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Limiar I
De todos é coñecido que o Padre benedictino Frei Martín Sarmiento, figura clave do século XVIII, desde a súa
marcha de Pontevedra en 1710 realizou tres viaxes a Galicia, xa non só por visitar aos seus familiares e polo seu
amor a Galicia, particularmente a Pontevedra, da que aínda que nacido en Vilafranca do Bierzo dicía, “son natural
do Reino de Galicia, da Boa Vila, Pontevedra”, senón tamén polo seu afán de investigación e coñecemento. Nestas
viaxes deixaba constancia dos lugares por onde pasaba facendo descricións da xeografía e toponimia así como
tamén das distintas especies vexetais que ía atopando na seu camiñar anotando os seus nomes, cousa que tamén
facía con calquera elemento patrimonial xa fose a arquitectura, a arqueoloxía ou a historia.
Especial significado ten para nós a viaxe que realizou a Galicia no 1745, particularmente a que fixo a Santiago
saíndo de Pontevedra o 19 de xullo e percorrendo todo o Val do Salnés, percorrido que hoxe coñecemos como a
Ruta do P. Sarmiento, chegando a Santiago o xoves 22 de xullo ca fin de gañar o xubileo, facendo fincapé no feito de
que era tal o concurso de xentes, especialmente de portugueses, que xa nin se lembraban os máis vellos, chegando
a indicar que nese día comulgaran na catedral 30.000 persoas.
Esta Ruta do P. Sarmiento que a Mancomunidade do Salnés está a poñer en valor, cremos que moi acertadamente,
non só porque dá a coñecer esta viaxe que xa fora convenientemente descrita polo P. Sarmiento senón como outra
variante para que os peregrinos que fan o Camiño Portugués e que o desexen, poidan chegar a Santiago seguindo
esta histórica e vella ruta
Moitos son os lugares e recunchos do Salnés nos que revive a memoria do Padre Sarmiento.
Nesta publicación que o lector ten nas súas mans na que con textos de Marcelino Agís e ilustracións de Ana Cancela,
vaise percorrendo o itinerario do Padre Sarmiento desde Pontevedra a Santiago, lugar en que finaliza o seu camiño.
Deixo aquí as miñas felicitacións aos autores e á Mancomunidade do Salnés por ese apoio sen fisuras ao patrimonio
e á cultura do fermoso Val do Salnés.

CELESTINO LORES
PRESIDENTE DOS AMIGOS DO CAMIÑO PORTUGUÉS A SANTIAGO
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A Santiago de Compostela

Limiar II
Fai case tres séculos, en 1745, o Padre Frei Martín Sarmiento elixiu, e non por casualidade, a Comarca do Salnés
nunha das súas viaxes a Galicia, para descubrir unha experiencia única, oculta nestas terras. Co seu sinxelo camiñar
desde as terras do Salnés ata Santiago de Compostela, engrandeceu unha peregrinación que culmina coa chegada a
catedral compostelá, atopándose coa verdadeira esencia que comparten milleiros de persoas que elixen esta comarca
para vivir ou visitar.
As súas verbas, plasmadas no seu libro Viaxe a Galicia, resaltan aspectos como a historia, a cultura, as lendas, o
patrimonio, a paisaxe e a hospitalidade das nosas xentes que, xunto coa gastronomía, o viño, e o clima, son a día
de hoxe a base fundamental pola que a comarca do Salnés é o primeiro destino turístico de Galicia. Os numerosos
recursos do Salnés permítennos dar a coñecer con orgullo este paraíso con múltiples accións tanto nacionais como
internacionais .
Invito a todos aqueles que necesiten atoparse a si mesmos nalgún momento da súa vida, nun mundo cada vez
mais globalizado, a revivir a experiencia do Padre Sarmiento a través desta Ruta, variante do camiño Portugués
bordeando a costa.
Agradezo a todos os que, dalgún xeito, participaron neste libro, contribuíndo a poñer en valor esta beleza chamada
O Salnés.

GONZALO GONZALO PITA
DELEGADO DE TURISMO DA MANCOMUNIDADE DO SALNÉS
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A Santiago de Compostela

Introdución
Ofrecemos con este Roteiro do Padre Sarmiento a Santiago, rodeando o Salnés, o percorrido que realizou o
pensador ilustrado galego Frei Martín Sarmiento (1695-1772) no ano 1745 para gañar o xubileu.
Tiña Sarmiento 50 anos cando emprende esta peregrinación que o levará desde Pontevedra a Santiago, pero
rodeando toda a bisbarra do Salnés. ¿Por que un itinerario tan singular? Sabemos que Sarmiento fora ata daquela
un erudito de gabinete e biblioteca. Despois de tantos traballos, os seus ollos estaban cansos de ler e escribir e
precisaba abrirse ao mundo, respirar, entrar en contacto coa natureza e coa xente dunha bisbarra que tiña ganas de
coñecer a fondo: O Salnés.
É a primeira viaxe da que o Padre Sarmiento deixa constancia escrita. O diario de viaxe que escribe consta de vinte
pregos. Así como en ocasións anteriores tiña confiado na súa prodixiosa memoria para arquivar cousas e feitos
curiosos, agora vai anotar sistematicamente cada etapa da súa viaxe, os nomes dos lugares e cousas de interese
coas que se atopa. Como bo ilustrado, Sarmiento sabe que tamén se coñece cos pés, camiñando, pero a condición
de anotar as súas descubertas, para non deixar ao arbitrio da memoria os datos obtidos.
Saíu de Pontevedra o día 19 de xullo e chegou a Santiago o día 22, despois de percorrer a ría de Pontevedra e a de
Arousa, e gorentar cada recanto da comarca do Salnés. Inaugura, deste xeito, unha variante moi atractiva desde o
punto de vista paisaxístico e patrimonial do Camiño portugués a Santiago que hoxe, como daquela, é unha regalía
para calquera peregrino, para calquera camiñante.
Agradecemos a boa acollida deste proxecto da Mancomunidade do Salnés. Grazas ao seu apoio publícase esta
obra que reconstrúe, con debuxos e textos explicativos, os pasos dun frade ilustrado, amante de Galicia.

MARCELINO AGÍS VILLAVERDE
PRESIDENTE DO FORO GALICIA MILENIO
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Recreación do Pazo das Raposeiras, casa do Padre Sarmiento. Cerdedo. Debuxado por Fernando Búa

Nunha humilde casa da parroquia de San Xoán de Cerdedo din que naceu o noso sabio ilustrado, na pontevedresa
Terra de Montes, de ancestrais raíces culturais e de enxebres tradicións.
Mesmo existe un roteiro que leva o seu nome e comenza nunha calzada medieval que xa fora empregada polos
romanos, pasando por diversas igrexas do concello de Cerdedo, como a de Santo Tomé de Quireza ou a de San
Xoán Bautista, no centro da Vila.
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Carballo de Santa Margarida, Mourente. Pontevedra

A sombra do carballo de Santa Margarida, na parroquia
pontevedresa de Mourente, pasou o Padre Sarmiento
moitas tardes da súa infancia e primeira mocidade.

Mosteiro de San Salvador de Lérez. Pontevedra

Pazo familiar en Mourente. Pontevedra

A unha carreiriña de can, estaba a súa casa
familiar, na que morou desde os catro meses de
idade ata os quince anos.

Non moi lonxe da casa do Padre Sarmiento, cruzando o
río Lerez atopamos o antigo Mosteiro de San Salvador
de Lerez. Situado nun pequeno curuto, a el acoden
milleiros de devotos na festa de San Benitiño, o máis
milagreiro, segundo reza a copla popular.
Unha lápida de mármore, na entrada do Mosteiro de
Lérez, lembra que alí estudou o Padre Sarmiento. No
seu arquivo e biblioteca pasaría moitas horas, tamén
antes de emprender a súa visita o Salnés.
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1. Saída de Pontevedra hacia Poio
“ O luns 19 de xullo saín de Pontevedra a Santiago,
rodeando todo o Salnés.
Porto Santo, e punta Puntal, Lourido, punta dos Gallos.
Campelo, Río do Roboa, Río da Serpe. Combarro. Río
de Cela.
Chancelas e areal e punta Costoiras.
Samieira. Río de Ama. Arén. Ragió – Priorado de
Armenteira. Bois de Raxó, Illa de Tambo; ten ao mar
case un bocado de illa, ou abrocho, chamado Tenlo,
mira a Marín.”
Padre Sarmiento: Viaxe a Galicia (1745)
Retrato do Padre Sarmiento. Pintado por Rosana Boullosa
10

Conta a lenda que unha virxe saíu de Éfeso
en peregrinación a Santiago. Ao chegar a
Pontevedra descansou e bebeu auga cunha
cuncha de vieira dunha das fontes da cidade.
A mediado do século XVIII, cando Sarmiento
emprende a súa viaxe, ía nacer na cidade
un culto dedicado a Virxe do Camiño e, máis
adiante, a congregación da nosa Señora do
Refuxio e da Divina Peregrina, promotora da
construción do santuario da Peregrina, unha
igrexa con planta en forma de concha de
vieira.
Aínda que a orixe da capela da Peregrina
se remonta a 1753, ano no que nace a
congregación da Virxe do Camiño, a súa
construción non comenzaría ata o ano 1778,
celebrándose a primeira misa o día da Nosa
Señora dos Anxos.

Igrexa capela da Virexe Peregrina. Pontevedra.
Debuxado por Fernando Búa
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Non emprendería o camiño o Padre Sarmiento sen se
despedir da Virxe María e sen encomendarse ao Cristo
do bo camiño.
A Basílica de Santa María a Maior, foi construida no
S. XVI por encargo de gremio de mareantes.

Basílica de Santa María. Pontevedra

Saíu de Pontevedra atravesando algunha das vellas pontes
que lle dan nme á cidade “ ponten vateran” saíu cara a Poio.
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Ponte do Burgo. Pontevedra

Casa de Colón. Porto Santo. Poio

Pasou primeiro po Porto Santo, na parroquia de San Salvador
de Poio, onde se di que naceu Cristobal Colón.
Nunha inscrición podíase ler "“Juan Colón R. Ano 1490”" .
Alí resistiron durante varios séculos as pedras da vella casa
do Almirante, cabo dun cruceiro.

Despois da rehabilitación e construción do museo de Colón.
Inscrición no cruceiro
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lourido. San Salvador de Poio

Seguindo a beiramar, chegou ata
Lourido, parroquia de San Salvador
de Poio.
Desde o areal de Lourido pódese
contemplar a illa de Tambo e o illote de
Tenlo, co faro mirando cara a Marín,
do que nos fala o Padre Sarmiento.
E de Lourido, onde os piñeiros medran
a rentes do mar, pasou a Campelo
cos seus ricos areais en ameixas e
berberechos.

Lourido. Poio

Campelo. Poio

Tamén se ve a illa de Tambo desde Campelo, pobo mariñeiro e de mariscadoras
que celebra no mes de xullo a festa da ameixa. No pequeño peirao de Campelo
penduran das lanchas as longas varas dos raños para saír mariscar.
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Mosteiro de San Xoán de Poio.

Mosaico do Camiño de Santiago

Fundado alá polo século VII como mosteiro bieito da man
de San Fructuosos ou dalgún do seus discípulos. A raiña
dona Urraca dooulle no século XII o coto de Poio e o
porto de Combarro. Algo despois, Carlos V outorgoulle
un privilexio para inauguraran un Colexio Maior de
Teoloxía, que tivo entre os seus mestres o Padre Feijoo,
da orde dos bieitos, guieiro e inspirador do Padre
Sarmiento.

No claustro barroco do cruceiro podemos contemplar
o impresionante mosaico de máis de 200m2 do artista
Antonin Marec Machourek, de la República Checa, que
representa os lugares máis emblemáticos do Camiño de
Santiago, desde Roncesvalles a Compostela
Da fonte barroca que hai no vello claustro renacentista
das Procesións (século XVI), segue manando unha auga
purísima e fresquita que dá de beber a quen pasa.

O Mosteiro agocha auténticos tesouros culturais:
arquitectura, escultura e un museo que contén tallas de
moito valor.
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Vista de Combarro, no concello de Poio, vila que conserva o arrecendo mariñeiro de antano. O conxunto histórico de
Combarro foi declarado ben de interese cultural e conta cunha gran cantidade de cruceiros e piornos. Os piornos de
Combarro, situados ao pé do mar, evocan unha economía mariñeira e agrícola.

Combarro. Poio
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Cruceiros de Combarro.

Nos sete cruceiros de Combarro,
a Virxe María, protectora dos
mariñeiros, mira cara ao mar.

Igrexa de San Roque. Combarro

A igrexa vella de Combarro está dedicada a
San Roque, un dos santos con maior devoción
en Galicia.
Praza da Fonte, en Combarro, na que non falta un cruceiro co
seu altar. Debuxado por Fernando Búa
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Igrexa de Santa María de Samieira. Poio

Seguindo a estrada da costa, por onde discorría o antigo camiño real,
o Padre Sarmiento chegou a Chancelas e viu o seu areal de camiño a
Samieira.
A igrexa de Santa María de Samieira ten sona nos arredores pola
devoción a Santa Lucía, avogosa da vista. Ao pé da igrexa, hai
unha fonte cunha Piedade, á que moitos galegos chaman a Virxe das
Angustias.
Conta a lenda que os mouros roubaron a campá de catedral de Santiago
e soterrarona en Samieira. Descubriuna un veció que coidaba o gando
e foi devolta a catedral. Aínda hoxe se pode observar o oco con forma
de campá que quedou nunha pedra perto da Fonte das Mulleres.

O Padre Sarmiento fala do río da Ama (
hoxe Ríodama) onde se atopa o roteiro
dos muiños de Samieira. Conta co 23
muiños, situados no río Freiría. Noutro
tempo moeron moitas arrobas de millo,
agora contemplan o paso dos camiñantes
gozando dun conxunto etnográfico
mergullado no corazón da natureza.
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Ruta dos muiños de Samieira. Poio

Igrexa de Raxó. Poio

Igrexa e cruceiro de San Gregorio de Raxó,
última parroquia do concello de Poio. Un pobo
de raíces mariñeiras, que ateiga o turismo nos
meses de verán.

Illa de Tambo

Situada na Ria de Pontevedra, entre
a vila de Marín e o municipio de Poio.
No século XVII era famosa a romaría
de Tambo, en honra a San Miguel. A
festa chámana “ dedicación de San
Miguel”. Celebrábase o 29 de Setembro.
Do mosteiro de Poio levaban todo o
necesario para a misa. Da ermida
que alí había só consérvanse unhas
paredes en moi mal estado. Tamén
houbo un mosteiro benedictino que din
foi destruído polos ataques do pirata
Francis Drake.

Illa de Tambo.
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2. Roteiro por Dorrón, Bordóns,
Sanxenxo, Portonovo e Noalla
“ Punta de Festiñans, no antigo de Magaláns. Areal e
freguesía de San Xoán de Dorrón. A dereita San Pedro
de Bordóns e para alén Simis.
(50v.) Carabuxeira e areal de Santilifonso, Panadeira,
San Xenso, areal de Silgar, punta de Vicaño, areal de
Portonovo. Potonovo.
Mediodia. Tres leguas. Punta e forte da Santa Catalina.
Areal de Caneliñas e punta Rinxela. Areal de Canelas.
Arra e o seu areal. Cabicastro, punta. Aios e o seu areal.
Priorado de San Martiño de Santiago. Areal e punta
Magos fronte á Pena Faxilda que é farallón, e esta mira
ao Centulo, que é parte da illa grande de Ons; e a illa
pequena que mira a Mazarro chámase Onza.
Soutullo, coa súa punta e facho, xa é de Noalla. Nosa
Sra. da Lanzada cun faro destruído que parece romano,
e está nunha punta coa ermida. Sigue Outeiro de Lopas
e farallón (51 r.)”
Padre Sarmiento: Viaxe a Galicia (1745)
Retrato do Padre Sarmiento. Pintado por Rosana Boullosa
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Miradoiro da Granxa. Dorrón, Sanxenxo. Pintado por Paula Aboal

O miradoiro da Granxa, antes chamada a Granxa de Lérez por pertencer ao mosterio bieito do mesmo nome, é un
balcón sobre la ría de Pontevedra, desde onde se pode contemplar a turística villa de Raxó, nome emparentado con
"“raxeira”", lugar adecuado para tomar o sol. Unha gran concha de vieira, sobre unha balaustrada de pedra, preside este
miradoiro da Granxa, situado sobre a Punta de Santa Mariña, en Dorrón, primeira parroquia do concello de Sanxenxo.
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Pazo Bermúdez de la Maza. Dorrón. Sanxenxo

Pazo Bermúdez de la Maza, casa matriz do couto
secular da actual parroquia de Dorrón e o seu val.

A igrexa de San Xoán de Dorrón é da época do
Padre Sarmiento. Destaca no seu interior a capela da
Virxe do Carmen, cunha imaxe que sae en procesión.
Na festa do Carmen, a Virxe sae nun "“carriño
triunfante”". Antigamente ía rodeada de nenos
vestidos de anxiños
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Igrexa de San Xoán de Dorrón. Sanxenxo

Igrexa de San Pedro de Bordóns. Sanxenxo

A igrexa de San Pedro de Bordóns está na parroquia máis pequena do
concello de Sanxenxo pero non por iso é a menos encantadora.

Tableros de Baldaquino

Os retablos do martirio de San Sebastián e do Santo Enterro de Cristo,
pertencentes a un antiguo baldaquino, adornan o muro de entrada ao recinto.
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No Códice Calixtino recoméndase
a visita piadosa a Arles
(Francia), onde existe unha
columna de mármore na que
ataron a S. Xinés para degolalo.
Nun fermoso relicario de prata,
se custodia a San Xinés de
Padriñán (Sanxenxo), unha
reliquia do santo que enche
de sentido xacobeo a visita a
Sanxenxo.

Igrexa de San Xinés de Padriñan

O novo templo de Sanxenxo, coa súa planta
hexagonal e cuberta graduada, é obra do
arquitecto Joaquín Carballos Echenique. Comeza
a construírse no ano 1965 e termínase no ano
1976, promovido por Don Ramón Somoza Castro,
histórico cura de Sanxenxo falecido no 2014,
despois de permanecer 57 anos na parroquia
de Sanxenxo.
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O Novo Templo de Sanxenxo

A Madama de Silgar. Sanxenxo. Debuxado por
Fernando Búa

Ao xigante de bronce que dorme no porto de Sanxenxo
non o esperta nin o alboroto dos nenos que xogan encima
del, nin o ruxir das ondas do mar.
Trátase dunha escultura de Francisco Leiro que se chama
O Atlante.

O Atlante. Sanxenxo

A Madama de Silgar, escultura
de Alfonso Vilar Lamelas, situada
enfronte da praia de Silgar en
Sanxenxo, converteuse na icona
desta fermosa localidade, capital do
turismo galego.
.
Porto deportivo de Sanxenxo, para recalar despois de sucar a ría de Pontevedra
ou achegarse ás illas Atlánticas.
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Igrexa de Santa Catalina.
Portonovo

A igrexa de Santa Catalina, en Portonovo,
está situada nun alto amurallado que
lembra ao antigo forte do que nos fala o Pai
Sarmiento.

Miradoiro de Caneliñas. Portonovo. Sanxenxo

O miradoiro de Caneliñas en Portonovo, sobre a praia do mesmo nome, ofrece ao visitante unha vista privilexiada
vista do porto e do final da ría de Pontevedra, que puido contemplar o Padre Sarmiento no seu percorrido pola costa.
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Praia de Canelas, en Portonovo, onde aínda hoxe o monte
chega ao mar.

Punta Cabicastro. Portonovo. Sanxenxo

Punta de Cabicastro, onde no século XVIII como hoxe,
as ondas do océano Atlántico baten con forza ao pé
dos cantís.
Apenas dúas millas mariñas afastan a Punta
Cabicastro da illa de Ons, que no século XIX, dado a
súa proximidade xeográfica, pertenceu ao municipio
de Sanxenxo. As illas de Ons, Onza e o escollo do
Centulo, do que fala o Padre Sarmiento, situados á
entrada da ría de Pontevedra, pertencen ao parque
nacional das illas Atlánticas e son unha protección
natural dos fortes temporais do oeste e suroeste.
Priorato de Arra. Portonovo. Edificio do siglo XV, no que
residiron monxes bodegueiros que recollían os tributos
dos veciños en uvas.

A illa de Ons tamén vese desde a Punta Faxilda,
onde todo é azul.
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A Lanzada. Noalla. Sanxenxo

Torre fortificada e ermida da Lanzada, un ancestral complexo, con restos prehistóricos, lendas e ritos milenarios
sobre a fecundidade feminina. No último fin de semana de agosto, os romeus visitan a ermida da nosa Señora da
Lanzada, para deixar as súas oracións e tomar o baño ritual das nove ondas.

28

Igrexa de Santo Estevo de Noalla. Sanxenxo

A igrexa de Santo Estevo de Noalla (Sanxenxo), coa súa torre
campanario, conserva restos románicos, lucindo na fachada
principal dúas arquivoltas apuntadas. No tímpano figura un calvario
do século XVIII.

Fachada principal

Preside o muro da casa reitoral da parroquia de Santo Estevo de
Noalla unha escultura en pedra de Santiago, hoxe custodiada no
interior da casa.
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Capela de San Tomé de Gondar. Noalla. Sanxenxo

O Pazo de Quintáns, situado na parroquia
de Santo Estevo de Noalla, foi recentemente
adquirido polo concello de Sanxenxo. Nun
pequeno oratorio exterior, situado á entrada,
consérvase milagrosamente unha fermosa talla
en pedra de granito da Virxe cun rosario na
man.
Di o refrán popular que "“pombal, capela e ciprés
pazo é ". O de Quintáns ten, ademais un gran
hórreo e unha fermosa fonte no seu xardín.
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Capela de San Tomé de Gondar, santo ao que fixeron
soster unha lanza en lugar dun bastón, pobrecillo!

3. Roteiro por O Grove
“ Vao ou Vado do Grove, é un areal larguísimo e de mar vivo
e é como garganta dos Groves, San Vicenzo e San Martín, que
fan península.
Arca de Cruz. Sebosa. (Laxe dos Raeiros. Estes días
desembarcou aquí o inglés).
Cons dá Aguieira. A punta máis occidental do Grove e a unha
legua no mar está a illa de (Sárbora ou Sálbora), que ten legua
en circuíto e está perto da punta dos Carreirros do lado de
Corrovedo e hai tradición que estaba pegada aos Carreiros.
Cons son “penas, riscos” tal vez de coin en francés, cuneu,
“ángulo saínte”= Conus ou cautes.
Punta de Castriño e Pombeiro.
San Vicente do Grove á mesma beira do Castriño.
Punta de Meloxo. Reboredo, aldea de San Vicente, punta de
Orxo, punta do Corgo (51 v.).
Porto e lugar de San Martiño do Grove. Aquí noite; e tres
leguas.
Aquí divide a ría: o golpe grande e principal tira á esquerda,
cara a Padrón; e á dereita vai un golpe de ría, que vai a Noalla,
a Santo Tomé do Mar, mais eu vin rodeando a ría pola gorxa e
areal do Grove.
Na ría grande, ao pé do Grove, hai duás, e máis illas: illa
Tourís, illa de Mariñas, pequenas; a de Louxo que se pensa que
estivo continua ao mar, e a Toxa que, pénsase, estivo continua
a Santo Tomé do Mar e outro illote Veiro.
Do Grove pasei á súa aldea Graña. De Graña a Ardea. Antes
de entrar no areal do Vado á man dereita hai tres montes e no
cumio do do medio dous ganchos, e entre eles está a figueira
famosa; porque no Grove hai (52 r.) tradición que alí aforcaron
as mulleres ao Meco, e eu mandei cortar unhas polas da
devandita figueira para levar a Madrid por broma.”
Retrato do Padre Sarmiento. Pintado por Rosana Boullosa

Padre Sarmiento: Viaxe a Galicia (1745)
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Ensenada do Vao. O Grove

A enseada do Vao (O Grove) é un refuxio para moitas aves e un lugar onde tradicionalmente recollíanse
algas para abonar as terras. Tamén da ría de Arousa, os mariñeiros extraen os mariscos que dan
fama no mundo á vila do Grove.

Cons da Aguieira. O Grove

Os Cons da Aguieira son, como di o Padre Sarmiento, a punta máis occidental do Grove.
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Os restos arqueolóxicos do Adro Vello, á beira da praia do Carreiro, constatan unha ocupación continuada desde o
século I ao XVIII.
Alí atopamos unha fortificación da Baixa Idade
Media, unha antiga planta dunha igrexa visigótica
(s. VI e VII) trasladada no s. XVIII, unha necrópole
e unha vila romana con restos de salgadoiro de
peixe.

Adro vello. O Grove

A igrexa de San Vicente do Grove, levantada
no 1770 sobre os restos doutra igrexa máis
antiga, rompe co simbolismo cristián de situar
a súa cabeceira mirando cara ao leste, lugar
por onde sae o sol. Tan impresionantes son
os atardeceres de San Vicente do Grove?
Igrexa de San Vicente do Grove
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Na aldea de Reboredo hai uns cons tan grandes que
poderían, se quixesen, engulir a unha persoa, pero nunca se soubo tal cousa.

Praia de Reboredo. O Grove

34

Porto de Meloxo. O Grove

Porto de Meloxo. Pintado por Rosana Boullosa
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Porto do Grove

Barcos mexilloeiros, de pesca e turísticos enchen o porto do Grove. As redes esperan que volvan as sardiñas.
A pesca e o marisqueo, xunto co turismo, son, máis aló dunha forma de gañarse a vida, unha forma de ser e de estar
nun mundo chamado O Grove.
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Consistorio do Grove

En tempos, o mar chegaba ata a Praza do Corgo,
onde está situado o Consistorio. Ducias de dornas,
varadas no peirao, esperaban para faenar.

“A familia mariscadora”,
que Alfonso Vilar Lamelas
situou na Praza do Corgo no ano 1972, é unha
homenaxe, no corazón do
porto do Grove, ás xentes
do mar.

Escultura de Alfonso Vilar Lamelas

“A familia mariscadora”, que
Alfonso Vilar Lamelas situou
na Praza do Corgo no ano
1972, é unha homenaxe, no
corazón do porto do Grove,
ás xentes do mar.

Igrexa de San Martiño do Grove

Na igrexa de San Martiño celebran o 11 de novembro a festa do seu patrón. A vila do Grove énchese de
cheiro a castañas asadas e viño novo, mentres o outono viches de frío a terra e o mar.
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A finais do século XIX, un home abandonou ao seu burro, acabadiño
polos anos e os moitos traballos, na illa da Toxa. Pasado un tempo
volveu e atopouno san e vizoso grazas a enlamearse nas augas
medicinais. Hoxendía, uns burriños, á entrada da Toxa, dan fe
do asunto. No albor do século XX, abríase o primeiro balneario,
comezo do turismo termal que fixo famosa esta illa ata o día de
hoxe.

Antigo balneario da Toxa
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Ermida da Toxa. O Grove

A ermida da Toxa está cuberta de cunchas de
vieira. Os turistas adoitan inmortalizar o seu
paso pola illa garabateando as pobres cunchas.

No centro do altar maior, unha gran cuncha de vieira acolle á Virxe do Carmen,
patroa dos mariñeiros. Está iluminada por dúas vidreiras que representan a
Santiago peregrino, á dereita, e a Raíña Santa Isabel de Portugal, á esquerda,
sostendo as rosas que amosou a un incrédulo Don Denís.
Na illa da Toxa, frecuentada polo turismo desde finais do século XIX, o visitante
atopa instalacións hostaleiras e balnearios. Tamén posúe un espléndido campo
de golf. Os amantes do golf poden gozar dun campo de máis de seis mil metros
á beira da Ría de Arousa, con paisaxes de beleza incomparable e máxicos
atardeceres.
39

Miradoiro do Monte Siradella. O Grove.
Pintado por Rosana Boullosa

Desde os 900 metros do Monte Siradella, no concello do
Grove, podemos contemplar unha fermosa vista da ría de
Arousa e do océano Atlántico. Son moitas as persoas que
soben ata este miradoiro natural, presidido por uns peñascos
xigantescos, arrumbados ao chou polas forzas da natureza.
Non moi lonxe de aquí, conta a tradición, as mulleres do Grove
aforcaron ao Meco, nunha higuera da que o Padre Sarmiento
mandou "“cortar tres pólas para levar a Madrid por broma”".

4. Saída do Grove, Noalla, Vilalonga,
Dena (Meaño), Cambados
“ Salinas de Noalla unha legua desde San Martiño do Grove.
Piñeiros. Vilalonga (San Pedro). Quintáns, Xunca branca.
Arnosa. {Deixei á dereita Paadín, Revel,Tomé de Gondar,
Altamira}.
A Santa Eulalia de Dena. Desde o Vado unha legua e aquí
hai un regato, río da Chanca. Vin un tarai grande. Coirón.
Sarantelos (Serantelos), priorado de Armenteira. Santa Cruz
de Castrelo, río Umia, e até aquí é a ría que chega até Ponte
Arnelas da que está a unha legua, mais só é a ría segunda,
metida na de Noalla.
Santo Tomé do Mar (vila) e a mesma, que está fronte ao
Gobre ou ao Grove, case tres leguas pola volta. Hai unha
Torre. Cambados. Vila pegada ao mar e a Santo Tomé.
Mediodía. Fefiñáns inmediato a Cambados.
Fai a ría como unha saca, e á terra intermedia entre ela e a
gran ría chámanlle, punta e terra, Tragove (¿como Tras do
Grove?) Corvillón freguesía.”
Padre Sarmiento: Viaxe a Galicia (1745)
Retrato do Padre Sarmiento. Pintado por Rosana Boullosa
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Vista desde o Grove cara á Lanzada

Baixou, o Padre Sarmiento do Monte Siradella termando a ponla da figueira na que, segundo contan, aforcaron ao Meco.
Os seus ollos reflectían a cor azul do océano. As illas de Ons e Onza, axexaban ao lonxe, e máis aló as illas Cíes tan só
adiviñadas. O amplo areal esténdese ata bater coa capela da Nosa Señora da Lanzada, sen que poidamos comprender
os caprichos da xeografía política que fixo pertencer esta fermosa praia aos concellos de Sanxenxo e o Grove, dividindo
un espazo natural que non sabe de fronteiras.
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As marismas do Vao, a carón de Noalla eVilalonga. Sanxenxo

O istmo da Lanzada, tímida lingua de area amoreada polo devalar dos séculos, separa as
augas do Océano Atlántico, rexas e solemnes, das augas silandeiras da ría de Arousa que
veñen morrer na enseada do Vao. Un espazo que dá acubillo a milleiros de aves, que, deste
xeito, poden repoñer forzas, antes de proseguir a súa viaxe buscando o sur.
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As salinas de Noalla no ano 1753.

A nosa bisbarra do Salnés debe
o seu nome as salinas que, no
tempo do Padre Sarmiento, aínda
amosaban aquí e acolá vestixios
dunha idade dourada. Unha destas
salinas históricas foi a de Noalla,
hoxe engulida polo mar e a area,
que competían en produción e
calidade coas de Vilalonga. Moitas
debía haber para que o Padre
Sarmiento mencione as salinas de
Leirós, Paderne, Barro e Arnosa.
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As salinas de Noalla. Sanxenxo

O espazo que un día ocuparon as salinas de Noalla é un humidal salgado, con dunas e árbores
ventureiros. Investigadores vinculados á Comunidade de Montes de Noalla pescudan a súa ubicación
e os marcos, engulidos pola natureza. Quen sabe se un día poderemos saber con exactitude onde
cadraban.
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Recreación de homes traballando nas salinas

Salinas de Vilalonga, Arnosa. Sanxenxo.

O sal era fundamental para a conservación e transporte
dos alimentos. Mans especializadas traballaban na súa
extracción en moitos puntos da costa galega desde a
época romana.

Nas salinas de Arnosa, produciuse en tempos un sal algo
moreno, mais saboroso e farturento. Seica o cerramento
de pedra e terrón lle daba esta cor característica. San
Pedro desde o Ceo coidaba tamén os eidos nos que
se sementaba millo e trigo para facer o pan, base da
alimentación, xunto cos produtos do mar.

Na Idade Media, ante a escaseza de sal, foméntase a
construción de salinas, especialmente no que se chamou
"Territorium Saliniense ", hoxe a comarca do Salnés, con
gran auxe desde o século VI ata o século XVIII.
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Pazo Revel. Vilalonga. Sanxenxo. Debuxado por Fernando Búa

O Pazo Revel, en Villalonga (Sanxenxo), e o Pazo dos Pardo, coa súa capela, lévannos ata o mundo da
pequena nobreza galega dos séculos XV e XVI.
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Pazo dos Pardo e capela. Vilalonga. Sanxenxo. Debuxado por Fernando Búa
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Marismas de Vilalonga mirando á Toxa

As marismas de Vilalonga, deitadas
a carón da Illa da Toxa, foron
testemuñas silenciosas do burbullar
das augas medicinais que sandaron
ao burriño desafiuzado, orixe do
balneario da Toxa. Polo seu valor
natural como reserva ornitolóxica, o
complexo intermareal Umia-O Grove
é considerado un dos humidais máis
importantes de Galicia.

As lagoas de Rouxique ou
lagoas das Cachadas están
situadas na zona costeira
de Vilalonga. Un humidal
esquecido pero de gran valor
ecolóxico pola gran variedade
de flora e fauna. As pozas
escavadas para extraer
arxila, convertéronse en
lagoas cheas de vida, onde
aniñan e viven varias especies
de patos.

As Lagoas de Rouxique. Vilalonga. Sanxenxo
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Arnosa e A Fianteira, nos arredores da lagoa de Rouxique, son lugares privilexiados para os amantes da ornitoloxía.
Desde as casetas de madeira, pódense observar
unha gran variedade de aves acuáticas, mentres
acougan ou se alimentan. O complexo intermareal
Umia-O Grove, pertencente ao listado de humidais
de importancia internacional.

Caseta de avistamento de aves de Arnosa Vilalonga.
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Centro de interpretación dasTelleiras de Sanxenxo. Humidal
río da Chanca

Este Centro de interpretación foi promovido
polo concello de Sanxenxo para manter viva a
memoria das industrias artesanais que durante
centos de anos se dedicaron á extracción de
arxila para a elaboración de cerámica, en
particular, ladrillos e tellas. De aí o nome de
telleiras. Neste centro explícase aos escolares
os segredos desta actividade industrial.
Posúe unha colección de 69 niños,
pertencentes a 25 familias de
paxaros, que o mestre José
Manuel Hermida doou ao CEIP O
Cruceiro de Sanxenxo.

Colección de niños do mestre Hermida
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Recreación da telleira de Dena

Telleira de Dena. Meaño. Humidal do río da Chanca

A telleira de Dena estaba dedicada á produción
artesanal de ladrillo e tella. Desde abril a
outubro, os telleiros extraían arxila. Era un duro
traballo que supoñía ter que amasar o barro,
secalo e cocelo para fabricar distintos tipos de
materiais cerámicos. Moitas telleiras posuían
embarcadoiros para o transporte por mar das
mercadorías fabricadas.

A telleira de Dena aproveitaba o barro que depositaba o río
da Chanca, que desemboca entre Sanxenxo e Meaño, creando
unha pequena ría coñecida como ría de Dena.
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Ademais das achegas aos humidais da zona e do aproveitamento das súas augas para os muíños de pedra, a
ponte da Chanca de Dena serviu para os rituais prenatais tradicionais.
As nais con dificultade para lograr os seus
embarazos baixaban ata o lugar onde
confluían as augas do río da Chanca coas
do regato do Fondón, embaixo da ponte da
Chanca. Unha vez alí, bautizábase á media
noite a criatura, aínda no ventre da nai. O
bautizo remataba cun convite para os pais,
padriños e familiares presentes. Ao rematar,
guindábanse os restos de comida ao río
e a seguir rompíanse os pratos e a louza
empregada para servir a cea.

Muíños do Río da Chanca. Dena, Meaño.
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Ponte dos padriños. Dena. Meaño.

Ruta dos muíños de Meaño e Ribadumia

Tamén chamada ruta dos muíños do río da Chanca, é un
fermoso paseo á beira do río no que podemos atopar
14 muíños fluviais en bo estado de conservación. Hai
tamén un lavadoiro público de pedra e bancos ao longo
do itinerario. Un panel informativo permite ao visitante
comezar a ruta, na que se habilitaron zonas de lecer
e descanso. No límite de Meaño, Ribadumia, tamén ten
unha fermosísima ruta fluvial chamada " A ruta de
pedra e da auga " que une Ribadumia con Armenteira
(Meis), unha ruta que ten máis de 50 muíños.

Taray. Planta medicinal

Ao pé do río que move as aspas dos muíños de Meaño
medra un arbusto de usos medicinais denominado taray,
do que fala o Padre Sarmiento no seu percorrido.
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Na parroquia de Castrelo, podemos ver os restos recuperados de
tres antigas telleiras, cos seus grandes fornos para cocer as tellas.
O proceso comezaba co pisado e a mestura da masa de arxila. Cando
tiña boa plasticidade, botábase enriba do banco de traballo. Logo
púñase o barro nunha gradilla coa man para moldearse e repasábase
cun raseiro para eliminar o material sobrante. A porción de masa
colocábase enriba dun formal para que collera a curvatura de tella.
Secaba uns días na eira, ata que acadaba consistencia abondo para
metela ao forno. Adoitaba estar sete días cocendo.

Telleiras de Castrelo. Cambados
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A chamada telleira de Vieites ou do Facho, que funcionou ata 1973, é a
que presenta mellor estado de conservación e nela podemos distinguir
o forno e o pallete, lugar onde se almacenaban as tellas. O complexo,
que data do século XVIII, ten tamén unha cheminea ao pé da praia e
os restos do embarcadoiro desde onde se cargaba a mercadoría ou
chegaba a leña para o forno.

Telleiras de Castrelo. Cambados
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Rodeada de parras de uva albariña, que o
sol tinxe de ouro vello, érguese a igrexa de
Santa Cruz de Castrelo. Unha xoia barroca
que o Padre Sarmiento puido ver a carón
da casa reitoral. O primeiro fin de semana
de maio celébrase a festa da Santa Cruz.
Mozos e vellos, vestidos de branco e cun
sombreiro ás costas, do que colgan lazos de
todas as cores, danzan na honra da Santa
Cruz.

Igrexa de Santa Cruz de Castrelo. Cambados
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O pazo de Serantellos foi na súa orixe un priorado dependente da Abadía de Nosa Señora de Armenteira. No
ano 1837, por mor da desamortización de Mendizábal, pasou a mans do Estado. A propiedade, adquirida nunha
poxa pública, foi cambiando de mans ata que edificio e finca foron doados á congregación salesiana para obras
sociais. A labor dos salesianos ao longo de todos este anos corrobora o acerto de tal decisión.

Pazo de Serantellos. Cambados
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Ponte do río Umia. Cambados

Despois de percorrer uns
70 quilómetros, desde a
parroquia de Aciveiro en
Forcarei (Terra de Montes),
onde nace, o río Umia
desemboca na ría de Arousa,
preto da ponte da Barca de
Cambados.

Pontearnelas. Vilanova de Arousa

Na súa desembocadura, o río Umia forma paisaxes tan idílicas como a de Pontearnelas. Unha das bandas do río
pertence á parroquia de Baión, no concello pontevedrés de Vilanova de Arousa; a outra ao de Rivadumia. Claro
que a natureza non sabe de límites e agasalla por igual aos camiñantes que visitan este fermoso lugar.
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Pazo de Montesacro e capela da Valvanera. Santo Tomé do Mar

O barrio mariñeiro de Santo Tomé do Mar constitúe o núcleo máis
antigo de Cambados. Denomínase a “Vila Vella” e data do século XII.
O pazo de Montesacro e a Capela anexa da Virxe de Valvanera,
actual asilo, constrúeos o primeiro Marqués de Montesacro, don
Diego de Zárate e Murga, a principios do século XVIII.
A fachada do pazo luce o escudo de armas dos marqueses de
Zárate e Murga, timbrado pola cruz de Santiago e a coroa do
marqués, da que sobresae un brazo esgrimindo unha espada. Unha
imaxe en pedra da Virxe da Valvanera, padroeira da Rioxa que
trouxeron os marqueses de Monte Sacro a Cambados, pódese ver
na fachada. Preside o magnífico altar barroco da capela outra imaxe
sedente da Virxe de Valvanea, moi querida polos cambadeses que a
honran cunha festa os días 7 e 8 de setembro.
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Os faros e torres, espalladas pola costa galega, son construcións
defensivas inmemoriais, que protexían as aldeas e as vilas dos
ataques marítimos. A de San Sadurniño, no concello de Cambados,
data do século VIII ou IX pero é posible que se erguera sobre os
restos doutra torre máis antiga. Outras hipóteses defenden que foi
o bispo compostelán Sisnando quen mandou construíla no século X.
Moi probablemente formaba parte dun sistema de comunicación que
repetía os sinais de alarma doutras torres como as da Lanzada ou
as torres do Oeste en Catoira, lugar estratéxico para a defensa de
Compostela.

Ruínas da torre de San Sadurniño. Cambados
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No século XII foi reconstruída
por Diego Xelmírez, arcebispo
de Santiago, por ser un lugar
estratéxico para controlar as súas
terras das incursións que chegaban
por mar. Foi derrubaba no século XV
durante a revolta Irmandiña. Volveu
ser reconstruída, e volveu caer
no terremoto de 1755, que afectou
á costa occidental da Península
Ibérica. Hoxe é un dos monumentos
emblemáticos de Cambados, testemuña
silenciosa do labor de mariñeiros e
mariscadoras durante a baixamar.

63

Arco-ponte do Pazo de Fefiñáns. Cambados. Debuxado por Manoli Martínez
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No corazón de Cambados atopamos a praza
de Fefiñáns, formada polo pazo, co seu
arco-ponte (o único que ficou dos catro que
tiña), a súa atalaia coñecida como Torre da
Homenaxe, situada no Camiño Real, e pola
igrexa de San Bieito. É un dos conxuntos
histórico-artísticos máis impresionantes
de toda Galicia, declarado Ben de Interese
Cultural no ano 2012. A súa construción
comeza do século XVI, cando Juan Sarmiento
y Valladares, conselleiro de Felipe II e primeiro
señor de Fefiñáns, recrutou aos mellores
mestres canteiros para principiar as obras.
Non acordaría ver o pazo rematado pois
as obras prolongaríanse ata o século XVII.
A delicadeza das súas fachadas lembra a
arquitectura do renacemento italiano, con
pezas tan orixinais como os dous balcóns
circulares, situados nos dous extremos do
edificio. Unha gran torre almenada e un arco
de feitura barroca completan o conxunto. Esta
histórica propiedade, posúe viñas de albariño.
Foi a primeira bodega en comercializar con
marca e etiqueta este viño branco das Rías
Baixas.

Pazo de Fefiñáns. Cambados. Debuxado por Manoli Martínez
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A igrexa do antigo convento
de San Francisco, fundado
no 1588, é a actual igrexa
parroquial de Cambados. Na
fachada podemos apreciar as
cinco chagas franciscanas,
así como as figuras de Adán
e Eva, de pé e espidos para
simbolizar a natureza terreal
e mortal do xénero humano.
Figuran tamén, en posición
orante, os seus fundadores
cos seus respectivos escudos
de armas. ¡Equivócase quen
diga que as pedras non falan!
Convento de San Francisco

Ruínas de Santa Mariña de Dozo. Cambados

A antiga igrexa parroquial de Santa María de
Dozo, padroeira de Cambados, chantada ao
pé dun vello castro no monte da Pastora, estivo
en pé ata mediados do século XIX. No ano 1838
trasladouse o culto a igrexa do convento de San
Francisco, diante da ameaza de ruína. Ata que
un día derrubouse a fachada e todos choraron a
perda do fermoso rosetón. Os seus restos foron
declarados Monumento Nacional no ano 1943,
sendo escollidas as Ruínas de Santa Mariña de
Dozo o monumento funerario máis importante de
España no 2014.
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Capela de Santa Margarida

Esta pequena capeliña, antes chamada de San Roque,
é a única supervivente do pazo pertencente á familia
dos Abraldes, derrubado no século XVIII. Tiña nun
lateral un cruceiro, que se trasladou pedra a pedra
ata a parte dereita da fachada da capela. Mentres
siga ergueita saberemos o lugar onde estaba situado
o Pazo.

A igrexa de San Bieito, foi na súa orixe un templo románico, remodelado a comezos do XV e reedificado dous séculos despois
por orde de don Gonzalo de Valladares, primeiro vizconde de Fefiñáns. O último en construírse foron as torres, cos seus
campanarios barrocos, e a fachada, que se rematou no ano 1784.
Nunha das capelas laterais atopamos os sepulcros dos
vizcondes don Gonzalo e dona María Ozores e Silva,
súa dona. Dous guerreiros de pedra, con maza e escudo,
Igrexa de San Bieito
custodian os enterramentos.

Preto do curuto do Monte da Pastora, fogar dun antigo
castro, está a Ermida da Virxe da Pastora, construída
no século XVI grazas ao patrocinio dun notario da vila
chamado Xoán Fariña. Cada 5 de agosto celébrase a
festa de San Xusto e San Pastor, termando os santos
cadanseu acio na procesión para pregar por unha boa
vendima.

Ermida da Virxe da Pastora
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Pazo de Ulloa. Cambados

Un enreixado de ferro fundido con
piares de pedra, protexe a entrada
ao Pazo de Ulloa, emblemático edificio
do século XV situado no centro de
Cambados. Foi construído por dona
María Sánchez de Ulloa, no solar
onde a familia tiña xa outra casa máis
antiga. Viviu nela seu fillo, don Diego
de Acevedo, de profesión militar, e
algo despois don Alonso III de Fonseca
e Acevedo, arcebispo de Santiago e
Toledo e alma mater da Universidade de
Santiago de Compostela. O escudo de
armas, situado sobre o arco de entrada
lixeiramente ladeado, recolle as linaxes
dos Acevedo, Ulloa, Fonseca e Castro.

Esta fermosa construción de mediados do século
XVIII pertenceu na súa orixe á familia Torre de
Asadelos. Na súa fachada destacan tanto o patín
con escaleiras de granito como o escudo de armas
da familia. Foi residencia de don Joaquín Antonio
Torrado, alcalde de Cambados e un dos máis
activos defensores da comarca do Salnés contra
a invasión francesa de 1809. O edificio foi primeiro
doado no ano 1939 como asilo de anciáns e, logo
de quedar pequeno para este fin, adquirido polo
concello para sala de exposicións.
Pazo deTorrado. Cambados
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Pazo Bazán. Parador de Turismo. Cambados

Este histórico edificio que manda
construír no século XVII o párroco
cambadés don Pedro Bazán de Torres
é na actualidade o Parador de Turismo
de Cambados. Foi restaurado no XVIII
por D. Pedro Bazán de Mendoza e
residiu tamén o seu fillo Pedro Pablo
Bazán, escritor liberal e tradutor de
Voltaire, así como a bisavoa de dona
Emilia Parzo Bazán. Na década dos
60 foi mercado polo Ministerio de
Información e Turismo e rehabilitado
para dedicalo a Parador de Turismo.

Este fermoso paseo naceu no ano 1852
para comunicar as antigas vilas de
Fefiñáns e Cambados. Construíse coas
pedras do convento de San Francisco
e no ano 1960 inaugurouse nel unha
escultura de bronce dedicada ao poeta
cambadés Ramón Cabanillas, saído dos
obradoiros doutro cambadés ilustre: o
escultor Francisco Asorey. É un paseo
cheo de vida durante as festas do
albariño, e máis, tendo en conta que
Cambados foi nomeada Cidade Europea
do Viño no 2017.

Paseo da Calzada. Cambados
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Casa de Cabanillas. Cambados

No ano 1998 abriu as súas portas, no barrio
de Fefiñáns, a casa natal do poeta Ramón
Cabanillas, reconvertida en Casa Museo.
Nesta humilde casa, de feitura mariñeira,
consérvase a memoria do chamado poeta da
raza, a través de obxectos persoais, mobles,
debuxos e fotografías do escritor. O visitante
pode revivir o lirismo do autor do " Cancioneiro
Popular Galego " e achegarse as primeiras
edicións das obras do autor que se expoñen
na casa.

Escultura de Ramón Cabanillas

Está sentado desde o ano 2011 nun banco, o carón do
Concello de Cambados, para poder mirar o mar. Terma
unha pluma que ergueu do libro para soñar como só os
poetas poden facer. Hai na súa cara un sorriso amable,
co que contempla xogar aos nenos e dá fe do ir e vir dos
cambadeses. El, indiferente a todos, soña cunha Galicia
esparexida polo mar, ese camiño...
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Din que Cambados naceu da unificación de tres
antigas vilas: Cambados, Fefiñáns e Santo Tomé.
É un dos portos que máis historias, lendas e
aventuras viviu ao longo dos séculos. Das súas
augas saen a cotío os saborosos produtos do mar.

Porto de Tragove. Cambados

Redeiras e atadeiras reparan os aparellos, con esa habelenciosa
arte e agarimo. Sen o seu traballo, decote invisible, poucas poxas
se farían na lonxa de Tragove.
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Muíño das mareas da Seca. Corvillón, Cambados.

O muíño das mareas da Seca, restaurado e convertido en museo no ano
2002, mandouno construír entre as puntas de Fefiñáns e Tragove don
Gonzalo de Valladares, primeiro vizconde de Fefiñáns, no ano 1622. ¡Xa
Choveu! É unha obra de enxeñería que funciona coa subida e baixada das
mareas. Durante a preamar a auga do mar entra a través de 5 comportas.
Cando baixa a presión da auga move a maquinaria da moenda durante tres
horas, chegándose a moer ata 200 quilos de gran en cada unha das catro
moas do muíño. É o único muíño deste tipo en funcionamento polo que é unha
visita que sempre paga a pena.
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5. Roteiro por A Illa de Arousa e Vilanova de
Arousa
“ San Miguel de Deiro. Santa María de Caleiro. Currás, aldea. Fonte Usa,
río de Currás pequenísimo.
Vilamaior fregresía. Vilanova, casi inmediata a Vilamaior. Vilanova é
priorado de Santiago e a unha legua de Cambados. Aquí fixen noite. A illa
de Arousa está a media legua en fronte.
Arousa. Informeime en Vilanova do estado da illa, que fica a pouco máis
de media legua, pénsase que estivo continente co territorio de Tragove,
pois case se pasa a ela na baixante; terá unha legua de circuito, e é
prolongada.
Na casa da orde, que está na illa, para recoller os froitos a dirección do
prior de Vilanova, e que está perto dun monte pequeno, consérvase pedras
que foron dunha torre moi antiga, e que estaba ao oriente distante un tiro
de fusil.
Haberá cousa de cincuenta anos que aínda estaba en pé, e haberá cousa de
seis que acabou por derrubala o vento. Era case cadrada, e duns 25 pés.
A súa estructura era en todo semellante á torre da Lanzada e ás Torres
do Leste, ( que creo certo ser Turris Augusti de Mela). O lugar da casa
chámase hoxe o lugar da Torre.
Penso, e con fundamento, que a Torre de Arousa era faro ou farol para
a entrada, pois desde ela vese a illa de Sálvora, distante polo aire dúas
leguas e Aroza ou Arousa ven Ara Augusta. Un dos montes de illa chámase
Bertolo, e aquí hai unha fregresía, toda a illa é de San Martiño de Santiago.
De Vilanova a: Corón, Galáns.”
Retrato do Padre Sarmiento. Debuxado por Rosana Boullosa

Padre Sarmiento: Viaxe a Galicia (1745)
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Peirao do Xufre. Illa de Arousa

O peirao do Xufre é o máis importante dos cinco que ten a Illa de Arousa e o que
rexistra maior actividade pesqueira. Ao seu carón está o varadoiro do Xufre
e a lonxa.Tamén descargan o prezado mexillón que se cultiva nas súas augas e
que conta con denominación de orixe. Conta cun paseo marítimo que permite ao
visitante coñecer o porto, as súas embarcacións e o trafego do labor cotián das
xentes do mar.

A imaxe da Virxe do Carme, que os mariñeiros da Illa ergueron no peirao do
Xufre, é respectada mesmo polos temporais. Desde o seu pedestal, contempla
as dornas polbeiras que nos falan da navegación e da pesca tradicional.
Asociacións como a Escola de Vela tradicional da Illa de Arousa coidan que este
patrimonio non esmoreza engulido polo progreso.
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Faro Punta Cabalo. Illa de Arousa. Pintado por Paula Aboal
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Como un milagre no medio das rochas, emerxeu no ano 1952 o Faro de Punta Cabalo da man do enxeñeiro
Celedonio de Uribe. Desde que prendeu por vez primeira a súa luz, un 19 de outubro de 1853, dous fareiros
coidaron que a súa luz orientase aos navegantes. Sufriu como todos procesos de automatización e
transformación no século XX pero segue en pé, cun restaurante que, conta con inmellorables vistas para
gorentar o produtos do mar de Arousa.
.

Cons de Punta Cabalo. Illa de Aorusa.
Pintado por Paula Aboal

Algunha vez teño visto nos Cons de Punta Cabalo,
grandes coma pelouros dos deuses, fotografarse
a parellas de recén casados. Non hai paisaxe máis
acaído como pano de fondo para un día tan feliz.
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Peirao de Pau. Illa de Arousa

O Peirao de Pau, construído de
madeira a principios do século
XX, naceu para dar servizo á
fábrica de conservas Goday,
hoxe recuperada por iniciativa
municipal como museo e centro
de interpretación da conserva.
No ano 1881, o Rei Alfonso XII
visitou a fábrica e nomeouna
provedora da Casa Real.

Nun outeiro do monte de Pedrouzos atopamos o único
muíño de vento que queda na Illa de Arousa. Segundo
parece, existiron outros que foron desaparecendo,
como o da zona de Aceñas.Tamén este de Predouzos,
que data do século XVII, cando se introduciu o millo
en Galicia, leva moitas décadas en desuso. Supoño
que cansou de tanto moer e agora prefire gozar das
espléndidas vistas da ría de Arousa.
Muiño de Vento. Monte de Pedrouzos. Illa de Arousa
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Mirador do Con do Forno.
Illa de Arousa

En setembro de 1962 instalouse sobre o Con do Forno, no
punto máis alto da Illa de Arousa, unha imaxe do Sagrado
Corazón de Xesús, ao que chaman “" O Santo ". Tivo que
construírse en 5 pezas que foron levadas unha a unha pola
“" Cachonda ", o primeiro vehículo a motor que houbo na Illa.
Desde os 63 metros desde miradoiro pódese contemplar a
mellor vista da Illa e da ría de Arousa.

Museo da Conserva. Illa de Arousa

Juan Goday Güal foi un dos primeiros
emprendedores cataláns que emigrou a Galicia
no século XVIII para instalar unha industria de
salgadura de peixe. No ano 1879, esta industria
converteuse na primeira fábrica de conserva
de Galicia que levou o nome de Goday, o seu
fundador. Todos os elementos orixinais da antiga
fábrica, incluída a súa máquina de vapor, están
reconstruídos con gran pulcritude.
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Muíño das mareas das Aceñas. Illa de Arousa

Na Enseada Brava, ao oeste da Illa de Arousa, está situado o muíño de mareas das Aceñas, un dos mellor
conservados de Galicia. Aproveitando a presión da auga embalsada na preamar, entraban en funcionamento os
tres rodicios que tiña, un para moer o trigo e os outros para o millo. Se o aproveitamento da enerxía hidráulica das
mareas foi de gran importancia en Galicia para moer grandes cantidades de millo e trigo, moito máis nunha illa que
precisaba ter autonomía na produción e transformación dos seus recursos.
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Parque natural do Carreirón. Illa de Arousa

Na parte sur da Illa de Arousa atopamos o parque natural do Carreirón, unha zona declarada de especial protección
polo seu gran valor ecolóxico e integrado no complexo intermareal Umia-O Grove. Posúe unha gran diversidade de
ecosistemas: dunas, marismas, matogueiras, piñeirais. Logo está aqueloutro paisaxe submarino que non se ve pero
que enche de vida o litoral. Desde calquera das casetas instaladas nas inmediacións pódese contemplar unha rica
variedade de aves acuáticas e todo tipo de flora e fauna, terrestre e anfibia: coellos, lagartos, rans... Un agasallo da
natureza que cómpre conservar para as xeracións futuras.
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Este singular roteiro comeza no istmo de Punta Carreirón
e percorre as dunas do parque natural do mesmo nome.
Segue despois bordeando o litoral sur da enseada
brava, onde podemos atopar no inverno unha manchea
de aves limícolas enchendo o papo na beiramar. Máis ao
sur hai un pequeno acantilado formado por rochas entre
as que nacen pequenas calas de area branca e fina.

Ruta dos Pilros. Illa de Arousa

O vento, as mareas e as ondas do mar
esculpiron nas rochas figuras caprichosas
que a imaxinación popular bautizou con
nomes tan rechamantes como Con dos
tres pés, Con do fociño do porco ou Con
do crocodilo. Un mundo onde se funde
a fantasía coa privilexiada natureza
arousán para crear un parque temático
de seres imaxinarios.
Ruta dos Cons. O Con de Tres Pés. Illa de Arousa
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Ponte da Illa de Arousa

Inaugurada o 14 de setembro de 1985, a ponte supuxo un antes e un despois para a Illa. Cos seus 1980 metros foi,
daquela, a ponte máis longa de España e custou 6 millóns de euros. Hoxe pode parecer unha cifra menor pero
daquela era un orzamento moi grande para sacar do illamento aos 4 mil habitantes da Illa. A ponte supuxo un
despegue económico e social, diversificou as actividades produtivas, abríndoa ao turismo. Os rapaces que cabalgan
sobre as ondas nas súas cometas de kyte-surf se cadra non o saiban, pero si as mariscadoras que adoitan mariscar
nas inmediacións da ponte.
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Quedan poucos vestixios do que foi o antigo Pazo
de Cardalda. A familia Cardalda posuía terras en
Cardalda de Deiro, tamén en Vilagarcía e mesmo en
Vilaboa. O apelido aparece en documentos notariais
e en foros desde o século XV. No século XVI era o
dono do pazo, D. Fernando de Cardalda.Todo foi
esmorecendo, talmente como as figuras de Adán
e Eva que aparecen representadas na columna do
cruceiro de Cardalda, moi erosionadas polo paso do
tempo.

Pazo de Cardalda. San Miguel de Deiro. Vilanova de Arousa

Igrexa de Santa María de Caleiro. Vilanova de Arousa
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A igrexa de Santa María de Caleiro
é de orixe románica, aínda que,
como adoita suceder, co decorrer
dos anos, sufriu modificacións
e engadidos. Da igrexa orixinal
só queda parte do muro sur, a
porta da fachada occidental e a
ábsida, na que destacan os seus
cans ou ménsulas con rostros e
figuras xeométricas de influencias
visigóticas.
O templo estivo pechado durante
once anos, polo mal estado de
conservación, e foi restaurado no
ano 2016, grazas ao apoio popular
que sufragou as obras.

Pazo de Vista Real. Caleiro. Vilanova de Arousa

Poucos nomes son tan acaídos como o deste pazo do século XVIII,
situado na parroquia de Caleiro, en Vilanova de Arousa, desde onde
se pode contemplar unha vista sobre a ría de Arousa digna de reis.

Ten capela, pombal e un xardín de más
de 40 mil metros cadrados con moitos
viñedos, árbores centenarias e un par de
estanques”. Desde o ano 2010 pertence
ao concello de Vilanova. Un disque disque
do pobo fala da súa extraordinaria
biblioteca, soterrada nos xardíns do pazo.
¡Quen sabe!.

O muíño de Currás
está situado preto do
Muíño de Currás. Vilanova de Arousa
mar, no esteiro do río Currás,
tamén chamado Rego de Tarrío.
Foi rehabilitado non hai moito polos alumnos do obradoiro de emprego da Mancomunidade do Salnés, logrando devolver
á vida a un muíño que levaba case un século abandonado.
85

Os irmáns Julio (1882)e Francisco Camba Andreu
(1884), escritores e xornalistas de sona, naceron
nunha casa do barrio vilanovés de Vilamaior, por onde
pasou o Padre Sarmiento na súa peregrinación. É unha
casiña de pedra de feitura mariñeira, cunha escaleira
de patín para subir ao primeiro andar e cun escudo
nobiliario na fachada.

Nunha casa de pedra do casco antigo de Vilanova de
Arousa, que chaman a "“Casa do Cuadrante”", naceu un
28 de outubro de 1866 Ramón María del Valle-Inclán,
un dos máis sobranceiros escritores do século XX.
A vivenda, declarada monumento histórico nacional
no ano 1976, é unha casa fidalga do século XIX, co
seu escudo de armas na fachada, que pertenceu á
familia materna e nela aprendeu a amar o arrecendo
e as historias lendarias do mar de Arousa. Entra
nesa categoría que poderiamos chamar casa grande
urbana, con dúas alturas e forma de L. Despois de
sufrir un incendio, no ano 1994, foi adquirida polo
concello para dedicala á casa museo do escritor.

Vilamaior. Casa museo dos Irmáns Camba

Pazo do Cuadrante. Casa museo de Valle-Inclán
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Dentro do patrimonio arquitectónico
de Vilanova destaca o Pazo de
Alvarellos, unha casona de pedra
nos arredores da Pastoriza, a poucos
metros de onde naceu Valle-Inclán.
Soamente rompe a sobriedade
tradicional desta casa fidalga un
pequeno balcón colgante.

Pazo de Alvarellos. Vilanova de Arousa

Capela de San Amaro. Vilanova de Arousa

As ruínas da Capela románica de San Amaro, abade bieito do século VI, está preto da Igrexa de San Cibrán. Na súa
fachada hai un conxunto escultórico que representa unha Piedade. No seu interior hai restos da antiga igrexa do mosteiro
de Cálogo, que está na orixe de Vilanova. A súa festa celébrase o 15 de xaneiro, con 8 misas e unha gran romaría á que
acode moita xente por ser a primeira festa gastronómica do ano, con degustación de callos. Tamén hai unha poxa de galos.
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Rutas de Vilanova. Igrexa de San Cibrán de Cálogo.

A seguir podemos visitar a igrexa da Pastoriza, situada no
lugar da Pastoriza e que incorporou na súa construción pedras
da igrexa de Cálogo, que está na orixe de Vilanova de Arousa.
Esta igrexa do século XVIII, foi ata mediados do século XX
igrexa parroquial de Vilanova, onde se bautizou Valle-Inclán.
Aínda que xa leva máis de medio século sen culto, os veciños
loitaron para manter a dignidade do edificio.
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Un interesante complemento á visita
da casa museo de Valle-Inclán é o de
percorrer os itinerarios valleinclanianos.
Un deles o itinerario urbano que nos
permite coñecer o casco vello de Vilanova.
Baixando pola rúa Valle-Inclán, atopamos
a igrexa de San Cibrán de Cálogo,
construída en estilo neoclásico no 1947.

Igrexa da Pastoriza. Vilanova de Arousa.

Torre de Cálogo. Vilanova de Arousa

Se as pedras deste vello campanario de Cálogo falaran poderiamos coñecer a orixe de Vilanova de Arousa. A historia
atribúe a fundación do mosteiro de Cálogo a San Fructuoso, un frade andadeiro do século VIII. A torre-campanario é o único
vestixio que queda do antigo mosteiro de San Cibrán de Cálogo. Foi asaltado e destruído sucesivamente polos normandos
no século IX e por Almanzor a finais do século X. Na idade moderna o mosteiro foi un priorado do mosteiro de San Martiño
Pinario. Pero esmoreceu e viuse abaixo. Quédanos unha fotografía da igrexa de principios do século XX, realizado por
expertos da Sociedade arqueolóxica de Pontevedra. Iso e máis as pedras da Torre de Cálogo que non falan pero din moito.
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Miradoiro da Lúa. Vilanova de Arousa

Tamén chamado o Faro da lúa, é un monólito levantado no curuto do monte que se atopa a 1 quilómetro ao oeste do
monte Lobeira. Debe o seu nome á escultura de aceiro inoxidable que o artista vilagarcián Manolo Chazo creou no
ano 2002 e que representa tres lúas na fase de cuarto minguante, combinadas de tal xeito que o sol reflíctese nela
de diferente maneira segundo a hora do día. Pódese subir a este miradoiro por unha escaleira de metal. Arriba no
balcón figura unha placa na que se pode ler "“escoitar a ría e abrazar a terra”".
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No alto do monte Lobeira houbo na época medieval unha fortificación
defensiva, levantada probablemente sobre as pedras dun vello castro.
Polo súa situación estratéxica, permitía controlar e defender a ría dos
asedios viquingos e musulmáns. Neste lugar nacería o bispo de Iria Flavia
Teodomiro, ao que a historia lle concedería poder acreditar a descuberta
da tumba do Apóstolo Santiago no século IX. Este castelo foi destruído
na revolta irmandiña. Acabouse así o poder compostelán nun enclave
estratéxico do Salnés, aínda que no 1896 erixiuse unha gran cruz para
lembrar ás vítimas dos naufraxios.

Recreación do castelo de Monte Lobeira. Vilanova de Arousa

Monte Lobeira
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Pazo Baión. Vilanova de Arousa

Este pazo de Rúa Nova, situado entre os municipios
de Vilanova e Vilagarcía, data do século XVIII e conta
cunha torre, unha capela e outra edificación anexa.
A capela está dedicada a San Miguel, imaxe que
preside o pórtico de entrada. É un pazo vinculado á
familia paterna de Valle-Inclán e, de feito, o escritor
pasou varias tempadas nel visitando a seus avós.
Os críticos literarios identifican a súa fisionomía
con moitos pasaxes de " Romance de Lobos " unha
das obras senlleiras de don Ramón.
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Aínda que o pazo Baión data do
século XV, vinculado aos señores
de Soutomaior, o seu actual aspecto
débese á reforma que realiza a
partir do ano 1928 Adolfo Fojo Silva,
un emigrante que chega rico de
Arxentina e adquire a propiedade.
É esta reforma a que lle dá ese
aspecto vitoriano, perdendo para
sempre a sobriedade paceña. No
ano 2007 pasa, a través dunha
poxa pública, ás bodegas de
albariño Conde de Albarei.

Pazo de Rúa Nova. Vilanova de Arousa

A pasarela de Vilanova e a actualidade marisqueira.

A construción da pasarela peonil que une o casco urbano de Vilanova de Arousa coa praia do Terrón, alá polo ano
2007, foi todo un acerto. Non só porque achega o centro de Vilanova coa illa de Arousa, senón porque ofrece unha
bonita vista da vila e do paseo marítimo. Moitos turistas e peregrinos empregan esta pasarela para entrar a Vilanova
e non é raro velos debruzados sobre a varanda contemplando o traballo das mariscadoras coa baixamar.
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Praia de As Sinas. Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa ten 14 Km de costa con moitas praias. As máis coñecidas son O Terrón, situada fronte a Illa
de Arousa, praia tranquila, ten un bosque frondoso que dá unha boa sombra os días máis calorosos de verán,
e a praia de As Sinas, de area dorada e fina, moi resguardada dos ventos, con augas tranquilas e limpas,
rodeada de árbores que dan moita frescura.
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6. Roteiro por Vilaxoán e Vilagarcía de
Arousa
“ Sobrán, freguesía, e a súa aldea Faxilde, Villa-Joan, de Vilanova a
media legua, porto. Sobradelo, Fonte Carmoa. Vista Alegre. Convento de agustinas e o palacio do Marqués de Vilagarcía.
Vilagarcía, de Villa-Joan media legua, Bragueixa. Marción. Priorado
da orde, hoxe a Florida, co regato da Laxe, que desemboca na bolsa
de mar que rodea o mosteiro de agustinas. E a freguesía de todo isto
chámase Santa Eulalia de Area Longa.
Á dereita vese a torre de Lobeira, o Pico, a media legua está Cornazo,
Ribiáns, San Pedro de Cea, Trabanca-badiña, Trabanca-sardiñeira e
monte Xabre.
Carril, porto vila, a un cuarto de legua do priorado. Fronte a Carril
está a illa de Cortegada, que é pouco menor que a de Tambo. É a
Corticata de Plinio, fronte da ría de Rianxo.
San Xenxo de Bamio, do Carrril un cuarto de legua.{ E perto a torre
de Meadelo}”
Padre Sarmiento: Viaxe a Galicia (1745)
Retrato do Padre Sarmiento. Debuxado por Rosana Boullosa
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Pazo de Sobrán e Igrexa de San Martiño de Sobrán. Vilaxóan. Debuxado por Fernando Búa

Pazo de Sobrán. Vilaxoán de Arousa

Un dos aspectos máis rechamantes de Vilaxoán é que,
dentro de tan pequenos límites territoriais, conte con
tres magníficos pazos: o de Sobrán, o de Pardiñas e o
de Rial. O máis antigo dos tres é o de Sobrán. No ano
1496, Xoán Mariño de Sotomaior, a quen se atribúe a
fundación desta localidade (de aí o seu nome Vilaxoán),
doa ao seu sobriño neto Diego Álvarez de Sotomaior
a torre medieval e o solar no que se construirá o pazo.
As dúas torres de orixe medieval e a súa sobriedade
ornamental, falan da súa orixe defensiva e militar.

Igrexa de San Martiño de Sobrán. Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa)

A igrexa de San Martiño de Sobrán data do século XII
e formou parte dun mosteiro que está documentando
xa desde o século X. Suponse que a porta situada no
muro norte era a que comunicaba co antigo mosteiro.
No interior do templo, rectangular e dunha soa nave,
atopamos baixo un arcosolio o sepulcro de don Xoán
Mariño, coroado por unha escultura xacente e ataviado
con vestimenta episcopal e mitra, como bo arcediano e
servidor da igrexa. Rompe a simetría da fachada unha
torre campanario, que foi un engadido posterior.

97

Velaí un pazo urbano, que resiste a perder a súa identidade paceña, do século XVI. Foi construído
polo matrimonio Xoán da Val e María Pérez Leiro Romero, promotores tamén do convento de San
Francisco de Cambados.
No século XVII pasou, por matrimonio, á
familia Pardiñas. A fisionomía do pazo
ven marcada pola súa torre principal e
unha balconada de granito e forxa sobre
canzorros de grandes dimensións. Por
mor do crecemento urbano, o seu xardín
amurallado quedou fendido por unha vía
pública. ¡Cousas do progreso!

Pazo Pardiñas. Vilaxoán. Vilagarcía de Arousa

O pazo Rial foi construído no ano
Pazo Rial. Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa)
1696 por Xoán Antonio Mariño de
Lobeira. É un soberbio exemplo
de arquitectura barroca.
Conta cunha pequena capela, un fermoso pombal, un antigo hórreo e un cruceiro. Nos anos 70 do século pasado
foi reformado e ampliado para convertelo nun hotel de luxo.
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Porto de Vilaxoán . Vilagarcía de Arousa.

Defendeu o etnógrafo Fermín Bouza-Brey que o porto de Vilaxoán data de época romana. Basea esta tese na gran
cantidade de restos de ánforas que apareceron, segundo el, procedentes da limpeza dos barcos atracados no peirao.
Desde tempos inmemoriais, este porto deu acubillo aos barquiños que pescaban na ría de Arousa. A partir do século
XVIII foi fundamental para a loxística das fábricas de salgadura e, en xeral, para a economía mariñeira da vila. Cada 16
de xullo, festa da Virxe do Carme, sae do porto unha procesión en honor da Virxe, padroeira dos mariñeiros.
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A igrexa de San Salvador de Sobradelo é a suma de dous corpos, construídos en épocas distintas. O primeiro rematouse
no ano 1640, tal como reza unha inscrición que figura no muro e foi repintada de vermello.

San Salvador de Sobradelo. Vilagarcía de Arousa

O engadido lateral, moi probablemente do século XVIII,
fíxose para ampliar a pequena planta orixinal do
templo. Destaca nun dos contrafortes unha gárgola
enorme con cabeza de serpe que xa non mete medo
do gastadiña que está.

A igrexa de San Pedro de Fontecarmoa. É un pequeno templo dunha
soa nave que aínda ten no seu interior a ábsida primitiva do século
XII. Na capela maior podemos apreciar unhas figuras murais do
século XVI, moi ben conservadas, que representan a Anunciación,
aos Apóstolos Pedro e Paulo e a Santa Face. Ten unha pequena
escultura de Santa Lucía policromada, que ben podería ser da
igrexa primitiva.
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San Pedro de Fontecarmoa. Vilagarcía de Arousa

Nun alto chamado “O Montiño, a carón do Pazo de Vista Alegre, consérvanse os restos dun poboado castrexo,
posiblemente o primeiro xerme do que chegaría ser Vilagarcía. Era un castro que estaba moi preto do mar, aínda
que hoxe os recheos do porto o afasten considerablemente das ondas.
A pequena parte que está escavada permitiu
descubrir vivendas, fosos e a croa, ou parte
superior do castro, na que existen varias pilas
na rocha. Tamén apareceron restos romanos
como un ara e un salgadoiro.

Castro de Alobre. Vilagarcía de Arousa.

A vella ponte de Vista Alegre sobre
o río do Con, está situada no casco
urbano de Vilagarcía e comunica cos
terreos do maxestoso pazo de Vista
Alegre.

Ponte vella de Vista Alegre sobre o río do Con.
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O pazo e convento de Vista Alegre está nas
orixes de Vilagarcía. A cidade debe o seu nome ao
cardeal compostelán García de Caamaño Mendoza
de Soutomaior. Foi el quen no ano 1461 autorizou
a fundación dun pobo nos arredores do castro
de Vista Alegre ou de San Cristovo, por existir
alí unha ermida dedicada a este santo desde o
século X. O cardeal estableceu alí o seu feudo.
Un dos seus herdeiros, don Álvaro de Mendoza
e Soutomaior foi quen edificou o primeiro pazo
no século XVI. Un século despois, o arcebispo
Fernando de Andrade fundou o convento de
monxas Agostiñas Recoletas, comunicado co
pazo cun arco, e a igrexa de San Cristovo. É un
conxunto declarado monumento histórico-artístico.

Pazo e convento de Vista Alegre. Vilagarcía de Arousa.
Debuxado por Fernando Búa
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Santa Baia de Area Longa. Vilagarcía de Arousa

A igrexa de Santa Baia de Arealonga foi promovida polo arcebispo compostelán don Fernando de Andrade e
Soutomaior, que nacera no pazo vilagarcián de Vista Alegre no ano 1578. Comezouse arredor do ano 1662 e antes
de cambiar de século xa estaba rematada. Ten unha fachada moi sobria, de estilo barroco, coroada por dúas
torres-campanario pequeneiras. Destaca a porta adintelada, que dá acubillo a imaxe Santa Baia. Sobre esta
unha fiestra rectangular para dar luz ao templo e a cada lado os escudos de andrade Soutomaior e Caamaño,
patrocinadores da obra. Ten planta de cruz latina e dúas capelas principais no seu interior: a da Virxe do Rosario e
a de San Miguel, tamén coñecida como a do Pilar. Ata o século XIX estivo unida ao pazo de Vista Alegre.
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Monte Lobeira. Vilanova de Arousa

Desde o miradoiro do monte Lobeira, co seus 289 metros de altura, pode verse
una panorámica de Vilagarcía e de toda a ría de Arousa e boa parte das terra do
Salnés. A cruz do miradoiro preside estas vellas rochas, onde antes estivo o castelo
medieval de Lobeira, derrubado nas loitas irmandiñas.

A imaxe de San Pedro, primeiro Papa da
Igrexa, preside a fachada da Igrexa de
Cornazo. A igrexa actual data de 1925 e
foi levantada sobre outra anterior grazas
á xenerosa achega de Agustín Romero
García (1841-1929), un emigrante retornado
do Uruguai cunha gran fortuna e que fixo
moitas obras filantrópicas en Cornazo e en
toda Galicia.

Igrexa de Cornazo. Vilagarcía de Arousa
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Aínda que o pazo de
Rubiáns data do século
XVIII, a súa antiga torre
ergueuse no século XV.
A obra encargouse a un
arquitecto francés e, tanto
o seu exterior como o
seus luxosos salóns, teñen
un aire dos " chateaux "
franceses. Está vinculado
á fundación de Vilagarcía
pois nesta casa señorial
viviu a familia dos García
Caamaño. Ademais dos
elementos arquitectónicos
da casa e dunha capela do
século XV dedicada a San
Xosé, cómpre salientar o
seu xardín, un dos máis
fermosos de Galicia; así
como o predio dedicado ao
cultivo de uva albariña e de
camelias.

Pazo de Rubiáns. Vilagarcía de Arousa.
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San Pedro de Cea é a parroquia máis afastada o mar. Ten unha pequena igrexa, pero moi
xeitosiña, que está dedicada a San Pedro. Malia ter unha fachada moi sobria, cunha pequena
torre-campanario chata, dentro agacha varias sorpresas e tesouros.

Igrexa de San Pedro de Cea e fonte
no cemiterio parroquial. Vilagarcía de Arousa

A fonte situada no adro da igrexa, a carón do cemiterio, é un divertimento decorado con soldados de época e
músicos. A auga sae por dous pichos: un, chantado na boca dun home; o outro, no cu. Cadaquén pode escoller
por cal dos dous beber.
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As festas de San Miguel de Trabanca Badiña, na parroquia vilagarcián
de Arealonga, teñen moita sona. Cada 29 de setembro, día do patrón, os
homes sacan en procesión a San Miguel desde a capela de San Miguel,
ata o pazo da Golpelleira, que recibe ao santo cun sonoro repenique de
campá. No patio de armas bailan grupos folclóricos e próbase o viño novo.
A imaxe queda custodiada no pazo, seica lembrando, cando houbo que
custodiala dos invasores franceses, para evitar que fose destruída.
O pazo da Golpelleira, situado no barrio da Torre, foi no
século XVI unha fortaleza. As sucesivas reformas déronlle
o aire señorial que agora posúe. Conta cunha capela, que
ten no retablo a imaxe da Virxe de Guadalupe mexicana, e
cun xardín romántico de máis de seis mil metros cadrados,
de estilo xeométrico francés, onde van casar moitas
parellas.

Trabanca Badiña. Vilagarcía de Arousa.

Pazo da Golpelleira. Vilagarcía de Arousa.
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O Monte Xiabre, de 641 metros de altitude, pertence aos
concellos de Vilagarcía de Arousa, Caldas de Reis e Catoira.
É o monte máis alto desta serra. Son varios os ríos que
nacen aquí, como o rego de San Cibrán, o de Freixeiro
o rego do Beco ou o do Con. Desde o curuto pódese
contemplar unha vista da cidade de Vilagarcía e da ría de
Arousa. Tamén se ven as comarcas de Arousa e Caldas
de reis, e mesmo unha parte das rías Baixas e do val
do Ulla. Do seu pasado prehistórico fican unha manchea
petróglifos, algúns descubertos logo dos incendios que
arrasaron coa vexetación.

Monte Xiabre
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Carril é un mollo de casas deitadas a rentes do mar.
Aínda que na actualidade pertence ao concello de
Vilagarcía de Arousa, ata o ano 1913 foi un concello de
seu. Forma parte da historia do ferrocarril en Galicia
porque o 15 de setembro de 1873 inaugurouse a primeira
liña férrea en Galicia entre Conxo (Santiago) e Carril.
Hoxe en día é unha vila moi apreciada pola calidade
das súas ameixas e celébrase unha festa de exaltación
deste manxar cada mes de agosto.

Carril. Vilagarcía de Arousa
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Illa de Cortegada. Carril. Vilagarcia de Arousa

Nunca unha illa tan pequena como a de Cortegada, situada fronte ás costas de Carril, tivo tanta historia. Na Idade Media
deu acubillo aos peregrinos que chegaban por mar, camiño de Santiago. Tivo tamén unha torre defensiva para protexer
os arredores das invasións dos normandos e dos musulmáns. Construíse unha ermida dedicada a Virxe dos Milagres no
século XIV e ao seu carón un lazareto para os mariñeiros que arribaban ao porto de Carril. Foi mercada para regalarlla
ao Rei Alfonso XIII no ano 1910. Durante a II República foi expropiada polo Estado. O réxime de Franco devolveulla a
don Juan de Borbón en 1953. Vendida a unha inmobiliaria no ano 1978 para construír un campo de golf que nunca se
fixo. Incluída no parque nacional das illas atlánticas no ano 2002 e no 2007 expropiada pola Xunta de Galicia para que
volvese ser patrimonio de todos os cidadáns, que poden visitar o maior bosque de loureiro de toda Europa.
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Igrexa de Santiago Carril. Vilagarcía de Arousa

A igrexa de Santiago de Carril construíse no século XVI. Mais, fóronse engadindo elementos e
estilos arquitectónicos en séculos posteriores, polo que nela podemos apreciar o gótico orixinal
mesturado con elementos renacentistas e barrocos. Ademais da porta principal, ten outra lateral
oxival no muro sur. No seu interior destaca un retablo procedente da catedral de Santiago e no
exterior un cruceiro, con Adán e Eva no seu fuste vixiados polo demo en forma de serpe, que
describiu Castelao en " As cruces de pedra na Galiza ".
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Tamén chamada San Xens de Bamio, esta igrexiña do século XVIII
está situada no lugar do Campanario, na parroquia vilagarcián de
Bamio. Neste caso, non hai que discorrer moito para adiviñar o
porque deste topónimo pois posúe un campanario exento da igrexa
parroquial de grandes dimensións, do que penduran dúas campás
pequeneiras pero moi fachendosas. Bautizouse como Campanario
das alertas porque das invasións hostís. Moi preto do campanario e
da igrexa está un dos cruceiros máis antigos do concello, coa data
de 1683 esculpida na súa base, no que está representada unha Virxe
das Angustias.

San Xenxo de Bamio. Vilagarcía de Arousa
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Estación de arte rupestre de Os Ballotes e Meadelo. Bamio

A gran laxe de Meadelo, tamén denominada Pedra
do Encanto, é unha rocha chea de petróglifos que
foi estudada por autores como Bouza Brey, entre
outros. Calcúlase que os gravados deste xacemento
arqueolóxico teñen unha antigüidade de entre catro e
cinco mil anos e están espallados nunha laxe inclinada
que mira cara a ría de Arousa. A pedra foi fendida
hai anos cando se construíu a estrada. Os petróglifos
de Ballotes combinan as figuras xeométricas coa
representación de animais, grandes e pequenos, coas
súas cornamentas. Pódese falar dunha auténtica
estación da arte rupestre.
Torre de Meadelo. Recreación.. O Salgueiral. Vilagarcía de Arousa.

No lugar do Salgueiral estaba a torre fortificada de Meadelo, tamén chamada de Miadelos ou Miradelos, que era
irmá doutras como a da Lanzada, San Sadurdiño, a Illa de Arousa ou Cálogo. Estas construcións, esparexidas por
toda a costa, erguíanse para vixiar e protexer as aldeas e vilas das invasións por mar. Hai teorías que defenden
que estas torres se comunicaban prendendo fogueiras para avisar da chegada de invasores.
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7. Roteiro por Catoira

Retrato do Padre Sarmiento.
Debuxado por Rosana Boullosa

“ Santa Eulalia do Leste. Á esquerda están as Torres do Leste. Hai unha gran xunqueira e como
unha presa, ponte e peirao que leva ás torres. Estas están nun cabo, promontorio ou punta accesible
en baixante, e illado de todo na preamar. Estaba baixa e así puiden baixar a velas e vinas, toqueinas
e rexistreinas.
Son cinco edificios, e unha ermida dedicada a Santiago. Son dous torreóns moi altos esboroados, e
dos que, a semellanza do Faro da Lanzada, só ficou un pano. Están nos dous remates desta especie
de promontorio, de tal xeito que toca os seus cimentos a auga aínda na baixamar. Son edificios
romanos, e mais dentro están outros dous edificios {romanos} esboroados, e son panos de dúas
especies de castelos ou torres con remates nos que se divisan algunhas almeas. Tamén se coñece
como fábrica de romanos, e vese que os seus arcos son semicírculos perfectos que, non sendo de
fábrica, moderna, deben anteceder á fábrica ou orde gótica.
O quinto edificio máis cara a terra é, ou son, ruínas dun gran castelo ou fortificación que parece ter
a mesma antigüidade, aínda que con sinais de terse remendado logo e de terse arruinado todo.
A ermida é pequena e, se ben antiga, non da antigüidade do demais. Está dedicada a Santiago.
Entrei dentro, e no altar está unha cruz, á dereita unha imaxe de pedra de Santiago antiga pero con
este modernísimo título: A devoción de don Pedro Rodrigo; á esquerdda unha pedra como cadro
con releve de Santa Ana, ensinando á Nosa Señora e este rótulo: “Santa Ana”, e está toda a ermida
sen adorno.
En todo o territorio das Torres só hai aquela ou outra leira pechada coas pedras, que caeron dos
cinco edificios. A ermida está pegada, ou arrimada a un dos castelos.
Díxome un rapaz, que oíra que cavando alí, había pouco uns labregos atoparan uns taríns, e
unha especie de vidreiras. Sen duda eran estas pedras espectaculares, e aquelas eran os denarios
romanos.
Engadiu que cando os navíos de velas pasaban polas dúas puntas ou perto delas sobre as que están
as torres, baixaban as velas por no estrelarse e aquí había grandes poceiras, e que nunca pescaban
naquela praia frente as torres. Un pouco máis ao oriente descóbrese no medio da ría como unha
especie illiña, pena ou grupo de penas que chaman Castrivello que puidera ter no tempo algunha
fortificación.
Do dito infírese que a voz Torres do Leste é corrupción de Turris Augusti, y daquela Turris
Augusti, da que fala Pomponio Mela, perto da que entran os ríos Sar e Vía ( ou Vea) ou, segundo le
Isaac Vossio, Ulia; e é certo que os dous ríos devanditos xúntanse alí perto de San Xoán ( Xulián)
de Requeixo Porto. Diríse Torre de Augusto, Torredaugusto, Torredeaosto, {Torre doste},Torre do
Leste, como o Val de Aosta na Saboia é Val de Augusto o Augusta. Crer que Do Leste alude ao
vento leste paréceme ridículo e moito máis que os discípulos de Santiago fixeron aquelas torres. No
lado oposto está Isorna.
Gondar. Aldea na misma freguesía do Leste e á dereita San Pedro de Dimo, freguesía.”

Padre Sarmiento: Viaxe a Galicia (1745)
115

Os muíños de vento non son moi comúns en Galicia e menos coa dobre aspa
que teñen os muíños de Abalo, nos altos de Catoira. Están construídos en
pedra e teñen planta circular. O eixo, as aspas e as portas eran de madeira.
A cuberta era de tellas e pedras. Aínda que o día estea claro, aló enriba,
onde están chantados os muíños, sempre sopra o vento.

Catoira. Muiños de Vento de Abalo

San Mamede de Abalo. Catoira.

A igrexa parroquial de San Mamede de Abalo data do século XVI. Desta época consérvanse apenas un baldaquino
pétreo, e outro que sirve de dintel na porta que está a carón do Evanxeo. Rompe a sobriedade da fachada, un
frontón triangular na que colocaron unha imaxe de San Mamede. Posúe unha pila bautismal do século XII, máis antiga
que a propia igrexa e unha imaxe da Purísima. Estes elementos evocan os tempos nos que a igrexa e o monte todo
pertenceu á Orde dos frades bieitos.
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A igrexa de San Miguel de Catoira é de orixe
medieval (s. XIII) e foi construída nese estilo gótico
mariñeiro, que teñen moitos templos na beiramar.
Sobre a porta principal está representado nunha
imaxe de pedra San Miguel Arcanxo. O interior
posúe una nave única, de planta rectangular, e ten
unha capela maior máis fonda e estreita, cuberta
cunha bóveda de canón. Está tan coidadiña que
mesmo convida a entrar.

Nosa Señora da Barca. Catoira.

San Miguel de Catoira

Din que foi un mariñeiro de Catoira, chamado Roque del Río, quen,
agradecido por salvarse dun naufraxio, mandou tallar esta imaxe
da Virxe da Barca e poñela nunha capela. É unha Virxe mociña e
delicada, que sostén ao Neno Xesús con amor maternal. Aínda que
é do século XVIII, imita outras tallas máis antigas.
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Río Catoira. Muíño e Ponte Vella.

No parque de Fonte Gaiteira, en Catoira, atopamos un fermoso recanto no que conviven un muíño e unha ponte
medieval sobre o río Catoira. Din que en tempos tocaron alí os gaiteiros de Soutelo. Hoxe é lugar de lecer, rodeado
de árbores, nos que soamente soa a auga do río Catoira, camiño do mar.
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Muíño de mareas. Catoira

O muíño do Cura ou muíño do Machón é un caso único
porque combina a tecnoloxía tradicional dos muíños
de río co aproveitamento das mareas. Tanto pola súa
situación, na desembocadura do río Catoira, onde xa
se adiviña a ría de Arousa, como polo seu carácter de
muíño mixto de mar e de río, é un ben patrimonial que
cómpre coidar.

Santa Baia do Oeste. Catoira.

A orixe da igrexa parroquial de Santa Baia do Oeste,
en Catoira, remóntase ao século XVI. Desta época é
o presbiterio abovedado, a capela da Virxe da O e a
capela funeraria que contén o sepulcro de Jácome de
Sixirey y Escudero, fundador do templo, cunha imaxe
armada do xacente. Foi sucesivamente reformada,
a última vez no ano 1904, data na que perdeu a súa
fachada barroca.
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Torres do Oeste. Catoira

Así debeu ser a fortaleza defensiva
que Alfonso III mandou erixir no
século IX sobre as ruínas do vello "
Castellum Honesti " que os romanos
chantaron onde o río Ulla se funde
co mar de Arousa.

Durante os séculos IX e X, esta fortaleza fixo fronte ás incursións de normandos e sarracenos que ameazaban a
cidade do Apóstolo. No século XI foi reconstruído por Alfonso V, quen nomeou alcaide do castelo a Xelmirio, pai do
primeiro arcebispo compostelán.
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Aínda que só se manteñen malamente en pé dúas torres e a capela de Santiago, que mandou construír
o arcebispo Xelmírez, a estrutura do castelo no século XII, consistía nun recinto elíptico amurallado, con
sete torres, situadas nas dúas marxes do Ulla, para protexer cunha grosa cadea a entrada cara a Padrón e
Compostela. A maior das torres costeouna a cidade de Lugo e chamábanlle a torre de Lugo. Estas ilustres
ruínas foron declaradas monumento nacional no ano 1970.

Torres do Oeste. Catoira
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O primeiro domingo de agosto
celébrase a romaría viquinga,
na que se representa, en clave
histórica e festeira desde 1960, o
desembarco e asalto ás Torres do
Oste. O feros guerreiros viquingos
chegan navegando a bordo dos
seus " dakkar " e guíndanse ao mar
coas súas machadas e espadas
ergueitas. Os habitantes de Catoira
apoñen resistencia e a batalla
acaba cando todos os guerreiros,
empapados de viño, celebran un
xantar de confraternidade no que
non falta a música da gaita.
Romaría viquinga. Catoira
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Ermida de San Cibrán. Catoira

Velaí unha ermida dedicada a San
Cibrán, un dos primeiros santos da
cristiandade venerados en Galicia.
Está situada na parroquia de Dimo,
nunha frondosa carballeira que
medrou nunha das caídas do monte
Xiabre. Nesta pequena ermida
celébrase unha gran romaría o
domingo de Pentecostes. Preto desta
área recreativa hai tamén un curro,
onde se celebra a finais de xullo a
rapa das bestas do Xiabre.

San Pedro de Dimo. Catoira

A igrexa parroquial de San Pedro de Dimo, situada ao norte do
concello de Catoira, é de orixe medieval, aínda que os elementos
máis antigos, como a porta occidental ou parte da fachada, son do
século XVI. De feito a imaxe de San Pedro lembra o estilo e o gusto
da época na que se levantou o Hospital Real de Santiago.
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8. Roteiro por Valga, Pontecesures e
Padrón
“ Santa Comba de Louro. Ponte e río do Fornos.
Santa Cristina de Campaña
San Xoán ( Xulián ) de Requeixo Porto, no lado oposto entre
Sar e Sarela xuntarse co Ulla e ría.
A Calzada de Pontecesures.
Padrón. E de aquí a Santiago xa se puxo mediodía.”
Padre Sarmiento: Viaxe a Galicia (1745)
Retrato do Padre Sarmiento. Debuxado por Rosana Boullosa
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Velaí un dos xacementos arqueolóxicos que é toda unha enciclopedia histórica que comeza no século IV e remata no
XVIII. Un lugar venerado polos romanos, cristianizado no século V coa construción dun primeiro templo, que se ampliou
nos séculos VIII e IX. No XVI engadiuse unha sancristía e unha capela lateral. Conta cunha necrópole de 16 sepulturas
construídas con lousas de pedra en época medieval. No ano 1730 desmóntase a igrexa vella para trasladala ao seu
emprazamento actual. Conta a lenda que, ao escavar, apareceu un manancial de auga, un signo que anunciaría o lugar
onde foi soterrada a cabeza de Santa Comba.

Igrexa vella de Santa Comba de Louro. Xacemento arqueolóxico. Valga

A igrexa nova de Santa Comba, obra de Xoán
Fontenla, atópase en Cordeiro e foi construída
no século XVIII, en estilo barroco, formando
parte dun mosteiro hoxe desaparecido. Ten un
fermoso reloxo de sol.
Igrexa nova de Santa Comba de Louro. Cordeiro. Valga
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A igrexa de Santa Cristina, na parroquia
de Campaña, é un templo que respectou
bastante ben o seu estilo románico orixinal,
do século XII, época na que o arcebispo
Xelmírez vinculou o templo ao mosteiro
compostelán de San Martiño Pinario. Nunha
reforma para restaurar o muro do ábsida,
apareceron pinturas góticas ao retirar o
retablo. A súa conservación foi un milagre
que nos permite gozar dunha Anunciación
de gran tamaño que data dos séculos
XV-XVI. Conta cunha reliquia da santa que
chegou desde Italia no ano 2010.

Santa Cristina de Campaña. Valga

Ponte romano sobre o río Valga

Moitas pontes que chamamos romanas, son de
época medieval. O que non quita nin pon, pois teñen
antigüidade abondo para seren admiradas, como a
ponte que cruza o río Valga e forma parte do camiño
Real que vai de Santiago a Tui.
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Muíños e fervenza do río Valga.

A fervenza da Ruxidoira fai honor ao seu nome
cando vai o río cheo. Para visitar esta paraxe natural,
adornado con dous muíños e pequenas cascadas,
construíron pasarelas de madeira.

A vila de Pontecesures despediu ao Padre Sarmiento, antes de entrar en Padrón. Sen
dúbida, contemplaría o manso fluír do río Ulla desde ponte romana, construída no século I
e rehabilitada no XII polo Mestre Mateo, autor do Pórtico da Gloria.
Unha ponte que segue en uso no século
XXI, unindo as provincias de Pontevedra e A
Coruña, que o río Ulla separa. Desde o porto
de Compostela, decisivo historicamente para
defender a cidade do Apóstolo, podemos gozar
dunha espléndida vista da ponte sobre o Ulla.

Porto e ponte romana de Pontecesures.

A igrexa de San Xulián de Requeixo
mandouna construír o bispo compostelán
Diego Xelmírez. Puxéronlle o ramo no ano
1116 pero sábese que antes houbo no lugar
outras edificacións dedicadas ao culto. No
1918, atopouse unha ara dedicada a Xúpiter e
outras pezas relixiosas de época romana.

San Xulián de Requeixo, Pontecesures
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Fonte do Carme. Padrón
128

Padrón é un burgo de orixe medieval, vinculado
ao culto apostólico. Na fonte do Carme, ao pé
do convento das carmelitas, o peregrino pode
repoñer forzas, mentres contempla tres estampas
xacobeas. No centro, a chegada a Padrón da barca
que trasladou do corpo de Santiago, custodiado
por Atanasio e Teodoro, os dous discípulos. Na
parte superior, o Apóstolo bautizando á Raíña
Lupa, convertida ao cristianismo. E abaixo a Virxe,
que tanto alentou a predicación de Santiago en
España, na súa advocación das dores.

O Padre Sarmiento non só conta que estivo na
igrexa de Santiago de Padrón senón que viu
debaixo do altar a columna de pedra ou "“pedrón”",
onde, segundo a tradición, os discípulos de
Santiago amarraron a barca que traía os restos
do Apóstolo. Cando o bispo Xelmírez promoveu a
súa construción, no 1133, considerouna un elemento
xacobeo máis deste templo, ao que vestiron cunha
fachada neoclásica, malia ser de orixe románica.

Igrexa de Santiago de Padrón.
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Santiaguiño do Monte. Padrón.

Cada 25 de xullo celébrase a romaría do Santiaguiño do Monte, no lugar onde se di que predicou o Apóstolo. Mozos e
vellos soben en procesión levando ao santo ata a ermida e o promontorio onde hai unha cruz e unha imaxe de Santiago
en ademán de predicar. Moitos romeiros cumpren coa tradición de pasar polos tres buracos que hai entre os cons e
que representan a entrada ao inferno, ao purgatorio e ao Ceo. A festa continúa cunha comida campestre e tampouco
falta o son das gaitas.
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9. Chegada a Santiago
“ SANTIAGO. Cheguei o xoves 22 a Santiago co gallo de gañar
o xubileo; e fixen as dilixencias o mesmo día do Santo, e o sábado
véspera vin os touros ou xovencos pola mañá, e pola tarde, no
colexio de San Xerónimo, e durmín no mesmo colexio para ver de
noite os fogos como de feito vin e duraron perto de dúas horas.
O concurso de xente, e en especial de portugueses, foi tal como
non lembraban os vellos. Oín ao Señor Penitenciario Goyri que o
día do Apóstolo comulgaran na catedral máis de 30.000 persoas,
exceptuando os moitos que comulgaron noutras igrexas, e que o
día de Pentecostés comulgaron 22.000 persoas.
O día do santo fixo a ofrenda o oidor Saura da Coruña. Rexistrei o
arquivo de San Martiño onde estou hospedado a favor do mestre
Frei Pedro Mera, abade e o meu condiscípulo de gramática. Hai
moitísimos instrumentos góticos preciosos, e máis de cen deles
xulgábanse inútiles.
Rexistrei o arquivo das monxas de San Pelaio ou San Paio e entrei
dentro dúas veces. Os máis dos pergameos, que son moitos, están
en lingua galega.”
Padre Sarmiento: Viaxe a Galicia (1745)
Retrato do Padre Sarmiento. Pintado por Rosana Boullosa
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Vista de Santiago de Compostela e rúa das Hortas.
Pintado por Abel Barandela

Compostela é unha cidade que medrou arredor dun sepulcro: o
do Apóstolo Santiago. En tempos, o peregrino podía albiscar
desde calquera parte as torres da catedral, apuntando cara o
ceo. Hoxe algo menos. É unha cidade pequena que colle enteira
no corazón, talmente como dicía Risco. E ten a particularidade
de que os eidos e as hortas chegan o corazón da cidade, como
acontece coa rúa das Hortas. Compostela é unha capital que
non perdeu a súa dimensión humana.
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As Rúas composteláns.
Pintado por Abel Barandela

As rúas composteláns, cos seus soportais, foron deseñadas
para poder pasear enxoitos aínda que a choiva teime en vestir
de arte as pedras da cidade. As dúas rúas principais son a rúa
do Vilar e a rúa Nova, bautizada con ese nome hai máis de 800
anos. Ó trazado medieval de Compostela fai que todos os seus
camiños leven á catedral. Poucas cousas hai tan pracenteiras
como pasear polas súas vellas rúas e prazas, contemplando as
casas de antano, as tendas e librarías, mentres as xentes van e
veñen ao son da campá da torre Berenguela.
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A catedral de Santiago, vista desde a alameda, e a porta
de Praterías. Pintadas por Abel Barandela

A catedral de Santiago ten a estrutura propia dun templo
de peregrinación. Ademais da entrada principal, na fachada
do Obradoiro, ten dúas portas laterais, bautizadas co nome
dos burgos medievais aos que daban acceso: a porta de
Acibechería e de Praterías. Nos Anos Santos ou xubilares,
cando a festa do 25 de xullo cadra en domingo, permanece
aberta a Porta Santa, que dá á praza da Quintana. A porta
de Praterías agocha un segredo escrito en clave simbólica.
As letras, omega e alfa, están investidas, para indicar ao
peregrino que sae que rematou unha peregrinación e comeza
outra: a do camiño da vida.
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Desde que un eremita chamado Pelaio
descubriu a tumba do Apóstolo Santiago
alá polo ano 814, e o acontecemento foi
comprobado polo bispo Teodomiro e o rei
Alfonso II o casto, tentouse que o sepulcro
fora custodiado coa maior dignidade.
Primeiro foi unha humilde capela, despois
unha igrexiña no ano 829 e, por fin,
principiouse a construír unha catedral no
ano 1075, baixo o reinado de Alfonso VI e
o patrocinio do bispo Diego Peláez. Case
un século despois, no 1168, encárgase ao
Mestre Mateo a realización da cripta e
do Pórtico da Gloria, unha das xoias da
escultura románico. No ano 1738 levantouse
a fachada barroca que protexe ao Pórtico.
Durante todos estes séculos unha praza
serviu de obradoiro para os canteiros: a
praza do Obradoiro, corazón da cidade
vella.

Vista da fachada da Catedral de Santiago e praza do
Obradoiro. Pintada por Abel Barandela
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Chegada a Santiago.

A cidade que o Padre Sarmiento atopou o 22
de xullo do ano 1745, cando chegou a Santiago
para gañar o xubileu, despois de percorrer
todo o Salnés, non era a mesma que a do
século XXI. El puido ver na véspera da festa do
Apóstolo unha corrida de touros, que daquela
se celebraba na praza do Obradoiro. Tamén
puido durmir no Colexio de San Xerome, sede
administrativa da reitoría da Universidade
de Santiago, para ver pola noite os fogos do
Apóstolo.
O que permanece idéntico,
case tres séculos despois, e
o gran número de peregrinos
que enchen a cidade no día
do Apóstolo. Naquel Ano
Santo de 1745, sorprendeulle
comprobar a gran cantidade
de peregrinos chegados de
Portugal.
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O abrazo ao Apóstolo

A catedral compostelá é a "“casa do señor Santiago ", por iso un dos ritos máis antigos
que o peregrino cumpre é o de dar un abrazo a imaxe do Apóstolo que preside o
altar maior. A imaxe está nun camarín situado sobre a cripta que contén a urna coas
reliquias de Santiago. O peregrino pode gozar dunha privilexiada vista sobre a nave
central do templo.
Outro elemento característico da catedral compostelá e o "“botafumeiro”", un enorme
incensario, usado desde a Idade Media, que oito tiraboleiros fan voar por diante
do altar, cun movemento pendular que vai dunha punta a outra da nave lateral,
perfumando de incenso o templo. Non se pode describir con palabras. Hai que estar
alí para velo.

O botafumeiro.
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O Pórtico da Gloria
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O Pórtico da Gloria, que o Mestre Mateo
remata no ano 1188, é a obra cimeira da
escultura románica. É todo unha alegoría da
cidade celestial, na que se representan figuras
do Antigo Testamento e do Novo como os
profetas e os apóstolos, e símbolos tomados
do libro da Apocalipse de San Xoán. As súas
figuras están distribuídas en tres ordes. Na
parte inferior, o mundo terreal; o pórtico,
ou porta de entrada ao templo, representa
o xuízo final; e na parte superior, está a
Gloria. Cada un dos tres arcos dá acceso a
unha nave da catedral. O arco central é o de
maior tamaño e posúe unha columna central
que o divide, coa figura sedente do Apóstolo
cun pergameo na man na que se pode ler:
"“Misit me Dominus”" (Envioume o Señor) e a
xenealoxía de Xesús. Nel está representada
a Xerusalén celeste, con Cristo resucitado
rodeado polos catro evanxelistas. O arco
da porta dereita representa o xuízo final e
os santos do Novo Testamento. No arco da
porta esquerda represéntanse os xustos do
Antigo Testamento que agardan a chegada do
Salvador. Por riba das arquivoltas aparecen os
24 anciáns dos que fala o libro do Apocalipse,
con instrumentos musicais propios da época.
Aínda que pareza incrible, este pórtico estivo
aberto durante a Idade Media.
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Pasaron case tres séculos desde que o Padre Sarmiento culminou a súa peregrinación, mais a
beleza deste camiño a Santiago, rodeando as terras do Salnés, segue cativando a viaxeiros e
peregrinos. Agardamos que poidas gozar deste antigo itinerario, cheo de encanto e cultura.

Este libro, " Roteiro do Padre Sarmiento
a Santiago, rodeando o Salnés ",
rematouse en outubro do 2018.

