que fuese participe y heredero de la eterna gloria y despues siempre be-
niendo la suxecion del antiguo henemigo se vino a caussar la muerte al 
primero hombre y despues a sus sucesores que fue rreparado por la pa-
sion de mi senor Jesuxpo queriendose el hombre della aprovechar para 
la qual conviene que el hombre heste con vigilancia por que cuando 
veniere aquel dia ultimo y final cuya hora nosotros no podemos saber 

92  Veremos máis adiante, no testamento do licenciado D. Antonio Sanjurjo de Pedrosa e 
Montenegro como copia e repite estas mesmas citas ó pé da letra, dado que coñecía sobradamente 
o testamento do rexedor Alonso lópez Sanjurjo. É dicir, atribuíuse uns coñecementos que realmente 
eran copiados, pero iso si, copiouno ben.
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Testamento de Alonso López Sanjurjo
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y por que no seamos allados con discuydo antes tengamos prevenido a 
la salud de nuestras animas por la dispusicion de los vienes temporales 
mayormente por que nuestros dias son breves y perecen como sombra 
por lo qual considerando el dia final y acordandome de aquella senten-
cia que dice: acuerdate hombre que heres zeniza y en ceniza te has de 
bolver y que no hay cosa mas cierta que la muerte ni mas incierta que 
la ora della queriendo mientras estoy en el dho mi sano juicio y enten-
diminto disponer de mis vienes temporales para salbacion de mi anima 
y para aprovechamiento de mis deudos y proximos establezco y hordeno 
mi manda y testamento en la forma y manera seguiente----»

Comeza coa profesión de fe e outras declaracións que tamén omitimos e 
pasamos a citar algunhas cláusulas: 

Yten mando enterrar mis carnes pecadoras en el monasterio de San 
Francisco de la Villa de Bivero en mi capilla del Senor Santile fonso (San 
Ildefonso) en el sepulcro que hesta en la dha capilla con Vasco Sanjurxo 
mi padre93 y Maria Vizosa de Balcacer mi mujer.

Yten digo que si yo me falesciere y fuere dios servido de alcancarme la 
muerte en la fra del Freixo o Puentes, Billalba o Cabreyros o en otra 
qualquiera parte94 que se pudiere traher my cuerpo, sin hacer del depo-
sito, a la villa de Vivero a dho mi entierro caminando de noche y dia95 
luego que dios fuere servido de rrescebir my anima y a costa de mi ha-
cienda se pague a las personas que fuere menester para traher mi cuer-
po a la dha villa de Bivero para que me entierren en el dho mi entierro 

93  Os restos de seu pai foron trasladados desde o seu enterramento no Freixo ata a citada capela, 
que como vemos xa estaba practicamente rematada.
94  En todas esas terras tiña casas e facenda de seu, ademais de telas na xurisdición de Viveiro.
95  Iso era habitual cando había posibles, como era o caso. Algúns crían ver a Santa Compaña, 
que en moitas ocasións era iso, o traslado nocturno do cadaleito dalgunha persoa que así o deixara 
mandado.

= y si dios nuestro senor fuere servido de me llevar y rescevir mi anima 
en parte donde no se pudiere traher mi cuerpo al dho convento de san 
Francisco dela dha Villa de Bivero mando que mi cuerpo sea sepultado 
con deposito y con auto en al yglesia que paresciere a mis cumplidores 
y que dentro de dos anos seguintes despues de my muerte traygan mis 
huesos a la dha mi capilla de Santile fonso ( San ildefonso) y los entier-
ren en el dho mi entierro y sepulcro96 donde me mando enterrar en el 
dho convento de San Francisco de Bivero.»

Continúan coa manda de misas en distintas igrexas entre as que estaban as 
cinco da vila de Viveiro e os hospitais da vila, a de Galdo, a de San Xoán do 
Freixo e as confrarías do Santísimo Sacramento e a do Rosario, fundadas na 
dita igrexa. Manda para a obra da igrexa do Freixo e para a de Santa Marina 
de Cabreiros catro ducados a cada unha; manda tamén diversas cantidades 
de diñeiro para algún dos seus criados e criadas e vestir varios pobres e 
necesitados como «Yten mando vestir diez pobres y personas nescesitadas 
y dos de ellos que sean Andres fernandez vecino del Freixo y su mujer y 
al dho Andres Fernandez se le de un vestido de mi persona o nuevo que 
valga diez o doce ducados y a la dha su mujer se le de un vestido que balga 
ocho ducados y los otros pobres sea una hija del dho Andres fernandez 
del freixo y el bestido que se le diere valaga tres ducados y otros vestidos 
a una hermana suya que balga otros tres ducados y rruegen a dios por mi 
anima---». Manda dar outro vestido a «un muchaco tiullido que anda en 
la villa de Bivero tres ducados si fuere bibo ..» Reparte moito e a moita 
xente, porque o tiña e porque o quería, como o dito do «Marqués del Viso, 
porque pudo y porque quiso».

96  O mariscal Pedro Pardo de Cela deixou esa mesma disposición xa que tiña o enterramento de 
seu bisavó Fernán Rodríguez de Aguiar no mesmo convento de San Francisco de Viveiro.
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Reparte fanegas de centeo entre moitas persoas, veciñas de Viveiro e do 
Freixo, Muras, As Pontes etc. Acórdase de moitos necesitados e xente que o 
favoreceu e quere ser agradecido con eles. 

Manda dicir misas na igrexa de Santa María das Pontes pola súa nai María 
Fernández e polo seu tío Gómez Fernández e de García Vidal de Solloso, 
de onde lle vén o nome para fundar o morgado. Mándalle ós seus parentes 
diversos bens, e entre eles a «María Fernández mujer que fue de Juan 
Fernández de Montouto vecina de la fra de san Juan del Freixo diez 
ducados porque rruegue a dios por  mi anima».

Manda ás súas fillas naturais María López Sanjurjo e María Ramos97 
cincocentos ducados, pola lexitimación Real que obtivera do rei Felipe 
II; cen ducados para unha sobriña súa chamada María, filla de súa irma 
natural chamada Margarita, muller de Antonio González de Coro, dono do 
couto de Santa María de Suegos. 

Deixa por titor e curador das súas fillas naturais ao seu primo Fernán 
Sanjurjo de Pedrosa, veciño de San Simón da Costa e «hijo de Baltasar 
Sanjurjo de Montenegro vecino de la fra de San Simon y primo eso mesmo 
de Maria Vizosa de Balcacer mi mujer».

Polo que respecta ó diñeiro e bens necesarios para fundar a Capela de San 
Ildefonso queda tamén aclarada a súa procendencia por unha das cláusulas 
do testamento: «Se an de decir en la dcha capilla perpetuamente para 
siempre xamas por mi anima y de maria Vizosa de Balcacer mi mujer 
difunta y de Basco sanjurjo mi padre y de Alvaro Lopez de Serantes 
mi suegro difuntos por que la dha capilla funde por mi y la dha Maria 
Vizosa mi mujer difunta y por el dho Badco Sanjurjo para que por mi y 

97  María Ramos sería monxa en Valdeflores e a María López déixalle cen ducados, a cal casaría 
con Francisco Pérez de Solloso en Mourence, para o que sería dotada no ano 1608.

por ellos se digan las dhas misas en cada un ano y delas personas que 
dellas tienen mas necesidad según la dha Maria Vizosa y el dicho Basco 
sanjurjo dexaron en mi albedrio fundase e hiciese e dotase la dha capilla 
la qual funde e ynstiti conforme atrás ba declarado y la facultad que la 
dha Maria Vizosa y Basco Sanjurxo me dieron para fundar la dha capilla 
consta de sus testamentos a que me refiero…»

A súa muller tamén lle mandara 1500 ducados a María Vizosa «Yten digo 
que mi mujer Maria Vizosa en una clausula de testamento baxo cuya 
disposicion murio mando a Maria Vizosa mujer de Alonso Lopez Sanjurxo 
vecino de San Simon hijo de Baltasar Sanjurjo vecino de San Simon  myll e 
quinientos ducados de los que les tengo pago ciento e noventa ducados…».

Continúa co cumprimento das mandas da súa muller e coas súas, que 
son moi extensas, dado que a súa dona tiña moitos parentes por terra de 
Santa Marta e por Viveiro, como eran os López de Serantes e os Vizoso de 
Vaamonde e manda tamén a dona María de Vamonde, sobriña súa, monxa 
no convento de Valdeflores en Viveiro un hábito ou pano para el, así como 
trinta ducados para reparar un lanceiro da parede do convento de San 
Francisco de Viveiro.

En fin, todo un exemplo de distribución dos bens seguindo o seu criterio, 
sen deixar un só detalle sen ter en conta. A educación relixiosa recibida foi 
determinante para que iso fose así, e veuse enriquecida notablemente ao 
residir na vila de Viveiro polo ambiente cultural que se respiraba nesa vila. 
Ó fin declara por sucesor no morgado da súa casa de Solloso a Fernado 
Sanjurjo de Pedrosa, casa á que seguía ligado seguramente pola súa infancia 
e crianza nos seus primeiros anos de vida, tal e como recollen as cláusulas 
números 74 e75 do seu testamento:  «Yten mando que despues de cumplido 
e pagado todas las mandas y pias causas contenidas en este mi testamento 
y en el de Maria Vizosa mi mujer difunta y de Bascos Sanjurjo mi padre 
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difunto todos los mas vienes que sobraren que sean vienes rrayzes y 
muebles de qualquiera suerte y calidad que sean sitos en quales quiera 
partes en la via y forma que de derecho aya lugar los encorporo junto 
ycada uno a la casa de Solloso sita en la fra de San Juan del Freixo que 
es cassa y solar conozido de los de Solloso para que la dha hacienda ande 
siempre unida y agregada yncorporada a la dha cassa de Solloso y los 
posehedores della la llieben según e de la manera que yo la llevo y poseo 
con todos los vienes rayzes y muebles que yo tengo y poseo y an quedado 
de Maria Vizosa de Balcazer mi mujer y de Basco Sanjurxo mi padre (que 
eran moitos) que entraron en mi poder los quales dhos vienes rayzes y 
muebles encorporo a la cassa de Solloso no se puedan ni los poseedores 
della, que yo nombrare, ni sus sucesores no los puedan vender, trocar ni 
enaxenar, ni otra manera alguna disponer dellos ni de la dha Cassa ni 
bienes rayzes sitos en quales quiera partes / fol 19r./ aunque a los tales 
posehedores de la dha casa y vienes les suceda aver cometido algun 
delito contra el rrey nuestro senor o contra el papa o por algun delito de 
sremin legis magestatis o pecado nefando, o contra la Santa Fee catolica 
o por donde puedan y ayan de perder  la dha casa y vienes en tal casso 
hes mi boluntad de no se los mandar ni se los mando al tal posehedor 
de la dha Casa de Solloso ni se puedan partir ni dibidir los dhos vienes 
rrayzes sino que siempre anden en una pesona y caveza por que ansi hes 
my boluntad y lo hera tambien de la dha Maria Vizosa de Balcacel mi 
mujer y la via e forma que de derecho aya lugar nombro y dexo por here-
dero de la dha cassa y vienes muebles y rrayzes que quedaren al tiempo 
de mi falescimiento mios de qualquiera manera que los aya adquerido 
y me ayan sido mandados por la dha María Vizosa mi mujer y por otras 
personas y por Basco Sanjurxo mi padre a Fernan Sanjurjo de Pedrosa 
mi primo hijo de Baltassar Sanjurjo vecino de la fra de San Simón= Y 
eso mesmo le nombro y dexo en la via que de derecho aya lugar por 

patron de la Capilla de Santie fonso, sita e inclusa en el dho convento 
de San Francisco de la Villa de bivero y juntamente le nombro por mi 
heredero en todos mis vienes muebles e rayzes derechos e acciones por 
do quiera q yo los aya e tenga…(continúa)».

Na cláusula nº 76 di: «Yten nombro por sucesor en la dha Casa de Solloso 
y en todos mis vienes rrayzes e muebles yncorporados a la dha cassa de 
solar despues de cumplido my testamento y por patron de la dha capilla 
despues de los dias del dho Fernan Sanjurjo de Pedrossa al hijo mas 
viexo que tubiere el dho Fernan Sanjurxo que sea baron y si fuera alguna 
hembra mas viexa que el baron que el baron prefiera a la hembra y no 
teniendo hijo baron el dho Fernan Sanjurxo ni ayan quedado del susceda 
en su hija preferiendo siempre la que fuere mayor en dias al menor------

Y si el dho Fernan Sanjurjo o sus hijos e hijas no cumplieren todas las 
condiciones contenidas en este my testamento y en la dha scriptura de 
dotacion de capilla tocante a la dha capilla ( é dicir se non cumplira cos 
desexos do testador) ...le pribo de la dha herencia nombro y llamo por 
suscesor en la dha cassa de solloso y vienes a ella undidos e yncorpo-
rados y por patron de la dha capilla a Alonso Lopez Sanjurjo  mi primo 
hixo de Baltasar Sanjurxo vecino de la felegresia de San Simon para 
que  lleve los dhos vienes con las condiciones de arriva---

Nas seguintes cláusulas, por precaución, e no caso de que os chamados 
falecesen, é dicir os citados Fernán Sanjurjo de Pedrosa e Alonso López 
Sanjurjo e os seus fillos sen descendencia, chama a suceder no morgado ao 
capitán Fernán Sanjurjo de Montenegro, veciño tamén de San Simón, que 
era o seu sobriño; e se neste tamén se acabara a descendencia, del e dos seus 
fillos, chama a suceder no vínculo ós fillos de Antonio González de Cora 
e de Margarida Sanjurjo, sua irmá, veciños do couto de Suegos onde tiñan 
casa brasonada; e morrendo estes sen descendencia dos seus fillos, netos 
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ou bisnetos chama a sucedelo «Al mas cercano deudo que yo tuviere por 
parte de mi padre que sea del linaxe de los Sanjurjos por parte de padre 
o madre de manera que sea el pariente mas cercano el qual y los que del 
suscedieren sean obligados perpetuamente…». Como iso sucedeu pasaron 
os bens do morgado da casa de Solloso e da de Pude á casa do Souto de 
Mera, como deixamos explicado anteriormente, despois dun proceso Real. 
Os donos da casa do Souto coñecían o testamento e, ademais, D. Leandro 
Pita e Lamas estudara dereito e sabíase mover, el e mais a súa nai.

Pouco despois de escrito este testamento, Alonso López Sanjurjo fai entrega 
do mesmo ó escribán Miguel Galo: «En la feligresía de Santa María de 
Galdo a veinte e siete dias del mes de noviembre de mill e seiscienstos e 
cinco años el rregidor Alonso Lopez Sanjurxo de Montenegro vecino de 
la villa de Bivero estando enfermo de enfermedad natural pero en todo 
suceso y juicio natural entrego a Miguel Galo scrivano del rrey nuestro 
señor y del numero de la villa de Vivero hesta scriptura zerrada y sellada en 
la qul dixo yba y hesta scripto su manda e testamento ultima e postrimera 
boluntad en veinte e siete hoxas de papel de pliego entero scriptas de la 
letra de mi scribano y rrublicadas todas ellas de su rrublica y firmado de 
su nombre y queria y hera su boluntad que no fuese abierto ni publicado 
lo en el contenido hasta tanto que nuestro senor le llebase desta presente 
vida y llebado fuese abierto y publicado y cumplido y executado según el 
se contiene…(continua cunha serie de condicións do protocolo habitual 
nestes casos)». Esa foi a maneira de recoller o testamento por parte do 
escribán, a maneira recoñecida no dereito da época.

5.4. Sucesión no morgado da casa de Solloso

Tres anos despois de outorgado o testamento sucedería no morgado da 
Casa de Solloso Fernando Sanjurjo de Pedrosa, o cal «En cumplimiento 
y execucion del dho testamento abiendo suscedido yo el dicho Frando 

sanjurjo en la dha casa e mayorazgo y en el padronazgo de la dha capilla 
y abiendo acetado el llamamiento en mi fecho y el poder e comision por 
el dho testador a mi dado para en su nombre hacer y hordenar el dho 
vinculo e mayorazgo que nescesario siendo aceto y buelbo acetar de 
nuevo llebando a debida execucion con efeto lo a mi cometido e mandado 
hice cierto y verdadero apeo de todos los vienes del dho rregidor Alonso 
Lopez Sanjurjo de Montenegro y quel suso dho dexo a su fin y muerte y 
sobraron despues de su fin y muerte y sobraron despues del cumplimiento 
de su testamento fecho el qual dho apeo hice con autoridad de Justicia y 
con toda la puntualidad y diligencia que me fue posible según los autos 
del pasan antel presente scribano que por su prolegidad y ser bolumen 
de mas de trescientas ojas no se ynsertan en esta scriptura enpero por 
rresulta del dho apeo declaro los vienes que quedaron del dho Alonso 
Lopez Sanjurxo y quel sobre dho anexo e yncorporo a la dha su cassa 
de Solloso y al servicio de la dha capilla paga y seguridad de la dha 
anibersaria y de que yo al presente como su comisario y en su nombre hago 
y hordeno la presente scriptura de fundacion de binculo y mayorazgo, ser 
y aver sido, las siguientes».

(Na descrición da Casa de Solloso atopámonos, máis ou menos, co que 
nos dicía Díaz Pardo). 

“El palacio y cassa de solloso que es casa solariega de hijosdalgo de 
solar conoscido”

Fol 31 r. do expediente98.

«El palacio y cassa de Solloso que es cassa solariega de hijosdalgo de 
solar conoszido99,  sito en la felegresia de San Juan do Freixo con sus 
98    Orixinal no arquivo do autor.
99   Non é una boutade, nin moito menos, era certo que esa casa era de fidalgos de solar coñecido 
e que tiñan escudos de armas, como o terían os seus descendentes como foron Pedro Anido, o seu 
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caballericas y otra casa apartada del dho palacio con otra caballerica 
y mas otra casa con su corte pegada a la de arriba que están apartadas 
del dho palacio y casa principal con su huerta y ayra y con un molino 
en el rrío abaxo de las dhas casas.

Mas heredad mansa de veinte hanegas de pan de sembradura y demas 
dello tiene montes y fragas y sotos100 según que todos son anexos y 
pertenescientes al dho palacio y lugar de Solloso, según que testan en el 
rrio e mestas de Solloso a donde se encuentran los dos ríos101, el rrio de 
Solloso y el rrio que parte la Jurisdicion de las Granas de la Jurisdicion 
de las Puentes y ba por el rrio que divide las dhas Jurisdiciones arriva a 
topar a la fuente do budueyro y tiene otras testadas contenidas en el apeo 
de la dha hacienda = y otro si el lugar do Asibeiral102 con una casa losada 
y dos subeyras  y con heredad mansa de ocho anegas de sembradura = 
mas el lugar de Melrrán sito en la dha feligresia de San Juan do Freixo 
fillo Lope de Anido de Solloso e o fillo deste, Pedro Anido de Solloso, armas que se conservan 
na actualidade na igrexa de Santalla de Lubre e na casa que foi desa familia na mesma parroquia, 
pertencente ó actual Concello de Ares. No caso da pedra armeira que se conserva na casa vese 
o sol radiante esculpido nunha labra de considerable lonxitude feita a modo de dintel; e no caso 
das sepulturas da casa de Anido de Solloso atópanse nas lápidas sepulcrais que se conservan na 
citada igrexa de Lubre. Destes personaxes xa se falou tamén no artigo A sombra alongada dos 
García Rodríguez de Valcárcel, concretamente nas páxinas 260-262: «Os Valcárcel emparentan 
cos Anido de Solloso de Lubre», BREIXO RODRÍGUEZ, XOSÉ CARLOS, REVISTA HUME, Nº 7, 
ANO 2014, páxs. Por se lles interesa poden ver o traballo publicado por MARTÍNEZ - BARBEITO, 
CARLOS, «LUBRE, SANTAYA DE LUBRE, ARES» en TORRES PAZOS Y LINAJES DE LA 
PROVINCIA DE LA CORUÑA, DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LA CORUÑA, EVEREST, 
S.A., EDITORIAL EVERGÁFICAS, S.A. Carretera de León. La Coruña, km 5. LEÓN (ESPAÑA). 
Ano 1986, páxs.360-361.  Mágoa que non insertaran algunhas fotografías destas pedras armeiras 
da casa de Solloso para ilustrar este monumental traballo que goza de notable recoñecemento e 
difusión.     
100  Como vemos, diferénciase entre os tipos de cultivo dos montes, xa que as fragas e os soutos 
estaban plantadas de carballos e castiñeiros destinados á obtención de madeira para a construción, 
mentres que o resto dos montes destinábanse a produtos como a leña, estrume de toxos e brañas, 
herba para o gando que pacía libremente, rozas onde se sementaba o centeo etc.
101   O nome das “Mestas” refírese a ese xuntoiro natural das augas de dous ou máis ríos, o mesmo 
que “ambosores” refírese a esa mesma mesturanza natural que daría nome a esta  parroquia de Ourol.
102   Acibeiral, polo que supoñemos leva ese nome pola abundancia de acivros.

con una casa losada y con su alboyo y subeyra  losada, ayra y huerta y 
heredad manssa de diez hanegas103 de pan de sembradura con su molino 
y sotos y bedro y montes bravos104 según que dho lugar y bienes testa en 
lugar en que vive Alonso do Couce que hes de un tal de pico, hierno de 
Pedro Pita105 vecino del Freixo y por la cebe y hestrema106 de los lugares 
abaxo a dar al rrio da Ynsoa do Bayo107 e por otra parte testa en la Panda 
do Hasturao108 que hes donde se parte la Jurisdicion de la Villa de Santa 
Marta  de la Jurisdicion de la villa de Las Puentes109= Y eso mesmo una 
pieza de monte hacia la casa de Fernan Duran el biexo que llebara de 
quatro anegas de pan de sembradura según que fue demarcada por 
marcos e moxones y esta la demarcacion de la Panda do hasturao y por 
otra parte en montes de dho Fernan Duran.

103   Por esta descrición vese os tipos de cultivos e de explotacións, convivindo as terras amansadas 
coas de monte e as hortas, as cales acostumaban estar cerca da casa, mesmo ó seu redor. Polo tipo 
dos materiais de cobertura das construcións vemos que se usaba a lousa ou pizarra e, no caso das 
casas pallazas, materiais coma a palla e incluso a xesta. A fanega tiña catro ferrados.
104   Un vedro é un monte onde se cava e queima a roza para sementar un tipo de cereal coma o 
centeo ou o trigo; e os montes bravos son montes sen labrar ou sen traballar que producen especies 
autóctonas de forma natural. 
105  Tratabáse de Alonso do Pico, xenro de Pedro Pita o vello. Este Pedro Pita fíxose famoso 
facendo e vendendo carbón e madeira por toda a comarca e mesmo pola xurisdición da vila de Santa 
Marta de Ortigueira a onde a dirixía para embarcala desde o porto de Río Maior para os portos do 
sur, é dicir de Andalucía. O camiño Real que ía e viña das Pontes ata Ortigueira comunicábaa con 
ese porto, situado na parroquia de San Xiao de Senra.
106  “Sebe y extrema”, é dicir divisións vexetais ou muros que protexían os cultivos dos animais 
salvaxes. O escribán poñía “c” co són do “s”.
107   Outra vez fálase do discorrer dos ríos, creando “a Ínsoa do Baio”.
108    “Panda do Asturiano”, para entendernos diremos que a panda é unha forma da montaña ou da 
serra, que está pandada, ou ten panda, é dicir, de forma recta lixeiramente combada ou inclinada. Os 
asturianos deberon vir para esta zona de Galicia nalgún momento da Plena Idade Media ou da Baixa 
e atópase este nome polas Pontes, polo couto de Malados, por Viveiro e Ortigueira, en documentos 
dos séculos XIV en adiante.
109  Nestes lugares colocábanse as pedras fitas, marcos, moxóns ou pedras chantadas que servían 
de límites entre as xurisdicións e que se revisaban de común acordo entre as xustizas das citadas 
xurisdicións cada certo tempo para comprobar a súa correcta posición.
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Y el soto da Ynsoa pertenesciente al dho lugar y molino, hesta sito en la 
Ynsoa según todo alderedor la cerca el rrio ecpto que por una parte testa 
en heredad del dho Pico.0 mas el lugar de Granda rroyba sito en dha 
feligresia de las granas con una pallota110 con dos anegas de heredad 
manssa de sembradura con su ayra y huerto y montes seguntesta en 
montes de Pedro Rey y por otra parte en el Camino publico que va de 
Santa Marta para el bidueiro= Mas el lugar de Bilar Mayor sito en la 
dha feligresia del Freixo que fue de Juan Fernandez de Montouto111 con 
su casa lousada y con dos alboyos pegados en ella y otra casa de sobre 
si mas pequena= y junto a ella otra caseta mas pequena pegada en ella 
con su ayra y huerto y con heredad de doce anegas de pan de sembradura 
de heredad manssa y con sus montes e vedros112 bravos y fragas y sotos 
dentro de las demarcas del dho lugar y por una parte testa en  el rrego 
da Ynsoa con heredad e montes de Juan Feranández da Rega113 e por otra 
parte en lugar de Pedro Pita el biexo en que bive Luis Perez e por otra 
parte en el rrio que dibide la Jurisdicion del Freyxo y la Jurisdicion de las 
Granas y tiene otras demarcaciones contenidas en el apeo de los vienes 
del dho Alonso Lopez Sanjurxo// fol 32 v. // Mas el quarto enteramente de 
los montes de Vilarino que hes anexo e pertenesciente al dho lugar = Mas 
un molino que hera anexo e pertenesciente al dho luhar de Bilar maior 
según hesta sito en el rrio da ponte do Ynferno114= Yten dos lugares en 
el lugar do Polegón115, feligresía de San Juan do Freixo yncorporados el 

110   Palloza ou pequena casa cuberta de palla.
111   A quen o comprara.
112   Pódese referir ós montes onde se daban os esvedros, porque non encaixa co significado de 
antigo ou vello.
113   O lugar da Rega está un pouco máis arriba que o de Vilar Maior.
114   O nome do Inferno ligado a un río non é exclusivo do relacionado co Camiño de San Andrés 
ó seu paso pola parroquia de San Adrián de Veiga, subindo xa a vertente oriental da Capelada, preto 
do Castelo do Casón, hai un río nel, o chamado «Pozo do Inferno».
115   Onde residirá temporalmente  Fernando Cao de Cordido, alcalde que fora das Pontes.

uno en el otro con dos casas apartadas la una de la otra cada una dellas 
con su alboyo losadas con su ayra e huertos, fragas e montes y heredades 
e molino con lo demas a los dhos dos lugares anejo e pertenescientes con 
heredad manssa de doce anegas de pan de sembradura116 , según que 
los dhos dos lugares hestan en las mestas e couce de rríos117 dos canicas 
y en el Rio donde dicen o Pontigon118 y a dar al porto da taboa119 y al 
hespigon de la serra de San Juan y testa en el camino publico que ba 
para Santa Marta de la panda de Juan Selos y en el puerto de la yglessia 
y otras testadas contenidas en el apeo de los vienes que han quedado 
del dho rregidor Alonso Lopez Sanjurxo = mas un treinta al120 del lugar 
enque bive Juan de Lamelas que fue de Juan da rriveira, difunto, sito en 
la feligresia del Freixo=».

Continúa cos bens que tiña Alonso López Sanjurjo na vila de Viveiro 
onde tiña «una casa principal» (que non era calquera cousa) da que non 
imos falar na presente, quedando para outra ocasión xa que nesa casa 
traballaron os mellores mestres canteiros e arquitectos como foi o caso de 
Miguel Fernández, mestre que construíu o santuario da Virxe do Camiño 
en Betanzos, o Hospital Novo na vila de Viveiro, a capela Maior da igrexa 
de Santa María de San Claudio, algunhas obras en Santa Mariña do 
Monte para a casa de Andrade de San Sadurniño e reparos na igrexa de 
San Salvador de Serantes, entre outras. Tiña, ademais, outra casa fronte 

116   Repítese esta unidade de medida de «semente en puño», é dicir que facía falta esa cantidade 
en volume, pola medida do ferrado, que era unha caixa de madeira que se custodiaba no concello das 
Pontes e que, sementado, cubría unha determinada extensión, equivalente á semente necesaria para 
cubrir esa superficie medida en fanegas, é dicir que doce fanegas serían 44 ferrados. Lembremos que, 
pola razón da riqueza da terra, o ferrado non ten as mesmas equivalencias en todas as xurisdicións, 
hoxe diríamos concellos.
117   O lugar onde se xunta o caudal dos dous ríos, o seu couce, calce ou cauce.
118   Ou pontigo grande.
119   Co paso dos anos mesmo se pronunciaba Porto das «taugas». 
120   Trintavo, ou trintava parte.
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da igrexa de Santa María de Galdo, casa que conservaba dúas pedras 
armeiras con moitas divisións e campos onde están as armas de moitas das 
familias que posuíron este e outros morgados ata o século XIX. Observei, 
fai uns anos, que as citadas labras heráldicas estaban ó chán, arrimadas 
ás paredes da nominada casa. Esa foi outras das casas do rexedor Alonso 
López Sanjurjo.

Continuando e ampliando a documentación imos inserir outro testamento, 
o do crego do Freixo D. Antonio Sanjurjo, fundador da Capela da Asunción, 
inclusa na igrexa de San Xoán do Freixo e parente dos anteriores.

6- Testamento e fundación feita por D. Antonio Sanjurjo de 
Pedrosa Montenegro, cura do Freixo, da Capelanía de Nosa Sra 
da Concepción, inclusa na igrexa desa parroquia, feito no ano 
1672

«En el nombre de Dios Amén sepan los que la presente vieren como yo 
Antonio Sanjurjo de Pedrosa Montenegro clerigo beneficiado de San 
Juan do Freijo contando como estoy sano y con salud y en mi juicio y 
entendimiento cual mi Dios y Señor fue servido de darme y considerando 
la inmensa bondad y benignidad de mi Señor Dios que para mayor bien 
nuestro y ocupar las sillas demlos pendidos ángeles crió al hombre crió 
al hombre con su Ymagen y Semejanza para que fuese participante de la 
eterna Gloria y despues con el engaño del eterno enimigo se causó la muerte 
al primer hombre  cuya creencia heredamos todos sus descendientes que 
fue reparada por la pasión y muerte de mi Señor Jesucristo para que 
el hombre se aproveche de ella siempre debe estar prevenido con todo 
acuerdo y vigilancia para quando llegue el día último tan cierto y tan 
incognito cuya hora nos es conocida debemos prevenirnos para la salud 

de nuestras almas limpiando las conciencias y disponiendo de las cosas 
temporales en honrra y alabanza de nuestro Dios y Santa Gloria y honrra 
de su Santísima Madre y de todos sus Santos y por que conozca que soy 
tierra y que en eso he de parar y soy incierto de la hora cual seria quien 
hacer y hago mi manda y Testamento ultima y postrimera voluntad en la 
manera siguiente (…) Ytem digo que para que se aumente multiplique la 
devoción en la Ermita de Nuestra Señora de Pena de Francia que mie 
hermana Doña Florencia de Miranda (realmente era cuñada, por estar 
casada co seu irmán Fernando Sanjurjo de Pedrosa) hizo en los lugares 
de Solloso quiero y es mi voluntad que por tiempo de treinta años se me 
digan en dicha Ermita una misa a honrra y alabanza que dicha Señora 
por mi ánima y de Juan Fernández y del Purgatorio y esto todos los 
sabados del año y me la diga Antonio Montero siendo clérigo y mientras 
no lo fuere las digan otro en su nombre que el pareciera y para la limosna 
de dicha nombro elijo y situo la casa que tengo en Mondoñedo en la rúa 
de la Fuente y el lugar de Celerotes a donde vive Alonso do Seixo y los 
tres quartos del lugar da Casa da Bouza donde vive Bastián do Castro y 
su hija y la parte que tengo o tuviere en el lugar das Eyroas121 y la mas 
parte que tuviere en dicho lugar da asa da Bouza y el lugar y viñas que 
tengo en la feligresía de Cuíña y Espasante122 que toda esta hacienda 
quiero que ande junta e incorporada en un cuerpo y que no se pueda 
trocar partir ni enagenar ni perder por delito ni carga alguna sino que 
quiero que sea hacienda Eclesiástica por lo qual quiero que dicho Antonio 
Montero sea clérigo dentro de dos años123 y si no lo fuere lo privo y que 
entre capellán como abajo diré, y quiero como ba dicho se me diga misa 
por mi ánima e de Juan Fernández y las mas de mi obligación todos los 

121   As eiroas en galego son as crías de anguía e mesmo as anguías. 
122   Na xurisdición da vila de Santa Marta de Ortigueira.
123   Si, leron ben. Esa era unha das imposicións pero aínda que haberá máis.
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savados del año y que me la diga dicho Antonio Montero y faltando algún 
sábado la diga el lunes siguient que el cura que fuese en este beneficio y 
llebe ocho reales de limosna y quiero que dicho Antonio Montero con la 
carga de dicha misa los savados con las mas que abajo se dirá llebe la 
dicha hacienda referida por los dias de su vida y a su muerte quiero que 
haya capellán y que las misas se me digan en mi capilla  que hice en esta 
Yglesia de San Juan dol Freijo de la Concepción de Nuestra Señora a 
la mano de la Epístola y quiero que dicho Antonio Montero, estudiante, 
y despues de el Capellán que entrase y el Patrón sean Señores de mi 
Capilla y tengan cada uno su llabe y no puedan entrar en ella sino a 
quien ellos quisieren y como ba dicho quiero que dicho Antonio Mon-
tero da Balsa me diga las misas todos los savados del año en la Ermita 
referida y a su muerte quiero que la hacienda referida sea de dicha mi 
Capilla perpetuamente y que por todo el tiempo del mundo se me digan 
todos los sabados del año y las diga el capellan y otro en su nombre 
ahora competente y no la diciendo la diga el cura de la Yglesia y llebe 
de limosna oicho reales que asi es mi voluntad y despues de la muerte 
de dicho Antonio Montero nombro por capellán al hijo, nieto o bisnieto 
de Antonio Díaz de Galdo vecino de Barbos124 y  no los teniendo al hijo 
nieto o bisnieto del Patrón, y  no los teniendo al hijo nieto o bisnieto de 
Don Antonio de Pumariño Montenegro mi sobrino y no los teniendo al 
hijo nieto o bisnieto de Don Francisco de Rubiños y a Doña Mariana 
de Miranda Montenegro mi sobrina y no los teniendo al hijo nieto o 
bisnieto de Doña Clara de Montenegro mi hermana vecina que fue de 
Mera125 y quiero que el patron tenga apresentar con los referidos con 
la atrebucion referida y no lo haciendo que su presentacion no tenha 

124  Seu sobriño, fillo do segundo matrimonio de súa irmá Dª Inés de Pedrosa e Valcárcel e 
do capitán Juan Ares de Galdo. En primeiras nupcias estivera casada con Antonio de Pumariño 
Alfeirán, veciño de Santiago de Cuíña. 
125   Muller de Don Francisco Pita Alfeirán, da casa do Souto de Santiago de Mera.

efecto  hasta que lo cumpla y quiero y es mi voluntad haya Patron en 
dicha capilla que muerto cada Capellán presente con otro y que el Pa-
tron que fuere llebe por razón de Patronazgo el lugar de Su Seijo donde 
al presente vive Francisco de Ramil, el lugar do Chao do freijo donde al 
presente vive Andrés Paleyo al cual agrego la mitad de los montes de los 
Cabezaes y Veiga da Nata y la otra mitad sean del lugar do Turrillón y 
el cuarto del lugar do Turrillón donde al persente vive Alonso da Bouza 
y los otros tres son de Piñón y la mitad del lugar das Cobas donde vive 
Juan Gómez y la otra mitad es de dicho Piñón, y la mitad del lugar de 
San Mamede donde vive Juan do Carballal y la otra mitad es de dicho 
Carballal y el lugar de San Mamed donde vive Luis Mariño y el lugar 
donde vive Bartolomé da Lama y el lugar donde vive la viuda de Tojei-
ro y la parte que tengo donde vive el sastre cojo Bicente y toda la mas 
hacienda raiz que tengo o tuviere en dicha aldea de San Mamed la qual 
quiero que ande junta en un cuerpo y que no se pueda partir torcar ni 
enagenar ni perder por delito ni otra causa alguna si no que siempre 
ande junta e incorporada y siempre la llebe el Patrón que fuere de dicha 
mi Capilla con carga y pensión que el y el capellán siempre la tengan 
bien cubierta y caleada y con ornato decente a cuya obliagación este 
obligado tanto el uno como el otro y con carga y pensión de ocho misas 
perpetuas que me han de decir perpetuamente cada año las cuatro día 
de la Concepción de nuestra Señora, una cantada y tres rezadas, y de 
limosna al cura cinco reales y las otras cuatro, dos el día del Angel de la 
Guarda y dos dia de visperas o en el otro dia de San Antonio de Padua 
y de limosna otros tres reales y con dicha pension y carga quiero que 
llebe dicha hacienda perpetuamente y nombro por Patrón de dicha mi 
capilla a Don José Montenegro mi sobrino y quiero que por dias de mie 
hermana Doña Florencia de Estua y Miranda lleben los frutos de dicha 
hacienda de por medio y a la muerte de la sobre dicha los llebe dicho 
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Don José Montenegro por dias de su vida y a su muerte los llebe y sea  
Patron de dicha mi Capilla perpetuamente dueño y llebador de la Casa 
y Palacio de Pude que fue de mi hermano Don Fernando Sanjurjo y de 
mi padre Alonso López Sanjurjo Montenegro y de mi abuelo Baltasar 
Sanjurjo Montenegro y si por mis pecados dichas casas vinieren a parar 
en manos tan descuidadas que por tiempo de diez años no se cumplieren 
dicha posesión y carga desde luego reboco dicho nombramiento y nombro 
por Patron al cura y primiciario desta Yglesia y quiero que la fabrica y 
cura que de ella fueren lleben dicha hacienda de por medio y cumplan 
todas las clausulas de arriba.

Ytem quiero que se me diga una misa cantada de difuntos con vigilia y 
responsos alrededor de la Yglesia todos los primeros lunes del mes y que 
la diga el cura de la feligresia y se la cante Antonio Montero y despues 
de el el capellan que sucediere y el de la dicha capilla que ante de esta 
tengo fundada de que es Caepllan Luis Lopez y dicho Antonio Montero y 
despues del los que sucedieren tengan obligación pagar cera y vino para 
decirla y llebe de limosna el cura cinco reales por dicha misa que son 
sesenta reales cada año la cual quiero que se me diga perpetuamente y 
cargo dicha limosna y misa perpetuamente sobre el lugar do Turrillón 
donde al presente vive Bastian do Chao y que dicho lugar no se pueda 
vender trocar enagenar ni partir entre herederos sino que siempre ande 
en una cabeza con dicha pension y nombro por lñlebador de dicho lugar 
a dicho Bastian do Chao y su mujer por dias de su vida y a su muerte lo 
llebe el hijo o hija que el nombrare y despues del que nombrare lo llebe el 
hijo o hija mas viejo del nombrado por el sobre dicho y con dicha carga y 
pension y no de otra manera y si no el sobre dicho no lo queisere acetar 
con dicha pension lo llebe perpetuamente la fabrica desta Yglesia con la 
pension referida.

Ytem nombro por mis cumplidores de este mi testamento a Doña Flo-
rencia de Miranda y a Don Jose Montenegro Don Antonio de Puma-
riño y a mi criado Antonio Montero126 a los quales y a cada uno dellos 
doy mi poder para que lo cumplan a costa de mis bienes sin daño de los 
suyos y despues de cumplido nombro por mi universal heredero a Don 
José Montenegro para que los llebe y goce con la bendicion de Dios, 
fecho y escrito de mi mano y firmado de mi nombre en veinte y siete de 
diciembre de mil siscientos y setenta y dos años. Don Antonio Sanjurjo 
Montenegro. En la feligresia de San Juan del Freijo  al postrero dia del 
mes de diciembre de mil seiscientos setenta y dos años el Licendiado127 
Don Antonio Sanjurjo Montenegro128 cura propio desta dicha lefigresia 
de sus manos entregó a las de mi escribano este papel cerrado y sellado 
y cosido con seda dorada y sellado con hostia blanca129 y testamento 
cerrado y sellado escrito en ocho hojas de su letra y firma escritas menos 
el otorgamiento de este testamento en el qual queda nombrado heredero y 
cumplidores y quiere que balga por su testamento cerrado y por su ultima 
y postrimera voluntad y que no sea avierto ni publicado hasta la fin de sus 
días y entonces lo en el contenido tenga devido efecto y por este reboca 
otro antes que deste haya hecho y otorgado que quiere que no balgan en 
juicio ni fuera del (continua cos fromulismoe e o nome dos testemuñas) 
ante mi escribano Francisco perez de Solloso escribano sacose el tanto 
que en mi poder y oficio queda y con el concuerda a que me refiero y 

126   A expresión «a mi criado» soíanlla dar ó seu fillo natural, xa que ó ser cregos non podían 
deixalos como fillos herdeiros a menos que os lexitimasen, e aínda así, con algún recurso xurídico 
polo medio; e para que non crease problemas cos herdeiros legais xa o condicionaba de por vida a 
ser crego.
127   Que tiña estudos superiores xa lle presupoñía pola redacción do testamento. Non todos os 
cregos eran licenciados.
128    Os apelidos, como vemos, cambiábannos no mesmo expediente, como é o caso, no testamento 
aparece co de Pedrosa entre o de Sanjurjo e de Montenegro. Fachenda que gastaban algúns.
129   A hostia blanca, polo tipo de fariña e de coción que lle facían, ás veces tiña propiedades 
adhesivas.
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como escribano de su Magestad y del número y Audiencia de la villa 
de Las Puentes de García Rodríguez y su Jurisdicion lo firmo a lo que 
acostumbra. En la feligresía de San Juan del Freijo a veinte y nuebe dias 
del mes de agosto de mil y seiscientos y nuebe años».

Así se dispoñía dos bens propios e da vida dos demais se querían 
cumprir coa vontade do testador, neste caso un crego que amasou unha 
considerable facenda neste mundo e que dispoñía dela como creía que 
debía facelo, aínda que o apego ós bens materiais o xusticaba mediante a 
fundación e sostemento de, por exemplo a capela da Concepción, e mais 
dos sufraxios pola súa alma, tal e como aprendera que se debía facer, así 
o seguía facendo».

7. Bens de vínculo de Alonso López Sanjurjo (Casa de Solloso) 
herdados pola casa do Souto de Santiago de Mera no século 
XIX130, situados na freguesía de San Xoán do Freixo, nome dos 
caseiros e rendas que pagaban: ferrados de centeo, libras de 
manteiga, libras de cera, libras de cerros… Documento do ano 
1829; vexamos que familias os levaban arrendados e quen os 
labraba 

Por esta descrición feita no ano 1829 sabemos onde estaban, cantos eran, 
quen os levaba arrendados, canto pagaban e que pagaban, se era en especie 

130   D. Enrique Ribera Rouco, no ano 1988 publicou un traballo no Libro das Festas das Pontes que 
levaba por título «CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO DE AS PONTES EN EL DOMINIO 
DE LOS GARCÍA RODRÍGUEZ» onde aseguraba que estes bens e varias fundacións xa estaban 
nas mans dos Pita da Casa do Souto no século XVI e XVII; nada máis lonxe diso, eses bens, nos 
que se encontran eses lugares do Freixo, pasaron á citada casa no XIX, e os Pita non os posuíron 
antes pola razón arriba explicada, nin fixeron tales fundacións. D. Enrique deixouse levar e asegurou 
feitos sen contrastalos, sen empregar o método científico e os que no presente dan por bos estes datos 
cometen o mesmo erro e así figura este artigo, por exemplo, na páxina de internet da UNIDADE 
PASTORAL DAS PONTES.

de que especie se trataba, ou en diñeiro. Ímonos referir somentes ós bens 
das Pontes e de Viveiro, prescindindo da información dos que atañen á 
terra de Vilalba, coa casa de Pude incluída.

«Partido do Freijo

En la paroquia de San Juan del Freijo, Jurisdición de las Puentes de 
García Rodríguez y Burgo nombrado de Solloso un lugar con abitazs o 
casas independientes en que vivía por arriendo Josefa Fernández viuda 
de José Carballal y Domingo Rodríguez viuda también de Roque Cao131 y 
pagan de por mitad treinta ferrados de centeno y por ellos, trescientos 
setenta y cinco reales y además un canero, seis capones, cinco cuar-
tillos de manteca por la medida vieja de las Puentes y dos libras de 
cerros132  del país.

En la propia parroquia y citado Burgo, otro lugar con dos abitaciones, 
o casas unidas pero independientes que colonean por arriendo Domingo 
de Castro y Luisa Fernández viuda de Juan de Castro, por el que pagan 
de por mitad, veinte y seis ferrados de centeno, y por ellos trescientos 
veinte y cinco reales y mas un carnero, seis capones, cuatro cuartillos de 
manteca y una libra de cera en pasta.

En la mencionada parroquia y expresado Burgo otro lugar con dos 
abitaciones unidas e independientes que llevan en arriendo Domingo 
Antonio y Marcos Ramil hermanos, pagan de por mitad, veinte y ocho 
ferrados de centeno y por ellos trescientos y cinquenta reales, un carnero, 
seis capones, seis cuartillos de manteca, y dos libras de cerros.
131   Na actualidade habita este lugar Claudio Cao, o que supoño descendente deste matrimonio, a 
falta de confirmación, e quen sigue fiel á presentación desta revista ano tras ano.
132   «Cerro» pode significar: Lomo, espinazo, pescuezo de animales, en particular del toro. Del 
latín CIRRUS, rizo, copete, crin, en el sentido de crin del caballo, por hallarse esta en el cerro del 
dicho animal, »: Polo contexto mesmo podía ser libras de pelo de cabalo, da crin; e tamén lomo 
de boi secado e curado. Véxase o significado desta acepción en: Corominas, Breve Diccionario 
Etimológico, páx. 126.
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En la expresada parroquia y sitio do Acibeyral una casa y lugar que 
lleban por arriendo un hijo de Pastor da Pena y Pedro de Otero su tío, 
por el que pagan de por mitad, veinte y dos ferrados de centeno, y por 
ellos dos cientos setenta y cinco reales, medio carnero, cuatro cuartillos 
de manteca y una libra de cerros.

Al propio sitio do Acibeyral otro lugar y casas vieja y nueba, esta 
construída por el casero José da Pena ahora difunto y lo colonea por 
arriendo Manuel da Pena y Fernando do Chao, pagan por mitad veinte 
y dos ferrados de centeno, y por ellos doscientos setenta y cinco reales, 
medio carnero, cuatro cuartillos de manteca y una libra de cerros del país. 

En la citada parroquia una casa y lugar nombrado Pajón de Abajo que 
lleba por arriendo Juan Pita, y paga por el de renta diez y seis ferrados 
de centeno, y por ellos doscientos reales, dos capones y cuatro cuartillos 
de manteca.

En la misma parroquia otra casa y lugar nombrado de Merlán, en que 
vive por arriendo la viuda de Jacobo Díaz y Pedro Díaz, pagan por el de 
renta treinta y tres ferrados de centeno, y por ellos cuatrocientos doce 
reales y medio, un carnero, y dos libras de cerros.

En la citada parroquia y sitio Tras do Río, una casa y lugar que lleba por 
arriendo Cayetano Pita, y paga a renta diez y ocho ferrados de centeno, 
y por ellos doscientos veinte y cinco reales, un carnero, dos capones y 
cuatro cuartillos de manteca.

En la referida parroquia y otro sitio, otra casa y lugar en que vive por 
arriendo Juan Gregorio, y por su ausencia tamnién lo han su hermano 
Manuel, pagan de por mitad diez y ocho ferrados de centeno y por ellos 
doscientos veinte y cinco reales, un carnero, dos capones y dos cuartillos 
de manteca con medio más de esa especie.

En la misma parroquia otra casa y lugar nombrado das Cobas que lleba 
en foro Manuel Antonio Pita, y paga por el de canon ciento y veinte reales 
y cuatro cuartillos de manteca.

En esta parroquia y sitio nombrado do Polegón otra casa y lugar que 
lleban por arriendo Juana Fernández, viuda de José Cora (debe ser 
Corral, apelido que aínda se conserva polas Pontes), y su hijo Juan 
y pagan por el de renta, veinte y ocho ferrados de centeno y por ellos 
trescientos y cincuenta reales, un carnero, seis capones y ocho cuartillos 
de manteca.

En la propia parroquia y sitio referido do Polegón, oytra casa y lugar que 
lleba en foro Juan Jarel y paga por el de canon cien reales y además lleba 
por otro foro la hacienda suelta nombrada da Yglesia y por ellas paga las 
misas de pensión al cura de esta parroquia del Freijo.

En la expresada parroquia y sitio do Su Seijo otra casa y lugar que lleban 
por arriendo Pedro Cabeiro y Bernardo de Castro, su cuñado; y pagan 
por el de renta treinta y dos ferrados de centeno y por ellos cuatro reales, 
un carnero, cuatro capones, seis cuartillos de manteca y dos libras de 
cerros.

En la dicha parroquia y sitio Chao do Freijo, una casa y lugar nombrado 
dos Lagos, en que viven por arriendo Vicente y Manuel Franco y paga 
de por mitad veinte y cuatro ferrados de centeno, y por ellos trescientos 
reales un carnero, cuatro capones, ocho cuartillos de manteca y dos 
libras de cerros.

En la citada parroquia otra casa y lugar al sitio nombrado da Maciñeira 
en que viven por arriendo Clemente de Otero y Rosendo do Barro su 
cuñado y pagan por el de renta veinte y ocho ferrados de centeno y 
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por ellos tresientos cinquenta reales, un carnero, seis capones y cuatro 
cuartillos de manteca.

Parroquia de Santa María das Pontes

En la parroquia de Santa María de las Puentes y aldea de San Mamed 
otra casa y lugar nombrado dos Campos que lleban por foro los hijos y 
herederos de Juan Formoso y pagan de canon anual por el y haciendo 
suelta dos vidas, ciento y cuarenta reales, doce quartillos de manteca y 
dos libras de cerros del país.

En la misma parroquia y expresada aldea de San Mamed de Arriba otra 
casa y lugar que lleba por arriendo Francisco Corral, paga por el de 
renta veinte ferrados de centeno, y por ellos doscientos y cincuenta reales, 
un carnero, cuatro capones, seis quartillos de manteca y una libra de 
cerros.

En la propia parroquia y aldea de San Mamed de Abajo, otra casa y 
lugar nombrado de Sua a Hermida (debaixo da hermida) en que viven por 
colonos Rosendo y Ramón Carballal, y pagan por el de renta veinte y tres 
ferrados de centeno y por ellos doscientos ochenta y siete reales y medio, 
un carnero, seis capones, un cuartillo de manteca y una libra de cerros.

En la referida parroquia y aldea de san Mamed de abajo otra casa y lugar 
que lleba por arriendo Manuela Alvarez viuda de Miguel Toxeiro133 y paga 
por el ocho ferrados de centeno y por ellos cien reales, ocho cuartillos de 
manteca y una libra de cerros.

133   Os deste apelido son antepasados dunha familia das Pontes de recoñecido prestixio empresarial  
na comarca. 

Parroquia de San Mamede das Grañas de Sol (de Sor, e en moitas 
ocasións, dependendo do criterio do escribán, de Sol)

En la parroquia de San Mamed de las Grañas de Sor una casa y lugar 
nombrado de Granda Roiba, y en la actualidad conocido más bien 
por el Real de Vidueiro (Polo camiño dese nome que pasaba por alí e 
comunicaba a vila de Santa Marta de Ortigueira coa das Pontes) cuyo 
directo dominio es del Monasterio de Santa María de Meyra, y vive en 
el por arriendo Julián de Ramil y paga por el de renta diez ferrados de 
centeno y por ellos ciento siete reales y seis cuartillos de manteca por la 
medida de las Puentes134». 

Partido de Viveiro

No partido de Viveiro os herdeiros da casa de Solloso tiñan varias 
propiedades, tanto na propia vila como nas parroquias de Santa María de 
Chavín, Santa María de Galdo e outras. Destacamos as da parroquia de 
Galdo pois nesta descrición cítase a casa grande brasonada do lugar da 
Iglesia, casa principal e podente ó longo de varios séculos. Pola descrición 
desta casa vese o uso que se lle daba por parte dos donos «para habitación de 
los poseedores en los tiempos de recreo y recolección». “¡Como los Pazos 
de Ulloa! ¡vamos!”. Deixamos aquí esta descrición de bens reservándoa 
para outra ocasión. 

134  Este dato recórdanos que aínda estaban vixentes as medidas antigas, neste caso as da 
xurisdición da vila das Pontes, se ben xa se estaban incorporando as do Sistema Métrico, estas aínda 
tardarían en ser recoñecidas e empregadas totalmente. O prezo dos cereais poñíase na feiras, neste 
caso na celebrada na Vila das Pontes, e no de Ortigueira na de San Claudio, que era a máis antiga 
da comarca.



479478

X. Carlos Breixo Rodríguez
Documentos para a historia das Pontes: testamentos...

8- APÉNDICE DOCUMENTAL. DOCUMENTOS DOS SÉCULOS XVI 
E XVII PARA A HISTORIA DAS PONTES

HISTORIAS DE CASOIROS E TRATOS RELACIONADOS CON 
DOTES E LEXITIMACIÓNS 

Nos anexos que se acompañan transcríbense algunhas cartas de dote e 
reclamacións ó seu incumprimento feitas por algúns individuos da antiga 
xurisdición da Vila das Pontes de García Rodríguez que, como se verá, son 
abondosas en detalles e ricas en descricións para coñecer mellor a vida 
daquela época por esta zona. Como exemplo comezaremos coa que fai o 
xenro de Fernán Cao de Cordido, o escribán das Pontes Alonso Pérez de 
Vilasuso.

I-Reclamación da dote  feita a Fernán Cao de Cordido polo seu xenro 

Alonso Pérez de Vilasuso, veciño das Pontes, no ano 1569

Alonso Pérez de Vilasuso, escribán das Pontes de García Rodríguez 

e veciño do lugar de Cheibán, buscou unha fidalga para se casar e 

atopouna, ou atopárono a el, quen sabe?

Como xa resulta coñecido, na maior parte das ocasións, os matrimonios 
pactábanse de común acordo entre os pais da noiva e o xenro e os seus pais, 
se é que vivían; aínda que parezan casualidades non as eran, o amor non 
o era todo e na maior parte das veces nin se tiña en conta. Nesta ocasión 
veremos o caso dunha das fillas de Fernán Cao de Cordido e de Maior 
Basanta de Pedrosa, ricos fidalgos que vivían en Viveiro, nas Pontes ou nas 
terras das Mariñas de Viveiro e Ribadeo, pois tiñan casas e facenda por toda 
esa zona. Os Cao de Cordido foron unha familia que a finais do século XIV 
e comezos do XV dan un salto do bispado de Mondoñedo ó de Santiago, 

e fano da man do bispo 
D. R de Moscoso. Pasan 
da Mariña de Viveiro, 
concretamente da parroquia 
de San Xiao de Cordido, 
á Terra de Santiago, e 
mesmo deixan sinal do seu 
paso coa dotación de dúas 
excelentes sepulturas en 
San Domingos de Bonaval, 
Santiago de Compostela, 
concretamente as de Fernán 
Cao de Cordido e a de Juan 
Cao de Cordido coas armas 
da súa casa esculpidas nos 
sartegos. Ó longo do século 
XV os nomes dos irmáns 
Juan Cao de Cordido e 
Fernán Cao de Cordido 
estarán ligados a varios feitos de armas, o que lles reporta un certo benestar 
ou riqueza e o recoñecemento como fidalgos notorios do solar de Cordido, 
sito nas Mariñas de Viveiro. Os dous deixarán descendencia abondosa e os 
dous mandarán enterrarse en Santo Domingo de Viveiro, nas sepulturas dos 
Cao, as cales foran dotadas polos seus antepasados, o mesmo que fixeran 
coas de Bonaval en Compostela. Unha mágoa tamén que desapareceran 
estas mostras de escultura funeraria cando no século XIX a corporación 
municipal de Viveiro decide desfacer ata os seus cementos o Convento 
de Santo Domingo desa vila; con esa destrución perdeuse unha boa parte 
do patrimonio artístico medieval co que contaba esa antiga vila, vila que 

Sepulcro de Fernán Cao de Cordido en San 
Domingos de Bonaval
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acadará o rango de cidade no século XIX, o cal lle debe, en grande parte, 
a D. Nicomedes Pastor Díaz. Viveiro podería contar cun museo de arte 
de notabilísimo valor xa que contaba con dous conventos intramuros e un 
extramuros e mais varias igrexas.

Seguindo coa introdución diremos que os Cao de Cordido fixéronse con 
moitas riquezas e coa presentación de varios beneficios sen cura e con cura, 
as cales se incrementaron aínda máis ó casar Fernán Cao de Cordido o 
Vello con Inés Fernández de Saavedra e Aguiar, neta de Diego Gonzalez 
de Saavedra135, que participara na «guerra de Andalucía» ó lado do Duque 
de Arjona, e de Inés Fernández de Aguiar136, descendente da poderosa 
casa de Saavedra e Aguiar, que se asentarían pola Mariña de Viveiro e 
que eran parentes do Mariscal Pedro Pardo de Cela e Aguiar, pola casa de 
Aguiar de Pena Dedra, pois todos eles descendían de Fernán Rodríguez de 
Aguiar, bisavó do Mariscal Pedro Pardo de Cela e da citada Inés Fernández 
de Saavedra. Fernán Rodríguez de Aguiar tiña o seu enterramento en 
San Francisco de Viveiro e alí mandou trasladar os seus restos o propio 
Mariscal Pedro Pardo137. Din os documentos que foi esta Inés Fernández de 
Aguiar a que primeiro consolou a Dona Isabel de Castro, viúva do Mariscal 
Pedro Pardo, o día seguinte da súa execución en Mondoñedo, que como é 
sobradamente coñecido aconteceu na praza maior de Viveiro no ano 1483, 
despois de prendelo na fortaleza da Frouseira e poñelo baixo a custodia e 
presión de varios cóengos mindonienses, datos que quedaron recollidos no 
Memorial da Casa de Saavedra na documentación do pleito que seguiron os 
descendentes do Mariscal cos bispos de Mondoñedo e noutros documentos; 
eses cóengos eran: Fernán Balea e Rodrigo Maseda e mais o prior de San 
135   Morto en Córdoba. Deste cabaleiro quedou abondosa descendencia
136  Vemos  por outra nota a pé de páxina que despois de viúva casaría de segunda vez con 
Ares Vázquez de Vaamonde. Tomou o nome da súa avoa paterna, pois ela era filla de Gonzalo de 
Saavedra e de Adalda Díaz de Neira.
137   Disto xa escribín e falei algo nesta revista no número 6, Ano 2013, páxs. 260-283. 

Martiño Ares Pérez de Viladonga138. Pois ben, esa presión era para que 
desembargara uns bens na Mariña de Viveiro, concretamente en Santa 
Alla, (Olalla ou Eulalia) de Lago, bens que proviñan, precisamente, dos 
Aguiar, antepasados de Inés Fernández de Saavedra e Aguiar e do Mariscal 
Pedro Pardo, segundo consta polo documento de concesión. 

Así estaban as cousas, e este Fernán Cao de Cordido do que imos tratar 
por ser o sogro do pontés Alonso Pérez de Vilasuso era neto dos anteditos 
Fernán Cao de Codrido e de Inés Fernández de Saavedra139, era un home 
poderoso pois herdara moitos bens, tanto polo seu pai Juan Cao de Cordido 
como pola súa propia nai Teresa Mesía140. Moitas propiedades situadas en 
varias xurisdicións, desde Mondoñedo ata Vilalba e desde a vila das Pontes 
de García Rodríguez ata Ortigueira, Viveiro ou Ribadeo. Tiñan escudos de 
armas e casas en case toda a Terra de Viveiro e das Mariñas ata Ribadeo 
e levaban o apelido Cao de Cordido e Fernández de Saavedra con moita 
fachenda. 
138  Antepasado este último de quen isto escribe pois a súa filla Inés Pérez de Viladonga casou 
con Alonso Vázquez de Vamonde, ou de Adelán, (fillo de Ares Vázquez de Vaamonde e de Inés 
Fernández de Saavedra), matrimonio do que descendo. Inés Fernández de Saavedra casara de 
primeiro matrimonio con  Fernán Cao de Cordido e foran pais de Juan Cao de Cordido, casado con 
Teresa Mesía, aveciñados en Viveiro (do cal falamos no presente traballo) e de Gonzalo Méndez de 
Saavedra e de Constanza López, muller de Pedro Basanta de Aguiar (pais do bachiller e cóengo de 
Mondoñedo Alonso Basanta), todos eles con descendencia. Datos sacados do arquivo persoal do 
autor.
139  Deste matrimonio quedarían tres fillos, que foron: o citado Juan Cao de Cordido, veciño de 
Viveiro, Gonzalo Méndez de Saavedra e Constanza López de Saavedra, muller de Pedro Basanta 
de Aguiar. Gozaron de varias presentacións de beneficios curados como foron os de Santa María de 
Galdo, San Xoán de Espasante e outros. Datos do arquivo do autor.

140  As partillas deste matrimonio fanse despois da súa norte, é dicir, despois do ano 1528 e 1529, 
entre todos os fillos, que eran: o propio Fernán Cao de Cordido, Aldara Díaz de Saavedra muller de 
Alonso Vázquez de Cabarcos, ou de Adelán, Gonzalo Méndez de Saavedra, Juan Cao el mozo, María 
Fernández muller de Fernán Díaz de Bolaño e Constanza López muller de Fernán Pardo. Como 
curador dos menores quedou o seu tío Pedro Pardo de Cela. O pleito e as reclamacións continuarían 
nos anos 1559 e 1560, pleito do cal se obteñen estes datos. Juan Cao de Cordido e Teresa Mesía 
contaban cunha considerable facenda, tanto polas terras do Castro Douro como por Viveiro e polo 
couto das Pontes e Vilalba. A casa principal de Viveiro herdaríaa Fernán Cao de Cordido.
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Sabemos que residía na vila de Viveiro e que xa estaba casado con María 
Basanta de Pedrosa, filla de Andrés Pérez de Pedrosa, no ano 1553, 
e sabémolo por unha escritura de foro que fan do lugar do «Celeiro da 
Pisqueira», sito na freguesía de Burgás (Burgaas no documento), en terra 
de Vilalba, foro a favor de Marcos Leal, veciño de Candamil; o citado lugar 
era do pai da súa muller, que o mercara a un tal Pedro do Vilar. A escritura 
desta carta de foro, feita por tres voces, redactouna o escribán de Viveiro, 
Álvaro Díaz de Pedrosa, a trinta de agosto do ano arriba dito.  

O caso foi que a unha das fillas de Fernán Cao de Cordido e da súa 
dona María Basanta de Pedrosa, chamada María Basanta de Pedrosa (as 
mulleres acostumaban levar os apelidos da nai ou dalgunha das súas avoas 
ou bisavoas141) concertáronlle o matrimonio cun escribán asentado na 
freguesía de Santa María de Vilavella, nas Pontes de García Rodríguez, 
chamado Alonso Pérez de Vilasuso. Parece que non se trataba, en principio, 
de ningún fidalgo, pero mercáranlle un oficio que lle podía reportar 
beneficios suficientes: o de escribán. Ademais, no momento do casamento, 
prometéranlle unha boa dote e esa promesa fixérana por escrito diante 
doutro escribán polo que, chegado ó caso de non cumprir co prometido, 
poderíase reclamar e, neste caso, reclamouse.

A reclamación fíxose por diante Ares Vázquez de Vaamonde, escribán de 
Viveiro por aquela época (este escribán, pasados uns anos, trasladaríase a 
141   Outra das fillas deste matrimonio chamábase Inés Fernández de Saavedra, nome que tomou 
da súa bisavoa paterna, tal e como se ve pola carta de dote, feita o nove de maio do ano 1563, ó 
casar con Alonso Maseda, fillo de Juan Fernández Maseda e de Inés Fernández, veciños de Aldixe. 
Por esta carta vemos tamén que a dote dada por Fernán Cao de Cordido e María Basanta de Pedrosa 
«se obligaba e obligo con mi persona e biens muebles e rrayzes ávidos e por aver de dar en dote e 
casamiento e por bienes dotales a la dha Ines Fernadez de Saavedra su hija con el dho Ao Maseda 
hes a saber dozientos e sesenta ducados en bienes pagos en el Couto das Pontes o en el valle 
de Bivero o en el valle de Oro en cada una destas partes donde el dho Ao Maseda las quisiere tomar 
y hescoger y mas le dara quinze mil maravedís en bienes muebles que los valgan» foi feita esta 
escritura por diante do escribán de Viveiro Álvaro Díaz de Pedrosa. Como veremos, este matrimonio 
tiña bens distribuídos por varias xurisdicións.

Mondoñedo), é dicir, no ano 1579 que é cando Alonso Pérez de Vilasuso 
decide reclamarlle ó seu sogro.

Pola reclamación vese como se concertara o matrimonio e os bens que 
entraban nesa carta de dote, a cal, como noutros moitos casos, non se 
cumprira aínda. Era algo habitual. O xenro xa estaba vivindo no lugar de 
Cheibán, na xurisdición das Pontes, pero aínda agardaba a que o sogro 
cumprira as súas promesas e llos deixara beneficiar como o xenro quería; 
pero iso non sería así, había condicións; vexamos a carta de dote e por ela 
saberemos algo máis da vida nas terras de Viveiro e das Pontes e de como 
se concertaban os matrimonios: 

«En la villa de Vivero a quinze dias del mes de marzo en el lugar do 
Real termino e Jurdición de la Va de Bivero a quinze dias del mes de 
marco de mill e quinientos e sesenta e nueve años presente yo el escribano 
e testigos de ayuso escriptos parescieron presentes de la una parte 
Fernando Cao de Cordido morador en el dho lugar y de la otra Ao Perez 
de Vilasuso escribano vecino de la fra de Sta Maria de Vilabella morador 
en Cheiban por si e como conjunta pna de María Basanta de Pedrosa su 
mujer e por quanto se obligo e presto caucion de rrato q abra por bra( 
roto) lo adesmuedo / e dixeron que por quanto ellos trataban pleito delante 
la Justicia de la merindad de ur( roto) de que era escribano Antonio de 
Losada sobre ciertos maravedis e otras cosas que el dho Ao Perez pedia al 
dho Fdo Cao de Cordido que heran ciento y setenta y tres mill maravedis q 
le pedia por q los pleitos heran como son anbodosos y aver muchas costas 
e gastos y otros yncombinientes y  vien de paz o transacion y en la via q de 
derecho mejor aya lugar se concertaban y concertaron en la manera q el 
dho Fernan Cao de Cordido dende luego otorgo q dexara e dexo y dio a la 
dicha Maria Basanta de Pedrosa su hija para siempre jamas la mitad del 
lugar dos Feros sito en la fsia de Sta Ma de la Va de las Puentes de Gr Rez con 
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los frutos atrasados q se le debieren del dho lugar según que le pertenece 
por legato y herencia de Pedro Pardo de Cela defunto y ansi mesmo le dio 
e dende luego entrego una vaca color bermella con un tenrreiro del ano 
pasado en poder de Alonso do Couto vo de la dha Villa de las Puentes de 
Gr Rez morador en el lugar de Catarou para q dende luego lo aya y goce 
y los partos e crias della de aquí por delante; y ansi mesmo le hizo quita 
e buelta de los bienes rentas e frutos del lugar de Cheiban que estan a 
cargo del dho Alosno Perez el qual dho lugar de Cheiban a de rentar por 
los dias de la vida del dho Fdo Cao de Cordido son suyos del dho Fdo 
Cao y si de oy adelante el dho Ao Perez lo labrare como lo la (roto)// el dho 
Fdo Cao de Cordido la rrenta del dho lugar por los dias del dho Fdo Cao 
de Cordido y a su muerte le queda libremente todo el dho lugar al dho Ao 
Perez y su mujer (Continúa)».

Pero a realidade pódese documentar e neste caso vaise facer. Aconteceu que 
o matrimonio de Fernando Cao de Cordido con María Basanta de Pedrosa 
(filla de Andrés Pérez de Pedrosa) só tiveron fillas142, polo que, ademais da 
citada María Basanta de Pedrosa houbera que dotar ó resto das súas irmás 
e iso, aínda que era o deber dos pais, desgastaba o patrimonio da familia, 
como así foi, e como imos ver.

II- Dote de Isabel Mesía, outra filla do matrimonio anterior, para casar 

con Juan González de Cora

No ano 1574, é dicir uns anos antes de que ocorreran os feitos arriba 
descritos, Fernán Cao de Cordido e María Basanta de Pedrosa tiveran que 

142   Ese dato sabémolo polo testamento de Fernán Cao de Cordido, datado a 11 de agosto do 
ano 1555, outorgado por diante de Alvaro Díaz de Pedrosa, escribán de Viveiro. Os nomes das fillas 
eran: Teresa Mesía, María Basanta, Constanza, Ynés, Isabela e Juana «mis hijas e de María Basanta 
de Pedrosa mi mujer». Deixara por cumplidoras do testamento a María Fernández de Saavedra e 
por cumplidores das fillas a Fernando da Fraga, Pedro Fernández de Orol e a Diego Sánchez de 
Ribadeneira.  

dotar a unha das outras fillas chamada Isabel Mesía, para casar con Juan de 
Cora de Aguiar, parente lonxano da prometida, que era un fidalgo viveirense 
descendente dunha das catro liñaxes fundadoras da vila a comezos do 
século XIII, a dos Cora, que xunto cos Vizoso, os Galo e os Sacido, tiñan 
o dereito de elixir un Procurador Xeral da vila, cargo representativo de 
elección ó que podían optar, exclusivamente, os descendentes dun deses 
catro liñaxes e que fixeron ó longo de varios séculos. 

Os pais de Juan González de Cora eran donos das ferrerías de Bravos e polo 
contrato da dote sabemos a súa filiación: «En el nombre dios Amen sepan 
quantos esta carta vieren como yo Feranando Cao de Cordido vecino de 
la villa de Bivero ( como vemos, residía onde máis lle conviña) otorgo 
e digo que por quato al servicio de dios nuestro senor esta tratado y 
platicado palabras de casamiento entre Ysabel Misia mi hija con Juan 
Gonzalez de Cora de Aguiar hijo de Gonzalo Pérez de Cora y de Orraca 
Fernandez de Aguiar su mujer143 e para que surta hefecto y sustentacion 
de las cargas de matrimonio y que sea dotte e caudal de la dha Ysabel 
Mixia (unha variante castelá deste apelido) mi hija otorgo e conozco por 
esta presente ca que en la bia de derecho mejor aya lugar me obligo con 
la mi persona e biens muebles e rayzes avidos e por aver de dar e pagar 
a vos el dicho Juan Gonzalez de Cora mi hierno que abeys de ser para 
la dha Ysabel Mixia mi hija y por sus bienes dotales y parro frenles144 y 
debajo del previlegio e perro gatibas (prerrogativas) dellos como beines 
dados por contrato onoroso de casamiento145 conbiene a saber doscientos 
ducados en dineros y trescientos y cinquenta ducados en bienes rayzes en 

143   Filla de María Fernández de Loía e de Pedro Fernández de Aguiar, dono do Couto de 
Hervellás e, polo tanto, irmá de María Vizosa, muller de García Vidal de Solloso. 
144  Abreviatura de parafernaes. Os bens parafernais son aqueles bens que a muller achega ó 
matrimonio, fóra da dote, e que os recupera despois de celebrado este sacramento, como herdanza 
ou doazón. Esa era a fórmula que se empregaba habitualmente.  
145   Este tipo de contrato ocasionaba gastos e obrigas recíprocas.
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la villa de Vivero abaliados por personas nombradas por ambas partes 
q precios leitos y enquitos y mas las casas que yo tengo llebo y  poseyo 
en esta villa en la calle de Labrada que frenta con la calle y lindan con 
cassas que fueron de Rui Basanta de Aguiar y en el callejon y detrás en la 
huertas de y si lay diere lo suso dicho de su legitima le mejora en la dicha 
casa para que aviendo de traer a monte e colacion los dichos bienes no 
pueda ni sea obligado a traer la dicha casa por que yo mejoro a la dicha 
Ysabel Mixia mi hija… (continúa coa fórmula habitual)». Foi asinado por 
Fernán Cao de Cordido, Juan González de Cora e polo escribán Ares 
Vázquez de Vaamonde, o 27 de febreiro do ano 1574, estando por testigos 
«El senor D. Francisco de Ribadeneira e Antonio de Avila, clerigo e retor 
de Santiago de Vivero e una señal de la cruz largo de bivero e Rodrigo 
Maseda e el bachiller Juan de Cora e Juan Gonzalez de Cora vecinos de 
Bivero e Marcos Falcón vecinos de la divha villa…». 

III- Reclamación da dote feita por Juan González de Cora

Pese a todo, un tempo despois Juan de Cora de Aguiar tamén terá que 
reclamar e pola reclamación vese que Fernán Cao de Cordido tivera que 
recorrer a un préstamo de mil ducados, o cal lle deixara Juan (John) Dutton, 
mercadeiro inglés asentado na vila de Viveiro desde facía uns anos. John 
Dutton146 era rico e podía prestarlle ese diñeiro, pero, como era habitual, 
fíxoo a cambio de algo. O documento do cal se extrae a información está 

146    Este rico  mercadeiro inglés, polo seu testamento mandou dicir misas nas igrexas de San Xoán 
do Freixo, Santa María das Pontes e Santa María de Vilavella, onde seguro tiña moitos coñecidos e, 
por suposto, intereses derivados do comercio. O seu fillo Juan Dutón foi o que fixo o Pazo de Grallal
 en San Xoán da Coba, Viveiro. San Xoán da Coba, que non de Cobas, pois a primitiva igrexa estaba 
na cova onde se veneraba o patrono da freguesía, a que se puxo de moda estes días para algún por 
ese descubrimento da cova onde se venerou a imaxe do patrono desa parroquia antes de trasladar a 
súa imaxe á nova igrexa parroquial.  

datado na vila de Viveiro a 4 de maio do ano 1576 e destacamos o seguinte: 
«parescio presente Juan de Cora de Aguiar vecino de la dha villa e dixo 
que poedía quanto Fernando Cao su suegro le ubo librado al señor 
Gomez Perez de las Mariñas147 dos cientos ducados de los quales le ubo 
pago antes de agora los ciento y cinquenta ducados y despues avia pago 
los otros cinquenta ducados a Fenando Cao de Cordido el qual se los avia 
pago a el de contado de que estaba pago e contento por ende q en la via 
que de derecho mejor aya lugar daba e dio carta de pago e fin e quito al 
dho señor Gómez Pérez (de las Mariñas y Ribadeneira) de los dhos dos 
cientos ducados de la dicha libranca y de todos ellos se dio por pago e 
contento realmente… (continúa)». 

Ese mesmo día, na mesma vila e diante do mesmo escribán, fan outra 
escritura pola que sabemos que Fernan Cao de Cordido por aquel ano 
vivía na vila das Pontes, e así se fai constar nas dúas escrituras: «En la 
villa de Vivero a quatro dias del mes de mayo de mill e quinientos y seis 
anos en presencia de mi escribano148 e testigos de yuso scriptos parescio 
presente Fernan Cao de Cordido vecino de la villa de Las Puentes de 
Garcia Rodriguez e dixo que por quanto en dias pasados el contrato de 
dote que dio con Ysabel Mixia (Mesía) su hija con Juan Gonzalez de Cora 
de Aguiar (aquí figuran os apelidos completos) que por la presente le dio 
e libró al señor Gomez Perez das Marinas e Ribadeneyra (aquí aparece 
escrito en galego) vezino de San Miguel das Negradas doscientos ducados 
(…) e agora el dicho Fernan Cao para que el dicho Juan González de 
Cora fuese pago enteramente de los doscientos ducados que con los 
147   Poderoso señor que tiña o seu pazo en San Miguel das Negradas, casa na vila de Viveiro e en 
Betanzos e noutros lugares, que do seu matrimonio con dona Ana de Sotomaior e Mendoza tiveron, 
entre outros, a Luis Pérez das Mariñas, o cal tivo un tristeiro papel nas Filipinas, rematado cun fatal 
desenlace. Este Gómez Pérez das Mariñas posuiría o censo e a renda do lugar de «Cha Moucelo» 
nas Pontes de García Rodríguez, que veremos máis adiante como pasou ás súas máns. Gómez Pérez 
era fillo de Fernán Díaz de Ribadeneira e de Berenguela das Mariñas. 
148    O escribán era Ares Vázquez de Vaamonde.
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dichos cinquenta ducados le ducados le acababa de pagar (os outros 
cento cincuenta pagáraos o citado Gómez Pérez das Mariñas) toda la 
dote que le avia prometido y los le avia librado el dicho señor Gomez 
Perez (…) y del usufruto del lugar de San Pedro de Bivero según que la 
escritura passo ante mi escribano a que se refirio e por ende que es pago 
y satisfecho de los dichos cinquenta ducados que le restaba debiendo de 
toda la dicha dote le daba y dexaba el los usufrutos de la dicha casa desta 
villa149 y del dicho lugar de San Pedro de Bivero…(continúa)». 

IV- Censo e a renda do lugar de «Cha Moucelo150», Chamoselo 

149  Casa que fora dos seus pais Juan Cao de Cordido e Teresa Mesía.
150 Cha Moucelos, ou Chan de Mouncelos parece, en principio e tal e como se escribe no 
documento que analizamos, unha palabra composta de Chan (adxectivo), co significado de chá, e de 
Moucelo, co significado que trataremos de deducir se nos atrevemos a estudar e a comparar co nome 
de Chamoso, que parece provén de «flamma» e no galego derivada desta palabra temos chamizo e 
chamusco, aínda que os dicionarios non recollen «chamoselo» (hipótese esta que consideraremos 
máis adiante), ou co de «clamosus», ou lugar resoador, gruñidor ou clamoroso, onde ruxen as augas 
ou o vento. Pero a u de «Cha Moucelos», lévanos a estudar outra das posiblidades como é a de que 
nalgúns lugares do bispado de Mondoñedo e en documentos medievais atópanse formas parecidas 
como por exemplo as de Moncelos ou Monuncelos, e dado o pasado romano das Pontes e os restos 
arqueolóxicos aparecidos nesa zona, mesmo poderíamos valorar varias hipótesis, aínda que moi 
arriscadas, como pode ser a posibilidade de que provira ou derivara de «Monu- y Monimentum» 
(ou tamén de «Mons, ni-itis, pl-tium», ou monte, o que atopamos en varios lugares de Galicia como 
Montecelo), pero que no galego atopamos da forma moimenta, moimento-s (un lugar das Grañas 
de Sor), e incluso Boimenta en terras de Viveiro, que se escribía con M inicial na documentación 
medieval (non co B como se escribe actualmente) nome que teñen varios lugares, incluso un nas 
Grañas de Sor, e tamén un Concello da provincia de Lugo; pero tamén se pode estudar a posibilidade 
de que derive da palabra latina «Cella, a-e, f., de celo, despensa, cuarto retirado, casa pobre, galiñeiro 
ou «cella aserum», e incluso co de «capilla o sala rectangular dun templo romano al fondo de la cual 
se hallaba la efigie de la divinidad», que, de ser así, mesmo podería corresponderse cun monumento 
ou obra pública pola que os romanos  lembraban a persoas ou feitos históricos; pero é máis plausible 
que proveña doutras palabras latinas como «Flammo», que no galego deu «chama», encendido, lume 
ou chispa e de aí puido derivar en Chamoso, e no castelán deu «Llama». E por último tamén se 
puidera considerar con «caelicus» co significado de celestial, como o nome romano «Caelius», ou 
de «caelo» que quere dicir: esculpir, cincelar ou adornar. E aínda se puidera considerar a hipótese de 
que partiría da palabra latina «caelum, i O, n, s, y caeli, o-rum, o, m. pl., el cielo, el firmamento» co 
significado en galego de ceo ou firmamento. O que si é un nome de lugar onde, despois de realizadas 
unhas catas e un estudo máis amplo, no caso de existir e de aparecer restos arqueolóxicos concluíntes, 

na actualidade, que pasa a mans do «Señor» Gómez Pérez das 
Mariñas no ano 1574. O lugar xa tiña construído o seu muíño. 
Estudo do nome «Cha Mouselo» ou «Chamoucelo»

A amizade e relación de Fernán Cao de Cordido con Gómez Pérez das 
Mariñas e Ribadeneira viña de atrás, e así vemos como uns anos antes de 
outorgar esa escritura de dote fixeran outra pola que o primeiro cedía ó 
segundo o censo e renda do lugar de «Chamouselo», nas Pontes de García 
Rodríguez, o que vemos pola transcrición da escritura seguinte: «Censo 
del Senor Gomez Perez que le fizo Fernan Cao.

En el nombre de dios Amen sepan quantos esta carta de venta e posesion 
de censo y trebuto vieren como yo Fernan Cao de Cordido vezino de la 
villa de Vivero151 que soy presente por mi y en nombre de mis herederos y 
sucesores presentes e por venir e por los que de mi e de los tubieren causa 
título voz e rrazon en qualquier manera otrogo e conozco que bendo a vos 
el señor Gomez Perez de las Marinas y Ribadeneyra  vezino de la villa 
de Vivero152 e a la señora Dona Ana de Sotomayor y Mendoza vuestra 
mujer para vos e vuestros erederos y sucesores presentes e por venir e 
para que bos bendo quinze ducados e tres reales de censo y rreta cada 
un ano al quitar los qual os bendo e agora nuebamente ympongo y cargo 

nos deran algún resultado positivo a estas hipótesis variadas e arriscadas, que acabamos de expoñer. 
Na Gran Enciclopedia Galega SILVERIO CAÑADA EDITOR, Santiago, 1974, T. 8, páx 171, só figura 
recollido un afluente do río Eume co nome de Chamoselo, se ben sabemos que é nome dun lugar da 
parroquia de Santa María das Pontes. E tamén figuran tres parroquias relacionadas con ese nome: 
San Andrés de Chamoso, San Bartolomé de Chamos e San Cristobo de Chamoso, as tres pertencentes 
ó municipio do Corgo na provincia de Lugo, pasando tamén un río co nome de Chamoso pola de 
San Bartolomé. En fin, aquí, sen dúbida, hai tema de estudo e discusión xa que aínda se podería 
relacionar con Chanto de chantar, xa que en Galicia tamén atopamos Chantada, como nome dunha 
vila e concello. Hai tema para o debate coa filoloxía como auxilio da historia.
151   Como tiña casas en distintas vilas e parroquias, trasladaba o seu domicilio á súa comenencia: 
segundo o  marcaba o calendario de recollida dos froitos que daba a terra, o cobro dos censos, a peste, 
ou incluso a elección dun cargo de forma interesada, como a de alcalde das Pontes, como fora o caso.
152   Uns anos despois aparecía aveciñado en San Miguel das Negradas onde tiña o seu pazo.
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situo y senalo sobre los bienes siguientes: sobre el mi lugar que tengo en 
la feligresía do Freixo que se dice do Paaco con sus heredades bravas 
e mansas y sobre el mi lugar de Cha mouselo sito en la feligresia de las 
Puentes de Garcia Rodriguez y sobre su molino y heredades bravas e 
mansas y sobre todos los demas mis bienes rayzes que tengo en todo 
el coto de Las Puentes de Garcia Rodriguez e cuatro leiras que tengo 
en terminos de la dicha villa…(continúa coas condicións estipuladas). O 
pago da renda quedou fixado por día de Nosa Señora de Marzo «puestos 
e pagos en su casa de morada». Outorgouse na vila de Viveiro por diante 
Ares Vázquez de Vaamonde o día 27 de febreiro do ano 1574. A escritura 
aparece signada de man de Fernán Cao de Cordido. No mesmo folio e un 
pouco máis abaixo, dise: 

«Digo yo Fernan Cao de Cordido que dando y pagando el senor Gomez 
Perez de las Marinas y Ribadeneira los doscientos ducados desta scriptura 
a Juan Gonzalez de Cora y Aguiar mi hierno a quien yo los debo por 
trato de dote que paso adel escribano desta scriptura yo se los doy por 
rescibidos y me doy por pago y contento dellos realmente e con hefecto…» 
(continúa). No folio seguinte e no mesmo protocolo figura a carta de dote 
transcrita anteriormente.    

V. Contrato de dote de Aldonza Alonso de Pumariño para celebrar 
o matrimonio con Juan Justo, escribán das Pontes, foi feita na 
vila de Viveiro a 25 de outubro do ano 1578. Alonso López 
Sanjurjo tamén está presente, pois era un digno representante 
das dúas vilas e do que nelas acontecía

Cando as dotes se realizaban estando un deles, ou os dous, en estado de 
viuvez, soían ser distintas e en case todos os casos servían para ampliar 

o capital ou deles, ou tamén para casar algún dos seus fillos habidos 
dos anteriores matrimonios e así unir as herdanzas. Así acontecería co 
matrimonio entre a filla dun fidalgo viveirense, chamado Juan Pita de 
Pumariño, e o escribán da vila das Pontes Juan Justo, viúvo do seu primeiro 
matrimonio con María de Lago e Valcárcel, filla de Lanzarote de Lago e 
Valcárcel e de Inés Gómez, veciños que foran de Ares e fidalgos de solar 
coñecido. Deste primeiro matrimonio de Juan Justo con María de Lago 
quedaría Juan Justo, escribán tamén que sería da vila das Pontes. Como 
veremos pola transcrición, todo isto requería un proceso, uns trámites, 
que comezaban pola «plática» que non era outra cousa que falar, discutir e 
acordar os termos da dote, a cal transcribimos a continuación:

«En la villa de Vivero a beynte e cinco dias del mes de otubre del año 
de mill e qui°s (quinientos) e setenta y ocho años en presencia de mi 
escribano e t°s (testigos) de yuso scriptos parescio presente Gutierre de 
La Portilla153 el moco vz° (vecino) de la dha villa e dixo que por quanto 
placiendo a no sor (nuestro señor)  y su bendita madre estaba platicado 
palabras de casami° (casamiento) entre Aldonza Alonso de Pumariño hija 
de Ju° (Juan) Pita de Pumarino y Beatriz de Lago154 su muger con Juan 
Justo vz° de la villa de Las Puentes de Garcia rr° (Rodríguez) y para que 
aya hefecto el dho casami° ( casamiento)y mejor puedan sustentar las 
cargas del matrim°i (matrimonio) dijo el dho Gutierre de la Portilla que 
dotaba y doto a la dha Aldonza Alonso en catorze jornales de binas155 sitas 
en la dha feligresía de San Julian de Landrobe con la mitad enteramente 
de una casa con su lagar sito en la dha fra e lugar do Barrio con la sesta 

153   Primo por liña materna de Aldonza.
154  Terían cinco fillos desta relación. Este é o Juan Pita de Pumariño o novo, xa citado anterior-
mente.
155  O cultivo do viñedo abundaba por esta zona e o xornal era unha unidade de cavadura 
correspondente ó que podía cavar un home nun día.
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parte de un bymial156 y la tercia parte de la mytad de una huerta de fruta 
según que la lleva Juan Pernas a quien fue dada la dha huerta para que 
la plantase/ con dos tonas y los mas fustes157 que tubiere según que la dha 
Aldonza Alonso lo lleba y posee y le fue dado en bron por la dha Beatriz de 
Lago su madre según que el trdo de la dote esta en poder de mi escribano 
signada de escribano publico/ con mas todos los vienes muebles y alages 
de casa que la dha Aldonza Alonso tiene con mas se obligo de le dar e 
pagar al dho Juan Justo por bienes dotales de la dha Aldonza Alonso 
cincuenta ducados en reales los quales le dara e pagara la mitad dellos 
luego que el dho Juan Justo se casare y desposare con la dha Aldonza 
Alonso y la otra mytad  para dia de San Juan de junio primero que biene 
del ano benidero de septenta y nuebe sin pmeito ni contienda de justicia, 
y el dho Juan Justo que presente estaba dixo que aceptaba e acepto  la 
dha dote para la dha Aldonza Alonso y prometio y se obligo de se casar y 
desposar158 con ella según horden de la Santa Madre Yglesia y que la dha 
156   Os vimbios eran necesarios para amarrar as viñas e de aí a necesidade de telos plantados preto 
das viñas. No dicionario do galego na actualididade recóllese bimia e bimar como a segunda parte 
da cavadura dunha viña, aínda que teño as miñas dúbidas de que se refira a isto xa que o documento 
está datado no mes de outubro e non é cando se cavan as viñas precisamente. Vimbios e bimbes, así se 
lles chamaba por esta zona cos cales, ademais de atar as viñas, tamén se facían os paxes e os carabelos. 
Eu, de cando en vez, aínda consulto o dicionario feito por D. Eladio Rodríguez López e sérveme de 
moita axuda, ademais das últimas edicións que promove a RAG. 
157  As «tonas» e os «fustes» eran os recipientes de madeira de gran tamaño onde gardaban o viño. 
A «tona» debía ser de maior capacidade que o «fuste». Nos dicionarios de galego non aparecen estes 
significados pero no «Breve diccionario etimológico de la Lengua Castellana de Joan Coromines» 
podemos consultar a voz tonel e veremos que nos dirixen á palabra «tunna»: «Tonel, med. D.XIV. 
Del fr. ant. Tonel íd. (hoy toneau), diminutivo de tonne “tonel grande”. Este viene del latín tardío íd., 
y este del célt. tunna “piel”, de donde “odre” y después “cuba”. De la misma palabra francesa procede 
el ingl. tunnel “tonel”, que desde ahí pasó a significar “caño subterráneo”, “túnel”, del ingl. lo tomó el 
cast. Túnel, med. S XIX.».
158   Casar e desposar, estas dúas palabras veñen significando o mesmo, xa que indican a celebración 
dos esponsais, ou promesa mutua, celebrada polo rito católico diante dun crego, é dicir, a celebración 
do sacramento do matrimonio; desposados quere dicir tamén: recén casados; é dicir estaban 
prometidos e cumpriron a súa promesa, coma se dun peregrino ou romeiro se tratase, non chega con 
prometer ir, senón que hai que ir. A expresión «casados y velados» tamén se empregaba cando a misa 
de velación seguía á celebración do sacramento, estando a muller cuberta cun veo, ou dun palio, que 
tamén cubría os ombreiros do home; podendo tamén pasar unha noite na igrexa sen durmir velando, 

Aldonza Alonso haga requento e ymbentario de todos los bienes muebles 
alajes de casa y de su hestimacion …» (continúa).

Ó final da carta de dote dise: «Y lo firmamos de nuestros nombres estando 
presentes por testigos Alonso López Sanjurjo vezino del Freixo159 e 
Juan de Lamas mercader, vezino de la dha villa e Jusn Justo el nuevo, 
hijo del dho Juan Justo (signado e rubricado) passo ante mi Luis Pardo, 
escribano». (signado e rubricado).

VI- «Carta de pago e fin e quitamiento» (pola dote) feita por Juan 
da Cabana, xenro de Alonso de Caabeiro, veciño das Pontes, 
e de Teresa Mesía Alfeirán, irmá de Juan Pita de Pumariño e 
veciña de Viveiro. Foi feita no ano 1575

Esta Teresa Mesía Alfeirán é unha das moitas fidalgas viveirenses que 
levaron ese nome por unha antepasada súa, nome que se repite e induce 
a confusión pois, como se dixo, repítese xeración tras xeración. Era neta 

como no caso de velar as armas, para ser armado cabaleiro. Na «misa da velación» tiña tamén, ademais 
do veo, o rito de se rodear os desposados cun lazo co significado de unión eterna, e véñenseme á 
memoria as palabras que deixou escritas D. Manuel Murguía dirixidas á súa amada esposa Rosalía 
de Castro e ós seus fillos, cando lles dedicou a súa obra «Galicia»: «A LA SANTA MEMORIA DE 
MI ESPOSA ROSALÍA CASTRO, A NUESTROS HIJOS ALEJANDRA, AURA, GALA, OLVIDO 
Y AMARA para unir con un mismo lazo y un mismo y piadoso recuerdo, cuanto amé, cuanto amo, 
cuanto amaré toda mi vida, esto es, esposa, hijos, patria». Palabras fermosas inspiradas en quen tanto 
sabía e coñecía de ritos e de querencias infindas e que seguramente aprendeu do exemplo da súa 
universal dona Rosalía. Isto escribiuno estando en Iria un 20 de agosto do ano 1885.
159    Ata aquí quería chegar para que visen o poder de Alonso López Sanjurjo, o tantas veces citado 
fillo do crego do Freixo, que servía de mediador incluso neste tipo de contratos. O contrato foi feito 
diante de Luis Pardo, escribán de Viveiro, o 5 de outubro do ano 1578. Gutierre de la Portilla, rexedor 
da vila de Viveiro, ó faltar o pai de Aldonza facía as veces de titor dela, pois era seu cuñado xa que 
estaba casado con María Fernández de Pumariño. A relación entre as vilas promovíana as persoas. 
Na vila de Viveiro xa estaban asentados os Solloso desde o século XV e comezos do XVI, e tamén os 
García Toxeiro de Muras. Con eles foron e viñeron outros. Viveiro e Santa Marta de Ortigueira eran 
portos internacionais e o seu efecto facíase notar se se quería progresar. Nas Pontes entraban telas e 
roupas de Bretaña e de Londres e viñan por eses portos e por esas xentes. 
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de Juan Pita de Pumariño, o vello, e de María Fernández Alfeirán, primo 
este Juan Pita de Pumariño de María Fernández de Luía, a sogra de García 
Vidal de Solloso da que xa temos falado. 

«Sepan quantos esta carta de pago e fin e quitamiento vieren como yo 
Juan da Cabana vecino de la feligresia de Santiago de Sere (nas Somozas) 
por mi e como marido e conjunta persona de Catalina Mixia160 mi muger 
ausente por la qual me obligo presto caucion de Rato161 que abra por 
bueno firme e valedero lo ayuso mandado digo que por quanto yo me 
case y bele con la dicha Catalina Mexia mi mujer hija de la Senora Teresa 
Mesia Alfeirán e Alonso de Cabeyro162 su segundo marido163 y al tiempo 
que me case me prometio en dotte e casamiento su legitima e otros bienes 
que me ha dado e pagado ansi muebles como raizes y ganados de toda 
suerte y los frutos e rentas atrasados de que yo la dicha Teresa Mixia avia 
usado al tiempo que fue tutora e curadora de la dicha TERESA Mexia my 

160   Este sería o seu primeiro matrimonio que de segundo casaría con Juan do Couce, polo que 
recibiría outra dote de parte da súa nai.
161   Caución de «Rato et grato», é dicir, de asumción de responsabilidade inherente nun litixio.
162   Dada a fidalguía da muller figura o seu nome antes que o do varón.
163  Teresa Mesía Alfeirán tivo catro matrimonios: o primeiro con Alonso Pérez de Vale, o segundo 
co citado Alonso de Caabeiro, o terceiro con Juan de Cora de Moscoso e o cuarto con Jácome 
Yáñez de Lama, segundo consta do seu testamento outorgado, na vila de Viveiro, o 31 de xullo do 
ano 1575 por diante de Ares Vázquez, escribán da dita vila. Nese testamento dinse, entre outras 
cousas: «que yo tengo y poseo el beneficio de Santa María de Labacengos según lo heredé por mi 
hermano Juan Pita de Alfeirán (ou de Pumariño) que es tierra de Moeche con todos los derechos 
que allí tengo al dicho beneficio patrimonial e frutos e rentas del derecho de apresentación (víñalle 
este dereito polo seu avó Juan Pita de Pumariño, dono da casa e solar de pumariño) …Ytem digo 
que yo heredé algunos bienes y ganados y otras cosas por Pedro Alfeirán mi hijo y de Alonso de 
Cabeyro mi segundo marido. Ytem mando a Teresa Mexia mi hija mujer de Juan de Cora (esta é 
outra Teresa Mesía, e outro Juan de Cora, que non se deben confundir con Juan González de Cora, 
como se advertiu anteriormente. Como herdeiros «Dexo y nombro por mis hijos legitimos a María 
Vizosa mujer de Juan Pardo y Teresa Mesia mujer de Juan de Cora e María Fernandez mujer de Juan 
Montero y Catalina Mixia mujer de Juan da Cabana e a Bartolome Sanchez mi hijo y de Jacome 
Yanes de Lama». Noutro testamento que fixo nomea a súa nai María Alonso de Cervo, casada con 
Gonzalo Pérez Alfeirán, alcaide das fortalezas de Viveiro, que era seu pai. O seu terceiro marido 
Juan González de Cora, polo seu testamento mandáralle «los ganados de las Puentes.

mujer de todo lo qual abemos hecho suficiente quenta…(continua)…que 
fue fecha y otorgada en la villa de Bivero a qatorze dias del mes de henero 
de mill e quinientos e setenta e cinco anos, testigos q fueron presentes 
llamados e rogados Ares Vázqez de Bamonde e Juan do Couce vecino de 
la villa de Las Puentes de Garcia Rodríguez e Juan Lopez de Andrade 
vezino de la dicha villa de Bivero. Pedro Rodríguez, escribano».  

VII- Outra interesante doazón foi a que fixo o «Comisario Rodrigo 
Díaz Sanjurjo de Montenegro», cura do Freixo (sobriño de Vasco 
Sanjurjo de Montenegro, cura que fora desa parroquia164), a 
favor da súa filla natural, lexitimada, chamada María Fernández 
de Montenegro. Feita no 1633 por diante do escribán da vila das 
Pontes Juan de Luaces. Os bens estaban na aldea de Cabanela, 
en Porto de Pereira etc.

«En la feligresia de San Juan do Freixo a diez y seis dias del mes de 
nobiembre de mill y seiscientos treinta y tres anos ante mi escribano 
e testigos parescio presente el Comisario Rodrigo Diaz Sanjurxo de 
mOntenegro clerigo de la dha  feligresia del Freixo e dixo que por quanto 
tenia hobligacion a Maria Fernandez moza huerfana hija de Maria do 
Barro165 vecina de la dha feligresia del Freixo que la sobredicha habia 
habido siendo moza soltera por otras causas que a ello le movian y en 
virtud de unas Zedula Real166 que de su majestad tenia para lo que de suso 
hira echo mencion en esta escritura firmada de su Real mano y refrendada 
de Don Sebastián de Contreras su fecha en Madride a veinte y siete dias 
164   Non ía ser menos que o seu tío, que tivera tres, como xa sabemos.
165   Menos mal que dá o nome da nai, que ás veces ocultábano.
166  A cédula que obtivera asinada do Rei Felipe IV, despois de solicitada a lexitimación pola 
súa propia vontade, e que os seus cartos lle costara, pois sen eles non a tería librada. Pola cédula de 
lexitimación sabemos que lle dera á súa filla, dos seus bens,«hasta 400 ducados para sus alimentos» 
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de hebrero deste presente ano de mill y seiscientos y treinta y tres anos 
que exssevió delante de  mi escribano de que doi fe vi la dha zedula y 
della husando y para que la ssobredicha Maria Fernandez tenga vienes 
suyos de que bivir y sustentarsse y mexor se pueda casar y criar los hixos 
que Dios le diere y sim casarse se pueda tomar el estado de bivir que le 
pareciere (polo que parece deixáballe a decisión a ela, que non sempre 
era así) por via de alimentos en la forma y manera que de derecho mexor 
lugar aya y hussando de la dha licencia y facultade que para ello tiene de 
su magestad el dho Comisario Ro Diaz Sanjurxo de Montenegro167 dixo 
le hacia he hizo gracia y donacion por manera perfeta e yrrebocable que 
llama el derecho entre bivos de los vienes y hacienda sseguientes hes a 
saber toda la hacienda rahyz que al pressente tiene en la aldea de Caba-
nela y Puerto de Pereira cassas corrales cassetas huertos ayras hereda-
des labradias y montesias sotos y fragas168 según y de la mesma manera  
que compro los dchos bienes a Juan Nuñez, y ha María Pita la viexa y 
a Maria Pita la nueva y a Juan do Couze y a Bartolome do Couce y a 
tres de los herederos que han fincado de Lorenzo do Couce defunto y 
a Juan da Ribeira169 el viexo y a Pedro Preto y otros dos herederos de 
Pedro do Couce según que todos los dchos vienes los tiene por scrituras 
de venta y firmadas estan todos ellos sitos en la dha feligresia del Frei-
xo, con mas le doi en esta donacion la cuarta parte enteramente de los 
lugares do Campo y da Fonte do Pampillo170 sitos en la aldea de ssaho-
mede (como se pode ver Sam Mamede xa se ía convertindo en Somede) 
feligresia de la villa de Las Puentes an si de cassas zeleiros cassetas 

167  Lembremos aquí que era fillo de Baltasar Sanjurjo de Montenegro e de Elvira Yáñez de 
Pedrosa, donos da casa e pazo de Pude en terras de Vilalba.
168   Por esta descrición vemos do que se compoñía un lugar por esta zona, pois segundo a 
situación xeográfica, había diferencias.
169    Este apelido castelanizouse pasando a Rivera.
170    O apelido Pampillo aínda se conserva por esa zona e por Ourol.

huertos hairas y corrales como de heredades labradias y montesias y 
fragas y molinos y puestas dellos171 según compro dhois vienes a Juan de 
Candamill172 y a Maria da Bouza su mujer por scritura de venta que passo 
ante el pressente scribano a que se refiere todos los quales dchos bienes 
ssegun van declarados le di en esta dcha donacion con sus entradas y 
salidas ussos y costumbres por donde siempre llebaron e  ussaron y 
posseyeron y estan testados y demarcados173 por marcos y otros limites 
y demarcaciones y son libres de censo cargo ni otra suxecion alguna 
salvo diezmo a dios174 nuestro señor con mas le dio en esta donacion 
la parte que tiene en nueve cabezas de ganado bacuno seis femeas e 
tres machos questan en poder de Bastian Martinez vecino de la feli-
gresia del Freixo con mas treinta roxelos de cabras y ovexas grandes 
y pequenas que estan en poder de Pedro Pardo de Solloso en esta dcha 
feligresia los qules dchos vienes según van declarados dixo le dava he 
dio en esta donacion para ella y sus herederos y sucessores que hansi 
tubieren a heredar sus bienes en qualquiera manera y desde agora para 
siempre xamas se apartava y quitava movia y desapoderava de la Real 
tenencia y Possesion ssenorio Propiedad dominio voz y acion y Titulo 
vez y recurso que avia y tenia a los dhos vienes que ban declarados y los 
zedia renunciava transfferia y traspassava en la dicha Maria Fernadez 
y en sus sus erederos y suscesores (á marxe esquerda do folio pon «ojo») 

171   Tamén se pode comprobar a existencia de celeiros e de muíños, e incluso dos que estaban 
postos e traballaban outras persoas.
172   Un nome de orixe xermánica pola terminación miri. miro, que no galego daría mil. Miro, 
como xa se sabe, é un nome de varón.
173  Esta fórmula xurídica era un seguro necesario para acceder ás propiedades. Na actualidade 
non se poñen estas condicións xa que, en moitos casos, polo cambio sufrido nos tipos de cultivos, 
perdéronse ou están a piques de perderse, movendo litixios, por exemplo, cando trocaron os cultivos 
pola plantación dos eucaliptos que para atopar un marco hai que ser nigromante, ou algo parecido. 
As máquinas ó traballar as terras e entrar no monte fixeron o resto.
174   Iso daquela era inevitable, a décima parte dos froitos que produciran as terras eran para a 
igrexa, neste caso recibíaos o propio comisario.
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para siempre xamas con tal condicion que si la dcha Maria Fernadez se 
falleciere sin herederos de legitimo matrimnio la hacienda rayz que le 
da en esta dcha donacion no pueda testar della antes la aya de aver y 
heredar el dcho Comisario rrodrigo Diaz sinedo bivo ho sus herederos 
y suscesores del que de derecho heredaren sus vienes de los quales los 
dchos vienes dixo que desde luego le dava y dio la posesion a la dcha Ma 
Fernandez rreal y corporal natural zevil sen casa e podr cumplido en 
forma para que ella pueda tomar por su autoridaddho de la Justicia como 
quisiere y por vien tuviere… (continúa). 

Foi feita na vila das Pontes na data ariba sinalada, estando por testigos: 
Alonso Vidal, Pedro da Bouza, sastre, e Luis do Couce, fillo de Pedro 
Fernández, veciños das Pontes. Sinado e rubricado de man do escribán Juan 
de Luaces «scribano publico de la audiencia de la villa de las Puentes de 
Garcia Rodriguez por su Excelencia el señor Conde de Lemos y Andrade 
aprovado en el Real acuerdo deste Reino de Galicia presente presente me 
allé con las partes…». Como se pode ver aínda se citaba o reino de Galicia 
e o órgano que examinaba ós escribáns. 

Da Real Cédula de lexitimación imos extractar o seguinte: 

«Por quanto por parte de vos el Comisario Rodrigo Diaz Sanjurxo 
de Montenegro Clerigo Cura de san Juan de Freyjo Diocesis de 
Mondoñedo, nos ha ssido hecha relacion que siendo vos presvitero 
huvisteis y procreastes a María Fernandez de Montenegro, vra hija a 
quein querriades dexar vros bienes muebles raíces o en dineros hasta en 
cantidad de quatrocientos ducados para sus alimentos y nos suplicastes 
os diesemos licencia para ello, o como la nra md (nuestra merced) fuesse 
y nos lo havemos tenido por bien y por la pressente os damos licencia 
para que si quisierdesassi en vida como al tiempo de vro fallecimiento, 
por vro Testamento o postrimera voluntad o por otra manda o donacion 

o en otra qual quier manera que quissierdes y po bien tuvierdes podais 
dexar y mandar a la dha María Fernandez de Montenegro vra hija de 
los dhs vros bienes muebles raíces o en dineros hasta en cantidad de los 
dhos cuatrocientos ducados,por una vez que montan ciento y cinquenta 
mill mrs (maravedis)  para sus alimentos i a ella para que los pueda 
recibir tener y gocar  para lo qual tansolamente la havilitamos todo ello 
no embragante quales quier leyes y pregmaticas destos nros Reynos y 
señorios que aya en contrario que para en quanto a esto toca y por esta 
vez nos dispensamos con ellas quedando en su fuerca y vigor para en 
lo demas adelante la qual dha licencia os damos con tanto que no os 
ayamos dado otra para que podais dar mas alimentos a la dha vra hija 
y si os la huvieremos dado mandamos que esta nra Cedula sea la sin 
ninguna y de ningun valor y efeto. Y a los del nro Consejo Presidente y 
oydores de las nras Audiencias y Chancillerias y a otros quales quier nros 
Jueces y Justicias destos nros Reynos y señoríos que guarden y cumplan y 
hagan guardar y cumplir esta nra cedula y lo en eyo contenido. Y declaro 
que desta nra mrd haveis pagado el derecho de la media anata. Fcha en 
Madrid a vte y siete de hebrero de mill y seisos y treinta y tres años. 

Yo el Rey (rúbrica)»
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CONCLUSIÓN

A vida e os costumes descritos no presente traballo teñen pouco que ver 
co que pasa na actualidade pero a xente maior aínda se lembra das dotes 
matrimoniais, do pago das rendas en especie ou en diñeiro, dos señores 
dos pazos, dos cultivos que se daban nas terras do Freixo, dos muíños de 
maquía, dos froitos da terra e das miserias pasadas polos seus antepasados 
para mercar uns ferrados de terra e ter algo de seu. Atrás quedaron o ser 
colonos ou caseiros, o ter que deber sempre obrigas a quen lles arrendaba 
a terra ou a quen lle tiña posta unha vaca. No XIX acabáronse os vínculos 
pero na Galicia, nesta Galicia á que tanto estamos apegados, seguíronse 
mantendo moitos destes costumes ata case o terceiro cuarto de século 
XX. Descríbense feitos tal e como os deixaron escritos e por eses feitos 
coñecemos un pouco máis da nosa historia, a cal non sempre foi alegre 
senón que foi dura, coma a vida mesma que é quen nos ensina de verdade; 
mágoa de que a nosa historia, a dos lugares e parroquias onde nacemos e 
nos criamos non se estude nos libros de texto das escolas e dos institutos, 
mágoa de que se esqueza todo o noso tan rápido e se nos ensine o alleo, o 
que ven de fóra, como o modelo a seguir, ignorando interesadamente o que 
de bo nos deixaron os nosos devanceiros. Que algo bo, no medio do mala e 
do dura que foi a vida neses tempos, algo de bo sempre queda. 

A vida de varias familias e de varias casas como as que describimos deron 
moitas voltas, os bens materiais van e veñen, trocando de mans segundo 
van as cousas, empobrecéndose uns para que outros se enriquezan, sufrindo 
uns para que outros foran felices, pasando fame e privacións, ou nadando 
na abundacia e na soberbia. Se o ano era bo e se daba ben o centeo comíase 
pan; se o ano era malo, pasábase fame. Se as vacas parían e a cría non 
morría había leite e carne, ou diñeiro; o mesmo pasaba cos porcos, coas 
ovellas, cabras e demais animais na zona rural, e se era terra de montaña 

aínda era peor. Nas vilas, os que podían valerse ben porque se dedicaban 
ó comercio, vivíase doutra maneira, e os fillos dos comerciantes, sen ser 
fidalgos tamén puideron medrar. Os conventos recibían bens materiais e 
daban consolo espiritual e tamén ensinaban a ler e a escribir, os cregos 
nas igrexas ou os frades nas granxas e priorados tamén sabían ler e, ás 
veces, ensinábanlle a algún neno. Compromisos socias e ataduras seculares 
que se romperon a partir da desarticulación do Antigo Réxime, despois 
da Constitución de Cádiz. Moitos colonos mercarían parte dos lugares 
onde se criaran varias xeracións de antepasados seus, os que puideron que 
outros moitos emigraron a ultramar nesa primeira tanda migratoria que foi 
unha sangría para Galicia, sobre todo a partir da segunda metade do século 
XIX e comezos do XX. Das Pontes tamén emigrou moita xente, os que se 
quedaron traballando os lugares seguiron unidos á terra, coma seus pais 
ou seus avós. Continuaron coas tradicións, conserváronas e ensináronnos 
como eran; ensináronos o que sabían, e non sabían outra cousa pero sabían 
moito. Hoxe para comer pan non hai onde mercar por aquí fariña de trigo, 
de centeo ou de maínzo, ven de fóra, coma case todo. Hai que recuperar 
o agro, os cultivos onde se deron onte, danse hoxe, e do que dá a terra 
comemos. Sinto unha verdadeira tristura ó ver como deixamos caer casas, 
hórreos e alboios con tanta historia, lugares onde naceron e se criaron 
varias xeracións e que, de non remedialo serán, dentro de pouco, montóns 
de pedras no medio do monte cubertas de maleza e rodeadas de eucaliptos. 
Hai que volver ó mundo rural, hai que volver a recuperar esas formas de 
vida e facelas sostibles; as cidades teñen que parar de medrar e os seres 
humanos temos que volver á natureza e respectala, aprender do que nos 
ensina cada día, cada mes, cada ano e cada século. 

San Claudio, 26 de novembro de 2021. 

Un ano despois da reclusión pola Covid-19. 






