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Queridos veciños e amigos lectores. 

Compráceme saudarvos e desexarvos que gocedes con esta nova edición, estou 
seguro que vos servirá non só como formación sobre o municipio, senón tamén como 
medio para fortalecer os lazos de unión co noso querido pobo.

As miñas palabras non poden ser senón de agradecemento e compromiso á corpo-
ración, veciños e asociacións, quen co seu interese demostran grande entusiasmo pola 
lectura de cada unha das edicións da revista. 

Quero darlle tamén as grazas ao xeneroso equipo de traballo, quen co seu esforzo 
e empeño continúan convertendo en realidade este proxecto editorial, eles permítennos 
que, nestes tempos de incerteza, A Pedreira ocupe tan alto lugar e poida continuar o seu 
camiño como referente municipal.

O meu compromiso coa revista e con todo o que a Institución representa é pois sin-
cero. Espero que a súa lectura vos sirva de moito, sobre todo porque é sempre un traballo 
elaborado con agarimo, respecto e  compromiso no que existe grande empeño para que 
A Lama non caia no esquecemento.

Saúdovos e coma sempre quedo á vosa disposición.

UNHA NOVA ENTREGA
J O R G E  C A N D A  M A RT Í N E Z C R I S T I N A  V I L L AV E R D E  R U I B A L

OUTRO PASO MAÍS

Pasaron case vinte anos desde a edición da primeira revista e cada ano que pasa segue 
aumentando o interese por parte do público lector. A súa popularidade vén dada polo alto 
valor que implica o coñecemento destas terras e as súas xentes, así como polo mesurado 
tratamento dos seus temas.

Nada como medio para dar visibilidade ao patrimonio municipal, A Pedreira é verdadeira 
testemuña de vida pasada e presente, hoxe convertida no medio de consulta imprescindible 
para persoas investigadoras e curiosas do mundo local.

A publicación, que enche un baleiro cultural, favorece o intercambio informativo e per-
mite manter viva a historia do pobo. A publicación abarca diversidade de ámbitos e está 
sempre aberta a novas propostas que axudan a mellorar a súa estrutura e contidos.

Nesta nova edición inclúense artigos escritos por recoñecidos profesionais do mundo da 
historia, a arquitectura, o xornalismo, etc., entre os que destacan: Xosé Enrique Acuña, Mª del 
Carmen Aldir, Manuel Bugallo,  Estanislao Fernández de la Cigoña, María Dolores Ferro Diz, 
Fran García, Antonio e Eugenia Membribes, e eu mesma. 

Nesta ocasión as súas páxinas contan historias sobre lugares, espazos, natureza, topon-
imia, etc., así como algún que outro feito destacable acaecido no pasado. O seu contido é 
sempre froito de investigacións e reflexións de cada un dos seus autores. Podemos gozar da 
lectura dun texto que narra salientables experiencias de Apolinar Contreras, soado empresa-
rio e emigrante en Lisboa, sempre ligado ao seu amado pobo.

Un dos textos está dedicado á ave “miñato común” ou Buteo buteo, identificada nas ser-
ras do concello, e outro sobre a árbore máis famosa de Galicia, o carballo. Tamén haberá un 
pequeno espazo para falar sobre o despoboamento progresivo do rural na nosa  comunidade 
autónoma e, en concreto, nestas terras.

Este número inclúe tamén un curioso artigo sobre o descubrimento dun delito de biga-
mia ocorrido nunha das nosas parroquias que foi documentado na prensa galega de prin-
cipios do século XX. Un texto sobre os reloxos de pedra e outro dedicado á toponimia da 
zona.

O meu agradecemento persoal á veciñanza que ano tras ano achegan información ou 
algún tipo de documentación gráfica, porque coa súa axuda afianzan a continuidade des-
ta revista.  Igualmente, a todas e cada unha das persoas colaboradoras, por posibilitar e 
brindarnos o seu tempo, xa que co seu esforzo lograron a continuidade desta iniciativa e, por 
suposto, a vós lectores, grazas por acompañarnos unha tempada máis nesta viaxe editorial. 

Por último, desexo lembrarvos aos que esteades interesados en adquirir algún dos 
dezasete exemplares publicados que poderedes facer a vosa solicitude (previa petición) 
na biblioteca municipal ou consultar virtualmente os exemplares na páxina web municipal.
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avenidas e mesmo guiando neles se realizan competicións de velocidade. Aporta tamén 
as principais marcas comerciais, os cabalos de potencia, a presenza dalgunha muller 
condutora e nomes e apelidos dos gañadores das carreiras. Achega igualmente un dato 
de certa importancia. A Gaxate, explica, arribara en breve un automóbil marca Renault que 
fora comprado en Lisboa polo veciño Manuel González Suárez.

O home que mandou esta información a El Diario de Pontevedra tamén nacera nesta 
parroquia do concello pontevedrés da Lama. Tratábase de Apolinar Contreras Piñeiro,  que 
vira á luz o 7 de outubro de 1876 no lugar do Pazo como fillo dunha familia dotada con so-
bradas terras e capital. O mozo Contreras sufrirá a morte do seu pai cando no seu maxín 
tiña previsto comezar estudos de peritaxe agrícola. Xa pois en idade de adoptar decisións 
propias proponlle a súa nai tomar o camiño dunha emigración que, na década final dese 
século XIX, animaba a moitos veciños da Lama trazar como destino o veciño Portugal. 
Así, en 1891, emprende a viaxe cara unha Lisboa que nun comezo coñece desde a dureza 
de ter que traballar en oficios para os que non estaba formado nin preparado.  

A memoria familiar quere situalo como un peón máis nas obras do tranvía de Lisboa 
e tamén lembra o acordo que Apolinar asina coa súa nai Joaquina para formar unha so-
ciedade de negocios que á altura de 1895 tomará, nese momento fundacional, o nome de 
Viúva de Contreras e Filho e que, para as investimentos primeiros e necesarios, nacerá 
avalada con terreos de propiedade familiar en Gaxate. 

Esta razón social é a orixe do Apolinar Contreras empresario que, a moverse entre 
Lisboa e Estoril, desenvolverá unha longa historia de éxitos comerciais centrados, so-
bre todo, na importación de distintos labores de tabaco. Pola boa marcha xa desde un 
primeiro momento destes seus negocios, cando coñece á que ía a ser a súa muller es-
taba plenamente situado como un investidor e industrial dotado xa dun relevante poder 
económico. A comezo de século comprometérase con Eulalia Contreras Valiñas, que era 
a súa curmá, e concerta con ela un noivado que uniría, logo dunha necesaria dispensa 
papal, a dúas familias galegas con destacada posición social. Natural de Redondela, Eu-
lalia era filla do recadador de contribucións desta vila José Contreras González. Persoa 
de moita influencia, logo de unirse a Generosa Valiñas Aspera, este outro Contreras re-
dondelán crea unha ampla familia que contribuirá en conxunto a estender as finanzas fa-
miliares. Como exemplo, Herculina, unha das irmás de Eulalia, casou con Napoleón Rey, 
fillo dun alcalde de Fornelos, que logo de deixar os seus estudos relixiosos, emprende á 
altura de 1904 negocios africanos en Lagos, a cidade nixeriana daquela colonia inglesa.

Entre o tabaco e o automóbil

Da unión entre Apolinar Contreras e Eulalia Contreras nacerán dúas fillas. Tarsilia que 
nace en 1904 e Otilia, que lles chegara catro anos máis tarde. A familia sufrira un serio con-
tratempo cando Apolinar contrae unha tuberculoses que o obriga, grazas á súa capacidade 
económica, a viaxar ata Alemaña para tratarse dunha doenza que ao fin supera. Desta dura 
experiencia nace o seu costume de tomar cada día, ás sete da mañá, un baño frío e unha 
renovada compresión da intensidade coa que súa dona Eulalia practicaba o culto católico. 
De feito na gran mansión que constrúe en Monte Estoril contaba cun espectacular 
moble oratorio que conxugaba con distinta ebanistería de luxo. A decoración tamén 
contemplaba escaiolas ornamentadas e elegantes artesoados que decoraban os tei-

E n 1908 no xornal El Diario de Pontevedra quen pasa por ser o seu correspondente 
en Lisboa escribe unha crónica que titula “Automovilismo”. Neste artigo explica 
aos seus lectores como na capital portuguesa os automóbiles ocupan as rúas e 

Á esquerda, retrato de Apolinar Contreras Piñeiro tomado en Lisboa a comenzos do século XX.
Á dereita, Eulalia Contreras, a súa dona, en traxe de voda.

Apolinar Contreras coa súa bicicleta en Lisboa e guiando no seu automóbil Renault.
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tos dunha mansión que se correspondía coa solidez das súas distintas empresas. 
Neste domicilio, o principal da familia, edificado na rúa Fausto Figueiredo de Estoril, 
Apolinar Contreras acumulou unha importante biblioteca, cadros e instalou un piano 
para as súas fillas. Coincidinte co seu nivel, mantiña un amplo servizo e mais un 
chofer que atendía os dous automóbiles dos que dispuña. “Carros” case sempre ne-
gros, algún outro azul, de distinto tamaño, e que, ata que tivo un pequeno accidente, 
mesmo guiaba neles a súa muller Eulalia. Xa dentro das anécdotas que transmitiron 
as fillas de Apolinar Contreras relacionadas coa súa vida nesta casa de Monte Es-
toril, sempre destacaron como o seu pai mantivo por un tempo agochado nela a un 
empresario portugués de nome Fausto de Figueiredo, famoso por “inventar” o Estoril 
turístico e que estivera implicado nun escuro e tamén famoso proceso xudicial por 
conta das súas actividades económicas.

O asentamento dos seus negocios dispara en Apolinar Contreras unha nova afa-
bilidade que xa se moverá entre as elites da capital portuguesa. En Lisboa comeza a 
investir en edificios que poden servir tanto para instalar neles a sede dalgunha das 
súas empresas, dedicalos ao alugueiro ou servir de vivenda –caso do que posuía na 
rúa Pinheiro Chagas– para o grupo familiar. Das súas novas relacións sociais é sig-
nificativa a súa presenza nunha festa monárquica que organiza o marqués de Güell y 
Borbón, en maio de 1906, na que sorprenderá á concorrencia portando unha cámara 
de fotos nun evento no que se celebraba, por parte de funcionarios da embaixada 
e mais da colonia española, o matrimonio de Alfonso XIII. Francisco Sánchez, a 
voz de El Noticiero de Vigo en Lisboa, relataba aos seus lectores sobre esta velada: 
“En el parque antes de servir el té, tomando helado y champagne, dió la sorpresa 
Apolinar Contreras con su gigantesca cámara fotográfica, que tiro varios clichés de 
un nutrido grupo aristocrático...”. Sánchez afirmaba nesta mesma crónica que Con-
treras Piñeiro, a maiores de ser correspondente de El Diario de Pontevedra, exercía 
de delegado da revista Photo Touring, agasallou aos retratados con copias das súas 
fotografías que, tamén segundo este xornalista, faría chegar á publicación gráfica 
madrileña Blanco y Negro.

un “amador” da fotografía

Por esta noticia detectamos por vez primeira a relación de Apolinar Contreras 
coa fotografía. Convértese en cultivador dunha arte que el entendía non máis que 
como un xeito de facer algo distinto e creativo que lle servise como evasión da 
xestión diaria das súas empresas. Con capacidade para formarse na técnica fotográ-
fica, Apolinar Contreras convértese nun fotógrafo “amador” que logo dunha etapa de 
iniciación mesmo decidirá participar en concursos fotográficos –con algún premio 
recibido–, converter moitas das súas imaxes en postais que el mesmo distribuía, 
e mesmo publicar unha pequena parte dos seus orixinais en revistas estranxeiras, 
sinaladamente francesas, como Photo Revue, a citada Photo Touring e Le Pêle-mêle. 
Fotografías que en algún caso pasaron a decorar as paredes da súa mansión en 
Monte Estoril nas que penduraban algunhas das máis escollidas e galardoadas.

Nas primeiras décadas do século pasado, e por moitos anos, ao depósito de 
tabacos de Apolinar Contreras en Lisboa chegaban en exclusiva marcas das máis 
recoñecidas do mercado internacional. Desde Cuba consegue a distribución da míti-
ca marca de “charutos” Hoyo de Monterrey, tamén os Eden producidos por Calixto 
López e máis os puros que saían da fábrica de Agustín Quinteiro en Cienfuegos. De 
produción inglesa comercializaba os cigarros máis selectos e solicitados como eran os Abaixo, á esquerda, xunto un amigo, guiando nunha motocicleta Sarolea.

A mansión que en Monte Estoril edificou Apolinar Contreras.
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Nicolas Sarony, Peter Jackson, Carreras, Melachrino e Muratti. Tamén o Du Meunier do 
Canadá e, moi acreditadas daquela, as marcas belgas Araks Tchamkerten, Usines Vander 
Elst e Sannes-Credo que completaba con outra exclusiva igual de prestixiosa como era a 
do papel de fumar francés Abadie.

En abril de 1909 os galegos máis adiñeirados, os que podían mercar a revista grá-
fica Vida Gallega, puideron admirar unha fotografía de Apolinar Contreras acompañado 
da súa esposa cando guiaba un luxoso vehículo. Coñeciamos por aquela crónica de 
1908 para El Diario de Pontevedra a súa paixón polos coches, en especial os Renault. 
Pero esta afección, aos poucos, se converterá nun negocio máis dos que emprenda 
o ventureiro emigrante de Gaxate. Contreras vai tomando a representación exclusiva 
en Lisboa dos neumáticos Pirelli, dos aceites Pennzoil e Pennetrating, e máis dos os-
tentosos automóbiles Reo. Distribuíu igualmente as bicicletas Peugeot e mesmo, xa 
como deportista, gustaba retratarse coa vestimenta típica dos velocipedistas ou ser 
plasmado guiando nunha Sarolea, a potente motocicleta belga coa que ten efectuado 
–tamén Eulalia– longos percorridos. En agosto de 1910, cun dos seus “carros” paseará 
por Lisboa a Jaime Solá, o xornalista vigués director de Vida Gallega, ao que agasalla 
cunha viaxe por Cintra e Cascaes no seu Renault. Desta xira, Solá refírese a Contreras 
como alguén que a pesares de que “no llegó a Lisboa como príncipe, posee hoy una 
fortuna y está construyendo una casa en la avenida Pinheiro Chagas: Maneja automóbil 
y la motocicleta. Esto lo dice todo”. Solá lembraba tamén deses días na compaña de 
Contreras que o de Gaxate era todo un “sportman distinguido”.

Este tipo de relacións sociais nas que puña en valor o seu poderío económico 
baseábase no interese por manter un fío con Galicia e relacionarse con outros emi-
grantes galegos de éxito. Socio de Garrido, un residente chegado desde O Porriño, con 
un escolleito grupo afín que igualmente medraran cos seus negocios, formará parte 
en Lisboa da Asociación Galaica de Socorros Mútuos dirixida por Francisco Pastor e, 
xa dentro dunha selecta escolla, será dos empresarios galegos que atende de primeira 
man a presenza na capital portuguesa en 1910 de dous pesos pesados na España da 
Restauración. Augusto González Besada e Gabino Bugallal, galegos os dous e posui-
dores de enorme poder político na provincia de Pontevedra e Madrid,  retrataríanse con 
Apolinar Contreras e outros recoñecidos adiñeirados da emigración galega na capital 
lusa, como aquel Manuel González Suárez que en 1908 comprara o Renault para cir-
cular por Gaxate.

Síntomas da representatividade social e financeira dun home como Apolinar 
Contreras que ampliara a súa rede de “tabacarias” por Lisboa e Estoril. Abre depósi-
tos ou oficinas para as súas sociedades na rúa Eugenio dos Santos (Pennzoil), na 1º 
de Dezembro (Tabacaria Café Suisso), na do Ouro (Tabacaria Rocio), na Praça Don 
Pedro (Contreras & Ferreira) e na Bernardino Costa (Lisboa Estoril Ltda). Mentres na 
rúa de San Bento instalou a sede de Aguas de Vale de Cavalos, bebida da súa propie-
dade que tiña presenza nos máis luxosos restaurantes e hoteis de todo Portugal. 
En Estoril, inaugura con destino ao turismo a Pensión Londres e compra unha casa 
anexa. Nesta última, na que moraban familiares, mandou colocar azulexos artísticos 
que recreaban os viadutos ferroviarios da Redondela natal da súa dona. Nesta mes-
ma cidade turística posuía a Tabacaria Alto que, xunto as de Lisboa, significaban as 
verdadeiras trabes mestras do seu poder empresarial. Nestas amplas e iluminadas 
“tabacarias” vendíase “charutos” e todo o que arrodeaba o consumo de cigarros, mais 
tamén outros numerosos produtos entre os que destacaban reloxos e, como clave do 
seu achegamento ao sector, filmes Fox, cámaras cinematográficas, produtos Kodak e 
máquinas de fotografar.  

Apolinar e Eulalia Contreras cos súas fillas Tarsilia 
e Otilia en 1916.

O segundo aspecto, despois dunha ampliación, da súa casa en Monte Estoril.
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Villa Eulalia en Gaxate

Sempre coa memoria no seu Gaxate natal, mediada a segunda década do século 
pasado logra culminar un proxecto polo que tentaba asentar as súas vacacións de verán 
na Lama e mais contribuír, desde a calidade e deixando a súa pegada, á urbanización 
e modernización da súa parroquia natal. Constrúe un enorme chalé de traza ecléctica, 
aínda que con claros elementos modernistas, que bautizará co nome de “Villa Eulalia” nun 
claro homenaxe a súa dona. Tamén, en diversas etapas, agasalla a cada unha das súas 
fillas con senllas casas na localidade portuguesa de Parede e, xa con ánimo de inversión 
compra en Vigo un amplo edificio na céntrica rúa López de Neira daquela coñecido, por 
conta dun comercio situado no seus baixos, como o do “Zapato inglés” e no que, xunto 
ao seu marido, o médico José Álvarez Rico, vivirá a súa filla Otilia.  En Villa Eulalía pasaba 
una ampla tempada a familia de Apolinar chegada desde Portugal coa presenza sem-
pre da súa irmá Otilia Contreras Piñeiro, mestra en Gaxate durante moitas décadas. Alí 
escoitábase falar indistintamente en castelán e portugués, os dous idiomas nos que se 
manexaba Apolinar Contreras (algún xornalista chegou a escribir que dominaba “cuatro 
o cinco idiomas”) e tamén o galego dos veciños. Atendía os amigos e visitas, artellaba 
novos negocios con outros emigrados de “férias”, coidaba do seu pombal, organizaba 
moita partida de naipe –das que gustaba Eulalia– e, como facía na casa de Monte Estoril, 
gustaba de ofrecer como galano os mellores dos seus importados “charutos” nas moitas 
festas e eventos que organizaba nos salóns, galerías e mais no amplo xardín de Villa Eu-
lalia. Unha mansión á que chegaba a luz eléctrica grazas á turbina mecánica que instalara 
na Poza de Valiñas. Un lugar onde tamén posuía un muíño tradicional e sobre o que con-
seguira a concesión oficial para este pioneiro aproveitamento hidráulico do río Oitavén.

No político, pouco coñecemos de como recibiu Apolinar Contreras a implantación da  
República en España. Se nos deixamos guiar polo que aconteceu con outros empresarios 
galegos triunfantes en Portugal, a súa actitude non sería outra que estar á expectativa de 
como se desenvolve o novo réxime en relación co futuro dos seus intereses económicos 
e, claro é, mostrar unha primaria desconfianza cara as mensaxes máis revolucionarias 
que se lanzaban neses anos. Nunha época na que se divulgaba con forza o laicismo, no 
verán de 1932, para compracer a Eulalia e como a amosar un seu compromiso relixioso, 
retomado despois de superar aquela grave enfermidade da tuberculose, Apolinar Contre-
ras inaugura un oratorio-capela nos xardíns da súa mansión de Gaxate que bendicirá José 
Cal, párroco de Gaxate, axudado por Rogelio Camiña e Luciano Contreras, curas de Xende 
e Antas respectivamente.  Contreras, que pagou a apertura da estrada á igrexa parroquial, 
seguiu a pasar as “férias” nestes anos republicanos con toda a normalidade en Gaxate e 
mesmo socializou en certas ocasións con líderes políticos republicanos que, por outra 
parte, tamén conseguiran unha nada desprezable recepción política na Lama. Sábese, 
coma exemplo, que en agosto de 1933, alternou nunha excursión a través do Monte Aloia 
de Tui co dirixente republicano galego e alcalde de Pontevedra Bibiano Fernández Osorio 
Tafall na compaña doutra figura, igualmente republicana, como era o doutor Nóvoa San-
tos.

 
Cousa ben distinta foi cando chegou o chamado Alzamento Nacional en xullo de 1936 

e que, posiblemente, o colleu aínda en Lisboa ou Estoril. Apolinar Contreras seguiría as 
informacións por uns xornais portugueses que na súa totalidade apoiaban o golpe de es-
tado contra a República, seguindo as consignas dun goberno portugués inequivocamente 
aliado do xeneral Franco. As informacións e sobre todo a propaganda que incidía nos 
excesos republicanos e un suposto “terror rojo” xerou un movemento de solidariedade 
entre as fortunas galegas residentes na capital portuguesa ao que Apolinar Contreras, en 
base a súa posición, non puido ser alleo. Desde o mesmo comezo da contenda bélica 

Fotografía artística de Apolinar Contreras que resultou premiada nun certame fotográfico.

A Tabacaria Rossio unha das súas máis acreditadas “tabacarias” de Lisboa.
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este empresario realizou diversas doazóns que faría chegar por diversos medios 
ás novas autoridades militares que triunfaran en Galicia. En xullo de 1938 envía a 
cantidade de 1000 pesetas ao goberno civil de Pontevedra como donativo para con-
tribuír á construción do monumento a José Calvo Sotelo e, por eses mesmo días, 
outras 2500 pesetas “para auxiliar a Barcelona”. Cantidades que se suman a unha 
primeira de 5000 pesetas que xa aportara ao comezo mesmo da contenda bélica. 
Tamén ás mulleres da súa familia ofrecéronse como “madriñas de guerra”, doaron 
ouro á campaña “Oro por España”, e xunto cos sobriños de Apolinar Contreras, re-
alizaron importantes envíos de bacallau para os comedores do denominado Auxilio 
Social. Mais se cadra o acto que marca máis tanto o seu papel na sociedade lisboeta 
como a súa natural toma de partido na guerra civil foi a cesión que efectúa dun 
automóbil Reo-Royale a Nicolás Franco, irmán do xeneral alzado en España e que 
en Portugal representaba os seus intereses dentro do novo Estado español. O Reo 
de Apolinar Contreras, tal e como reflectía mesmo publicando fotografías o Faro de 
Vigo, acadaba unha velocidade de 150 km por hora e estaba dotado de 125 cabalos 
que pasarían a ser utilizados polo xerarca franquista ao mesmo tempo que, nun ton 
máis cultural e benéfico, Apolinar Contreras tamén efectúa unha nova achega para 
a compra de libros con destino á campaña denominada “Lectura del Marino”. Este 
compromiso de Contreras, membro da Junta Directiva da Cámara de Comercio de 
España na capital portuguesa, é plenamente entendible pola súa situación social e 
empresarial e que, en paralelo, foi maioritariamente seguido, en canto a doazóns e 
apoios –nunha cidade con mínima presenza do galeguismo autonomista á altura 
de 1936— por outros potentados en Lisboa como foi o caso de José María Trigo, un 
propietario de hoteis igualmente ligado a Gaxate. O certo é que rematada a guerra 
civil e xa comezada a dura e complicada posguerra, Apolinar Contreras mantivo por 
un longo tempo o control dos seus negocios que lle permitiron manter un alto nivel 
de vida e continuar, como sempre o fixera, a abrir vías para que a contorna familiar –
especialmente os seus sobriños Alejandro, Manuel, Justo e Álvaro– emprendese no-
vas aventuras empresariais nas que el sempre se reservaba un determinado número 
de accións societarias.

As películas de Apolinar contreras

As súas vacacións e viaxes a Galicia, en particular a Vigo e Gaxate, continuaron 
como igual aconteceu coas estadías de lecer por distintos países europeos. Se a 
fotografía fora nun tempo atrás unha das súas afeccións preferidas, xa desde os 
anos trinta pasou a coñecer o mundo da cámara cinematográfica que, en formato de 
16 mm, lle vai permitir realizar diversas reportaxes tanto en Portugal coma na súa 
natal A Lama.  Contreras foi elaborando filmacións de distinto contido e extensión 
que pasaban por tomas de Lisboa e Estoril, lembranzas dalgunha das súas viaxes 
por terras europeas e españolas ou escenas puramente familiares. Maior interese 
acada o seu ánimo por rexistrar mediante a súa pequena cámara cinematográfica 
parte da vida que se desenvolvía en Gaxate e outras zonas da Lama, en especial ro-
marías e festas relixiosas que, xunto con algunhas películas filmadas en Vigo, Ponte 
Caldelas e outras cidades galegas, constitúen o máis salientable dunha produción 
cinematográfica –documental e puramente amateur– realizada tanto en branco e 
negro como en color.

Cando xa estaba nunha idade maior, e con ánimo de darlle continuidade familiar e 
de futuro aos seus distintos negocios, decide ceder certas responsabilidades nas súas 
principais empresas que porá baixo a supervisión dun xestor de só vinte e un anos de Apolinar Contreras edificou no natal Gaxate súa Villa Eulalia.
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Vista das galerías e o pombal de Villa Eulalia.

Eulalia na entrada principal da casa na que se contempla a súa capela e a fonte ornamental do seu xardín.
Dúas fotografías de Apolinar Contreras en idade maior.
No xardín da súa casa de Gaxate e coa súa dona cando en 1952 cumprían as vodas de ouro como casados.

Grupo de persoas preparando unha alfombra de flores na entrada de Villa Eulalia.
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idade. Unha decisión que en breve se demostrou como errada pola escasa prepar-
ación e actitude da persoa escollida para estar á fronte do seu conglomerado empre-
sarial e que, lonxe de ser un bo xerente, estivo a piques de crear un serio problema de 
viabilidade aos acreditados establecementos de Apolinar Contreras que ao fin, puideron 
ser salvados e reconducidos coa colaboración dun socio portugués de apelido Barbosa. 
No verán de 1952 celebra en Gaxate as vodas de ouro do seu matrimonio con Eulalia que 
oito anos despois morrerá en Portugal o 28 de outubro de 1960. Nesta década, pouco 
a pouco, debido a súa idade, decidirá desvincularse aos poucos da xestión máis directa 
das súas empresas.

Con todo, á altura de 1959 mantiña participacións maioritarias ou significativas 
en Tabacaria Rossio, Tabacaria Lusitana e A. Contreras Limitada. Tamén na Socie-
dad Comercial Gambrinus e mais tamén na orixinaria Viuva de Contreras e Filho. Em-
presas nas que os seus empregados, como dato a citar, crearon o “Grupo Esportivo 
do Pessoal das Casas Contreras” desde o que desenvolvían actividades recreativas e 
deportivas. Nos anos vindeiros, á vez que mantén unha fortuna e unha enerxía que lle 
permite manter viaxes e prestixio social, prepara un terreo no seu natal Gaxate para 
edificar en 1959, con proxecto do arquitecto vigués Antonio Román Conde, un novo 
chalé –moito máis pequeno que Villa Eulalia– que nunha primeira idea converterá a 
comezos dos anos 60 nunha pensión de nome La Trucha. Un establecemento no que 
se hospedaría parte da colonia de verán, viaxantes e tamén algunha das amizades 
que alí se achegaban a visitalo. Xa de vello, Apolinar Contreras continuaba guiando 
os seus coches entre Estoril e Galicia cos que chegou sufrir pequenos sustos de 
tráfico cando xa superaba os setenta anos mais, pola contra, servíalle para que ata 
case o final da súa vida mantivese o empuxe necesario por manter a súa antiga 
paixón polos automóbiles de gran cilindrada.

O 7 de xullo de 1967 Apolinar Contreras Piñeiro morre na súa casa de Estoril. 
Como acontecera antes coa súa dona, o destino final dos seus restos non foi outro 
que o panteón familiar de Gaxate. Pechaba deste xeito o debuxo dun círculo vital que 
o converteu nun empresario de éxito en Portugal pero que, polo seu directo dispor, 
mandou ser acollido e soterrado na terra onde nacera un día de 1876. No mesmo 
chan natal no que, sempre ilusionado e cooperativo, facía botar unha bomba de 
palenque cada vez que convidaba á veciñanza para que ollase unha das películas 
que filmara con ela tantas veces de protagonista.

FONTES FOTOGRÁFICAS:
Colección familia de Apolinar Contreras

Estado actual de Villa Eulalia co seu oratorio-capela cuberto de hedras.
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RElOxOS dE SOl 
dO cONcEllO dA lAMA (I)
E s tA n i s l A o  F E r n á n d E z  d E  l A  c i G o ñ A  n ú ñ E z
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desta omisión tan sinalada. Quizais coidou o autor que por ser A Lama zona montañosa 
non habería exemplares dabondo como para gastar enerxías explorando polo miúdo 
tan vasto territorio, pero errou no seu cálculo, pois como veremos seguidamente, había 
algúns que ben merecían saír nas ilustracións daquel fermoso traballo, o máis prolífico 
que se fixo na nosa terra sobre os reloxos de sol.
 
As FontEs consultAdAs

A bibliografía que puidemos consultar antes de iniciar a nosa pescuda foi bastante 
limitada, pois salvo o mencionado traballo de Basanta, só puidemos atopar outro 
bastante máis pequeno e local, aínda que ben elaborado debido a Jozef Van Linthoudt 
(1997) co título Bueu: os seus canteiros e os seus reloxos de sol.

os rEloXos dE sol

Poden antollársenos como trebellos moi afastados no tempo. Poderiamos pensar 
que estamos falando da Idade Media ou case así, pero os reloxos de sol tiveron, en 
Galicia,  o seu apoxeo bastante serodiamente, pois coidamos que foron (se facemos 
conta das datas que figuran gravadas nos seus cuadrantes) os séculos XVIII e XIX a súa 
época dourada. Foi por aquel entón cando xa competían con bastante desvantaxe cos 
mecánicos situados nas torres das igrexas, que pouco a pouco os foron deixando obso-
letos, convertidos en pezas curiosas, antigallas dignas de conservación e pouco máis.

Nesa liorta: “quítate ti que me poño eu”, o envite durou máis dun século. Certamente 
os solares presentaban algunhas vantaxes, pero tiñan tamén moitos e graves inconven-
ientes. A favor: non se estragan nunca, non precisan mantemento e resultan moito máis 
baratos e fáciles de facer. En contra: só marcan o tempo durante o día e se hai sol. Ade-
mais, hai que saber as horas (unha ou dúas) que debemos sumarlle segundo esteamos 
en verán ou inverno para ter a hora oficial, pois xa ninguén se rexe pola solar, e aínda 
temos outra pega máis que lles engadir e é que son mudos, polo tanto, para saber a 
hora hai que miralos. Así que os mecánicos: sendo moito máis caros, necesitando de 
engraxe e arranxos continuados, corda moitas veces diaria, axustes case permanentes 
dos horarios, etc., etc., relegáronos ao esquecemento máis absoluto, pero, repetímolo, 
precisaron máis de cen anos para acabar con eles definitivamente.

situAciÓn E tiPos

O máis frecuente é que aparezan enriba de igrexas ou capelas, case sempre preto do 
campanario (A Barcia do Seixo, Covelo, Gaxate, O Pelete), tampouco desdeñan as partes 
superiores dalgunhas casas importantes (As Rozadas) ou nos remates dalgún hórreo 
destacado (Xesta). Os aquí tratados son todos eles hortomeridianos, o que en linguaxe 
vulgar significa que están colocados verticalmente sobre lugares orientados cara ao sur.
Hai dous tipos de reloxos de sol:

Exentos, os máis abundantes. Os reloxos son pezas independentes da estrutura da 
edificación. Todos os da Lama teñen esta categoría. Áchanse gravados sobre pedras que 
se poden transportar e, chegado o caso, cambiar de lugar. 

n ingún reloxo de sol deste concello aparece descrito ou fotografado no libro que 
José Luís Basanta publicou en 2003 baixo o título Relojes de piedra de Galicia, 
cousa que nos sorprendeu bastante, xa que non atinamos a imaxinar o motivo 

integrados. Os reloxos forman parte da estrutura do edificio, polo tanto, non se 
poden trasladar de lugar. Deste xeito, non atopamos ningún na área do concello da Lama. 

cuAdrAntEs E Estilos

A agulla, nos reloxos solares, chámase “estilo” ou “gnomon”. Predomina a que amosa 
a forma dun triángulo e é puntual a dun simple punzón. A zona onde aparecen marcadas 
as horas denomínase “cuadrante”. A forma máis común destes cuadrantes é a rectan-
gular e a circular, aínda que pode haber formas máis artísticas que lle dan ao soporte 
figura humana, tal sucede cos reloxos das Rozadas e da capela do Pelete.Nos reloxos 
solares as horas aparecen marcadas en números romanos (Xesta) ou arábigos, dende 
as 6 da mañá ata as 6 do serán. Antes das 6 da mañá non, porque aínda non deu saído o 
sol e posteriores ás 6 do serán tampouco, porque no inverno xa hai tempo que se puxo. 

Como ningún artífice asinou a súa obra, estes reloxos deben ser considerados como 
anónimos, non obstante e grazas á tradición oral, soubemos que o reloxo das Roza-
das, na parroquia da Escuadra, fixérao Celestino Garrido, escultor afeccionado que vivía 
naquel barrio e que o colocou nun ángulo do tellado na mesma casa que habitaba, hoxe 
en ruínas, sinalada co número 9, case ao carón do peto das ánimas.

A este canteiro metido a escultor debémoslle a construción da fermosa capela de 
San Lourenzo da Escuadra, feita no ano 1911 e pagada nunha gran parte por Manuel 
Vilanova, natural tamén das Rozadas, e que tiña emigrado ao Brasil, onde fixo fortuna, 
que sería moito maior senón tivese a ocorrencia de investir en marcos alemáns, que 
nada lle valeron trala la primeira Guerra Mundial.

Ambos, benfeitor e artífice, segundo tradición que recollemos aínda viva naquela par-
roquia, posaron para a posterioridade e deixaron as súas cabezas esculpidas na fachada 
da devandita capela, onde aínda podemos contemplalas nos arranques das columnas 
do pequeno campanario: Manuel,  o patrocinador, esbozando un sorriso permanente con 
largos bigotes e barba, moi á moda co seu tempo, satisfeito e orgulloso; e Celestino, á 
súa esquerda, perfectamente rasurado e coa faciana tristeira, como indicando que lle 
gustaría ter feito a igrexa moito máis grande se lle proporcionasen os fondos que se 
precisasen para iso.

A campá feita por Pellón no ano 1820 estanos a indicar que anteriormente pertencía 
a unha ermida máis humilde que foi substituída pola construción actual.

dAtAciÓns

Sobre os anos de feitura destes trebellos sábese ben pouco, pois ningún dos atopa-
dos na Lama o leva gravado. O do hórreo de Xesta pódenos dar unha orientación, xa que 
sobre a porta de entrada ten gravado “AÑO 1933”. Como xa adiantamos, os séculos XVIII 
e XIX foron os do seu esplendor, aínda que como pezas semi-decorativas chegaron á 
primeira metade do XX, como neste caso.

O das Rozadas debe ser de finais do XIX ou principios do XX, pois Celestino Garrido, 
que interveu na feitura da capela de San Lourenzo da Escuadra, rematouna no 1911, polo 
que supoñemos que a feitura da súa casa (e, polo tanto, do reloxo) debe ser próxima a 
ela.
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F02 [Reloxo de sol na fachada da igrexa de Gaxate 
de xeito circular ] 

F01 [Reloxo da capela do Pelete en forma de muller] 

F03  [O hórreo de Xesta ten marcado o ano 1933. 
Leva unha cruz cumial por riba da porta e un reloxo de sol no extremo oposto] 

[ Reloxo de sol da igrexa de San Sebastián de 
Covelo adobiado por unha cuncha de vieira ] F06

 [ Reloxo de sol das Rozadas - A Escuadra feito por 
Celestino Garrido na súa casa]  F05

FIGURAS
As imaxes son propiedade do autor.
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interpretaba a natureza que o rodeaba antes de poder alcanzar un coñecemento 
máis racional e científico esixe trascender os elementos físicos que se ven a simple 
vista, chegando a unha interpretación mental que dependía da cosmovisión de cada 
cultura.

Atopámonos ante unha “paisaxe sacra”, elemento cultural esencial para entender e 
definir aspectos identitarios, sociais e relixiosos dos habitantes dun territorio. O coñece-
mento de ritos, mitos, topónimos e outros elementos relacionados, xunto cos estudos 
científicos, permítennos aproximarnos á reconstrución desta “xeografía sacra”.

Galicia pode ser considerada unha gran “pedra granítica” onde se esculpiu durante 
miles de anos a nosa cultura. Ao longo da súa xeografía atopamos grandes formacións 
rochosas modeladas pola natureza e cargadas dun simbolismo vencellado a historias, 
lendas, cultos e ritos.

A litolatría ou culto ás pedras é un trazo moi distintivo da identidade do pobo galego, 
herdado da tradición celta, que se foi perdendo ata os nosos días. Sobre este aspecto, 
Taboada Chivite sinala a importancia deste culto no noroeste peninsular e os reiterados 
intentos desde a Idade Media por parte da Igrexa Católica por erradicar estes costumes. 
Mostra disto é o canon XXII dos Concilios de Braga I e II, onde se prohibía explicitamente 
a veneración das pedras:

d esde tempos moi remotos, o home sentiu un grande apego ás crenzas 
naturalistas. Gran parte das civilizacións fixeron uso da sacralidade das 
pedras. Entender de forma suficientemente precisa como o home prehistórico 

“[…] se na parroquia dalgún presbítero os 
fieis encendesen teas ou desen culto ás 

árbores, fontes ou penedos, e o presbítero 
non tratase de arrincar este costume, teña 
entendido que comete sacrilexio o que o 

executa e o que exhorta a iso […].

Existen documentos que confirman a misma tendencia no resto de Europa, como é 
o caso dos concilios franceses de Arles (452) e Tours (567), así como a Epístola III aos 
sardos de Gregorio Magno e os decretos de Carlomagno que buscaban erradicar por 
completo o culto ás pedras.

O cristianismo, ao igual que con outros cultos pagáns, adaptou a devoción ás pe-
dras aos seus principios e preceptos mediante a superposición das súas festividades, 
mediante a colocación de cruces ou marcándoas sobre o material pétreo, así como coa 
construción de ermidas ou santuarios nas inmediacións.

Deste modo, os espazos e elementos foron reutilizados polos cristiáns, convivindo 
na maioría dos casos símbolos pagáns con cristiáns, como é o caso de varios exemplos 
que trataremos a continuación. F01[O Papa Xoán III convocou e presidiu o Primeiro Concilio de Braga.  Retrato de Giovanni Giacomo de’ Rossi. 1675]

 |   35A PEDREIRA
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F02 [Stonehenge, Wiltshire, Inglaterra] 

36      

o culto ás PEdrAs

As pedras eran consideradas como símbolo de forza, unidade, inmobilidade, invari-
abilidade e enerxía para o home primitivo. Ken Dowden, mestre de Historia Antiga e Ar-
queoloxía da Universidade de Birmingham, no seu libro “European Paganism: the realities 
of cult from antiquity to the middle ages” sinala:

A presenza de monumentos megalíticos como dolmens, menhires, cromlechs, etc. 
ao longo de gran parte de Europa son unha proba da importancia deste culto. Pedras de 
gran tamaño con características formais e espaciais singulares produto da glaciación ou 
a erosión eran frecuentemente utilizadas como obxectos ou lugares de culto en todas as 
rexións do mundo antigo.

O espazo sagrado, na súa orixe, atopaba a súa manifestación en lugares naturais, e 
non estaba limitado a construcións ou edificios. Os celtas realizaban os seus rituais en 
lugares como bosques, ríos ou o cumio dunha montaña, que conformaban o lugar de 
culto ou “nemeton”, onde se producía a unión entre o mundo terreal e o celestial.

Atopámonos ante espazos naturais que representan ideas e crenzas que os tras-
cenden, onde os valores relixiosos precristiáns recoñeceron en determinadas pedras 
unha particular estrutura de sacralidade, pois son estas unha clara expresión de perma-
nencia e poder eterno.  Para o escritor irlandés T. W. Rolleston este culto era sumamente 
común entre os antigos celtas, que as consideraban un símbolo de fortaleza, resistencia 
e protección.

 A disposición de menhires e bailes en círculos buscaban a captación de enerxía 
cunha forte vinculación entre a terra e o movemento do sol e da lúa, como é o caso de 
Stonehenge (Wiltshire, Gran Bretaña). Co paso do tempo, o lugar sagrado evolucionaría 
cara á construción de templos como morada divina, pero sempre conservando o valor 
sagrado do sitio.

A “Petra Genetrix” era considerada un gran símbolo de sacralidade e vida no mundo 
antigo, na busca da fecundidade e a prosperidade. Na antiga Grecia encontramos un 
mito vinculado á fecundidade das pedras. A historia conta que despois do diluvio e co 
propósito de repoboar, Deucalión guindou unha serie de pedras, das que ían xurdindo os 
homes, mentres que a súa esposa Pirra, ao facer o mesmo, deu lugar á aparición das 
mulleres.

Na “Historia Natural” de Plinio, o autor afirma que “as minas renacían ao cabo do tem-
po”, e recomendaba o repouso destas para que volvesen crecer os minerais nelas, xa que 
estes eran considerados fillos da terra e do resto dos elementos –auga, aire e lume–”.

“[…] as pedras, ao igual que as árbores e os 
bosques, reclamaban recoñecemento e 

respecto […]
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F03 [Deucalion & Pyrrha,  óleo de Peter Paul Rubens.1636] 
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f04  [Pedra dos Cadrís” en Muxía] 

Un claro exemplo deste tipo de culto en Galicia ten lugar no Monte do Facho en Fisterra. 
Segundo o escritor benedictino frei Martín Sarmiento, en tal lugar existía unha pedra con 
poderes fecundizantes denominada “Cama do Santo”, á que acudían homes ou mulleres 
estériles co fin de se curaren. Atopámonos ante un sepulcro antropomorfo de orixe pagá 
que foi cristianizado coa denominación de sepultura de San Guillermo.

A acción da auga e do vento ocasionou que, co paso do tempo, moitas pedras foran 
afuracadas ou modeladas, adquirindo infinidade de formas caprichosas, e por causa disto, 
moitas serían vinculadas a mitos ou lendas con reminiscencias pagás. Famosa entre este 
tipo de formacións é a “Pedra dos Cadrís” en Muxía, que segundo a tradición, contaba con 
propiedades curativas. Os romeiros pasaban por debaixo dela nove veces, colocando a ca-
beza nun oco que se encontra ao pasar.

Os “embade” eran considerados antigos lugares de culto pagán que foron destino de 
sacrificios, posteriormente cristianizados mediante a colocación ou incisión de cruces ou 
o levantamento dun cruceiro nas inmediacións. Fray Gumersindo Placer, no seu artigo “Los 
cruceros”, publicado no ano de 1930 na revista La Merced, sinala que naqueles puntos da 
xeografía galega onde existiu unha ara druídica ou romana eliminouse todo ídolo para dar 
lugar ao levantamento dun cruceiro que sacralizaría o lugar.

A morte encontra unha clara manifestación no culto ás pedras. Os megalitos como 
elementos funerarios simbolizaron a morada dos mortos, e existen moitas crenzas de que 
a alma se atopa vinculada ao elemento pétreo. A vinculación entre alma e pedra deu lugar a 
unha serie de rituais relacionados coa morte, como é o caso da formación de “amilladoiros”. 
Encontrámonos ante unha manifestación claramente pagá que buscaba axudar na conse-
cución da paz eterna a todas aquelas almas que habitan nelas.

A presenza de amilladoiros no cruce de camiños sinálanos claras reminiscencias do mun-
do pagán celta vinculadas á súa protección frente os malos espíritos. Na época grecorromana 
esta agrupación de pedras erixíase en honor a Hermes e Mercurio, divindades protectoras dos 
pastores, camiñantes e viaxeiros.

Martiño de Braga, bispo,teólogo e escritor eclesiástico galaico da época do Reino 
Suevo, figura importante nos Concilios I e II de Braga, denuncia na súa obra De correctione 
rusticorum as prácticas alleas ao cristianismo vinculadas ás moreas de pedras:

E por último falaremos da temática propia do presente artigo: as pedras de abalar, 
a través dunha visión máis estendida deste tipo de pedras e a presenza de polo menos 
unha delas no concello da Lama.

“Outro demonio quixo chamarse Mercurio, 
que foi un astuto inventor de toda clase de 

fraudes, a quen, como deus do lucro, os homes 
codiciosos ao pasar polas encrucilladas ofrecían 

como sacrificio moreas de pedras que se 
forman ao tiralas.
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PEdrAs oscilAntEs

As pedras oscilantes atopan a súa orixe natural pola exposición aos efectos da 
erosión ou como resultado do proceso denominado “bloque errático”. Os «erráticos» 
toman o seu nome da palabra latina “errare”, e foron transportados polo xeo dos 
glaciares, a miúdo a distancias de centos de quilómetros, para despois quedaren 
depositados cando o xeo fundiu. Nalgúns casos, estudos arqueolóxicos descubriron 
que moitas destas pedras poderían ser megalitos artificiais.

Trátase de rochas de certa envergadura que se atopan apoiadas nun equilibrio 
perfecto, e que ante a aplicación dunha pequena forza, ocasionada polo vento ou a 
acción dunha persoa nalgún dos seus puntos, móvense ou oscilan.

Falar deste tipo de pedras é facer referencia a elementos pétreos cun movemen-
to indicativo dunha determinada calidade. No mundo celta as pedras oscilantes eran 
empregadas en rituais para transmitir a súa fortaleza e resistencia aos homes, e en 
gran parte dos pobos do norte peninsular foron  vinculadas á crenza do seu poder 
para presaxiar desgrazas ou acontecementos futuros.

Nas Illas Británicas son coñecidas como “logan stones”, tomando o seu nome do 
verbo “log”, que  significa oscilar ou abalar en idioma córnico.

A “Logan Stone” de Cornualles é un claro exemplo destas pedras oscilantes. Situ-
ada no inaccesible e rochoso bloque granítico de Castle Treryn, a tradición sinala 
que os habitantes da contorna saían á media noite co fin de tocala nove veces con-
secutivas, outorgando a protección á persoa que ousara facelo. No ano de 1824, un 
tenente da armada británica, mozo de nome Goldsmith, decidiu acabar coa lenda, 
ordenando á tripulación do seu navío que empuxasen a pedra ao mar. O malestar dos 
nativos foi tan grande que o Almirantado inglés ordenoulle ao oficial que devolvese 
a pedra ao seu lugar de orixe.

Na rexión de Penwith encontrábase outra “logan stone” que, se era tocada por 
calquera muller nove veces seguidas á media noite, facía que esta se convertese en 
meiga. O mesmo acontecía se algunha era capaz de subir á pedra o mesmo número 
de veces sen causar que a pedra comezase a oscilar.

Na vila de Nancledra, preto de Saint Ives, existía outra pedra oscilante que só 
podería ser movida a media noite, e subían a ela os nenos que padecían raquitismo 
para seren curados.

Unha “logan stone” que chegou aos nosos días en bo estado de conservación 
é a de “Thornworthy Tor”, situada cerca de Frenchbeer (Devon), vinculada tamén a 
prácticas druídicas.

 Estudos realizados sobre pedras oscilantes mostran que en Galicia, ao igual que 
noutras rexións célticas, eran empregadas en prácticas adiviñatorias. Nun pasado 
non moi lonxano eran utilizadas tamén en xuízos para probar a inocencia ou culpabi-
lidade dos acusados, así como favorecer a fertilidade -principalmente das mulleres-, 
probar a fidelidade matrimonial ou a culpabilidade dos reos condenados. En todos 
os casos, o movemento supuña a sentenza positiva, mentres que se a pedra per-
manecía estanca era indicio de negatividade.

 [Logan Stone, Cornwall publicada en “The Mirror”. 13 de novembro de 1824] F05
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F06 [ Emprazamento da Logan Stone de Cornualles, dentro do Castle Treryn]
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F07 [Logan stone de Thornworthy Tor]

En Galicia, a pedra oscilante máis coñecida é sen dúbida a Pedra de Abalar de Muxía, 
que forma parte do conxunto pétreo da Virxe da Barca. Segundo a tradición cristiá, o 
apóstolo Santiago  atopábase en terras galegas predicando a palabra da fe cristiá cando 
viu chegar á Virxe María nunha embarcación de pedra tripulada polos anxos. Ao chegar, 
foille entregada unha imaxe da propia Virxe que debería de esconder nunha cova próxima 
entre as pedras, lugar onde séculos despois se levantaría o Santuario da Virxe da Barca.

No lugar antes citado, coñecido como a Punta da Barca (Muxía), podemos atopar un 
conxunto de rochas con formas que poden evocar as partes da embarcación da Virxe: 
a vela ou Pedra dos Cadrís -da que falamos con anterioridade-, o temón ou Pedra do 
Temón, e o casco da nave ou Pedra de Abalar. Encontrámonos ante un novo acto de 
cristianización dun culto arcaico na zona, vinculado ao culto ás pedras.

Cada ano, durante o domingo seguinte ao 8 de setembro, celébrase a romaría da 
Barca de Muxía, que congrega a miles de fregueses, que se achegan non só ao Santuario 
da Virxe, senón a visitar o conxunto de rochas antes citadas, sendo a Pedra de Abalar a 
que recibe maior número de romeiros. Segundo a tradición, tan só se pode mover se a 
Virxe así o quere, e desta forma pode ocorrer que un neno o consiga e unha multitude de 
persoas non o logre. Para Fernando Alonso Romero, excatedrático de Historia da Univer-
sidade de Santiago de Compostela, en certas ocasións a pedra  abalou soa, para advertir 
dun perigo ou catástrofe.

A Pedra de Abalar, en palabras do historiador, etnógrafo e escritor Fermín Bouza-
Brey, conta cunhas dimensións de “8,70 metros de lonxitude por 6,91 metros de ancho, 
e un grosor de 0,30 metros, e presenta unha lixeira inclinación”. Para Alonso Romero, 
ás oscilantes coma as de Muxía adoitan atribuírselles propiedades adiviñatorias, propi-
ciatorias e fecundantes, cousa que confirma a persistencia dos ritos do mundo pagán 
aproveitados pola fe cristiá.

 Para Vicente Risco, a Pedra de Abalar de Muxía cumpre coa súa función adiviñatoria, 
xa que o movemento constitúe unha resposta afirmativa á pregunta que se lle fai. Tamén 
cumpre co seu carácter propiciatorio, cando a xente sobe co fin de movela logo da con-
secución dun favor de man da Virxe.

En canto ás propiedades fecundantes, Taboada Chivite sinala que a Pedra de Abalar 
tivo esta facultade, como quedou manifesto na realización dun baile ao seu arredor, e 
confirmada polo dito recollido por Alonso Romero:

Varios estudos sinalan da existencia doutras pedras oscilantes coma a do Monte 
de Bustelo (Coristanco), na Ermida da Virxe do Chamorro (Ferrol), a Pedra de Embade 
(Narón) e a do Coto do Pilar (Melide). Ao parecer, segundo a tradición oral no lugar da 
Casavella, parroquia de Seixido, no noso concello, contamos cunha pedra oscilante de-
nominada “Outeiro da Misa”.

“á Pedra de Abalar van dous e veñen tres
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F08 [Pedra Abalar na Punta da Barca, Muxía]  



      51A PEDREIRA   |50      

outEiro dA MisA

A primeira noticia que escoitamos sobre a existencia dunha pedra de abalar no con-
cello da Lama tivo lugar en decembro do ano 2019 dentro da xornada cultural “O valor do 
noso, por un rural vivo” organizada polo Colectivo Cabalar Crecente. Durante a andaina 
matutina, varios dos veciños desta parroquia comentáronlle ao bo amigo e pioneiro na 
divulgación do patrimonio etnográfico de Galicia, Xoán Arco da Vella, da existencia dunha 
pedra oscilante no lugar da Casavella, na parroquia de Seixido.

O lugar da Casavella atópase localizado ao sur da parroquia de Seixido. O historiador 
e profesor Xosé Carlos Morgarde Martínez, no seu libro, “A Lama. Os nomes dos lugares” 
sinala:

“Os topónimos formados a partir da palabra 
casa son moi frecuentes en Galicia, debido 

ao tipo de pobamento tan espallado que 
ten o noso país, inda que en moitos casos 

soamente facía referencia á existencia 
dunha chouza.

Neste sentido, o topónimo do núcleo rural non fai alusión á existencia da pedra os-
cilante.

Como consecuencia do estado de alerta derivado da pandemia mundial ocasionada 
polo  COVID19, tardamos uns meses en poder ir comprobar a veracidade e rigorosidade 
da posible existencia dunha pedra oscilante no noso territorio. Foi a finais de setembro 
cando puidemos achegarnos ao lugar da Casavella a canda Xoán Arco da Vella, Fernando 
Orge de Taboadelo e  os veciños de Cabalar -parroquia de Seixido-, Mercè Alegría, Verena 
Christine, Miguel Angel Mazas, Ximena Mazas e Luis Seijas.

Ao chegar ao lugar da Casavella dirixímonos cara ao sur pola estrada que leva deica 
os límites coa parroquia de Xesta. A pouco máis de 400 metros atopámonos cun peque-
no descampado que serve como punto de referencia para situar o lugar, avistando ao 
lonxe o conxunto granítico.

Pouco e pouco, adentrámonos polo mato conformado por fentos e toxos, subindo 
cara a zona alta da montaña en dirección ao conxunto pétreo, camiñando uns 115 metros 
aproximadamente por  un pequeno vieiro formado polas escorreduras de auga dun manan-
cial situado nas inmediacións. Ao chegar pola cara sur é difícil apreciar se se trata dunha 
pedra oscilante, xa que a propia configuración do conxunto e a vexetación ocasionan unha 
difícil lectura do lugar. [Vista do Outeiro da Misa dende o poñente]  F09
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F10 [Localización do Outeiro da misa no lugar da Casavella, parroquia de Seixido]
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Ao arrodear o conxunto e visualizalo desde a cara norte é cando se aprecia a pedra 
oscilante. Atopámonos ante un elemento granítico cunhas dimensións aproximadas de 
2,85 metros de lonxitude por 2,56 metros de ancho, e un grosor de 1,10 metros, e presen-
ta unha lixeira inclinación cara o oeste, funcionando como fito ou elemento de referencia 
dentro da paisaxe circundante.  

En canto á súa localización, o conxunto domina a paisaxe circundante, e mantén 
unha conexión visual sobre o núcleo da Casavella e a zona de pastos das inmediacións, 
deixando clara a vinculación paisaxística. En palabras de Xoán Arco da Vella:

“Este conxunto de pedras, como moitos 
outros de Galicia, presenta unha 

disposición que fai que funcione como 
un lugar de abrigo ante as inclemencias 

climatolóxicas e un óptimo espazo para o 
control do gando

A anterior reflexión deixa patente a reconversión do espazo sacro co paso do 
tempo, adaptándose a novos usos e costumes. Miguel Ángel –veciño de Cabalar–
cóntanos que os veciños do lugar se refiren a esta pedra oscilante co nome de 
“Outeiro da Misa”, facendo referencia ao son que emitía ao desprazarse, evocando 
as campás da igrexa.

Atopámonos ante un novo exemplo de sincretismo cultural, onde o elemento 
pagán perdeu as súas posibles propiedades adiviñatorias, propiciatorias e/ou fe-
cundantes, e o fenómeno do movemento explícase mediante unha toponimia que 
fai referencia ao culto cara a fe cristiá. A tradición oral que pervive fala de que hai 
uns anos aínda oscilaba, e eran os rapaces os que máis a usaban, con afán lúdico.

Ao nos aproximar, observamos que o elemento segue apoiado, pero desprazado 
e encaixado cara o oeste, e que perdeu o seu carácter oscilante.

O amigo e veciño de Laxedo, José Lino Vidal Cendón, coméntanos que en con-
versacións con Manolo do Pelete, soubo da existencia doutra pedra abaladoira na 
Serra do Cando, elemento destruído pola construción dun parque de aeroxeradores.

A posible existencia de máis pedras oscilantes no noso territorio é unha reali-
dade latente. Moitas delas destruídas pola intervención do home co paso do tempo 
e moitas outras esperando ser redescubertas.

OUTEIRO DA MISA
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[Relación do “Outeiro da Misa” coa súa contorna] F11
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F12 [ Outeiro da Misa visto desde o norte]
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F13 [ Outeiro da Misa no seu estado primitivo]

Oscilamiento

[ Outeiro da Misa na actualidade]  F14

Desprazamento
Punto de apoio que evita 
a caída da pedra
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F15 [Lugar de Casavella visto desde el Outeiro da misa] 

“Cabalar é o nome dun pequeno outeiro da 
parroquia do Seixido á beira do río Verduxo. 

Este outeiro ten ó descuberto grandes 
penedos de formas redondeadas que 

se atopan encabalgadas unhas por ribas 
doutras de xeito natural.

Esta presenza de pedras superpostas é o 
que dá orixe ó topónimo, como se constata 
noutros moitos lugares de Galicia co mesmo 

nome, no que sempre aparecen penedos 
encabalgados	de	xeito	natural	ou	artificial	

(antas) e que nalgúns casos se conservan en 
documentos antigos:

“...ad Petram Cabalar”

Por último, Mercè Alegría reflexiona sobre a toponimia da súa aldea, “Cabalar”, 
facendo referencia novamente ao libro “A Lama. Os nomes dos lugares” de Xosé 
Carlos Morgarde Martínez. O autor sinala:

O culto ás pedras representa un dos elementos que conforman o patrimonio cul-
tural do concello da Lama, e é necesaria a súa divulgación e protección como parte 
da paisaxe sacra das nosas serras. Neste artigo centrámonos nas pedras oscilantes, 
coa localización e descrición do Outeiro da Misa.

No libro “Os lugares da memoria. Toponimia da parroquia de Covelo”, de José 
Lino Vidal Cendón, descríbense unha serie de outeiros e laxas cargados dun forte 
simbolismo, postos en valor pola tradición oral recollida na publicación, claro exem-
plo da riqueza pétrea do noso concello.



      63A PEDREIRA   |62      

BIBLIOGRAFÍA

ALBERRO, M. (2002). El agua, los árboles, los montes y las piedras en el culto, creencias 
y mitología de Galicia y las regiones célticas del noroeste atlántico europeo. Anuario 
Brigantino. nº 25. Betanzos. P 11-38

ALBERRO, M. (2002). Características de las antiguas sociedades célticas de Irlanda y 
su posible utilización para un mejor conocimiento de los pueblos celtas de la Península 
Ibérica. Institut of Cornish Studies. University of Exeter. P 99-135

ALONSO ROMERO, F. (1999). Animas y brujas de Finisterre, Cornualles e Irlanda. Anuario 
Brigantino nº 22. Betanzos. P 91-105

ALONSO ROMERO, F. (1991). Santos e Barcos de pedra. Para unha interpretación da 
Galicia atlántica. Edicións Xerais de Galicia . Vigo. P 150

ÁLVAREZ-PEDROSA, J.A. (2016). El dios que nace de la roca. Aspectos comparativos 
del mito del nacimiento de Mitra. Emerita, Revista de Lingüística y Filología Clásica
LXXXIV 2. Madrid. P 317-331

FEIJOO ARES, V. (2014). Las motivaciones de los nombres de las piedras en Galicia. 
Cultos, ritos y leyendas. Biblioteca Tècnica de Política Lingüística. Els noms en la vida 
quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques. 
Annex. Secció 6. P 1129-1145

FREÁN CAMPO, A. (2014).Persistencia en la tradición cultural del noroeste peninsular: 
una exploración del imaginario popular hacia el pasado. Universidad de Cantabría. 
Facultad de Filosofía y Letras. Santander. P 100

HUALDE PASCUAL, C. (1992). Algunas leyendas líticas y el culto a las piedras en La 
Coruña. Boletín da Real Academia Galega. A Coruña. P 22-28

MOGARDE MARTÍNEZ, X.C. (1995). A Lama. Os nomes dos lugares. Estudio da toponimia. 
Colexio Público A Pedreira. P 109.

PLAZA BELTRÁN, M. (2010). Antecedentes del culto a las cruces de piedra: litolotría. 
Revista Folklore. II Época nº343. Valladolid. P 11-18

TABOADA CHIVITE, S. (1980). O culto das pedras no noroeste Peninsular. En Ritos y 
Creencias Gallegas. Sálvora. La Coruña. P 48

VIDAL CENDÓN, J.L. (2019). Os lugares da memoria. Toponimía da parroquia de Covelo. 
BUO ESTUDIO Arquitectura & Paisajismo. Vigo. 29-32

FIGURAS

Portada. Outeiro da misa. Ilustración cortesía dos autores.

F01.  The Trustees of the British Museum. Portrait of Pope John III, bust-length slightly to 
left, with halo, tiara and pallium, within roundel in rectangular frame, the papal arms below. 
Engraving. . www.britishmuseum.org/collection/image/1613249198. 
[Consultado: <septembro 2020>]

F02. Rüdiger Nold, Stonehenge in Wiltshire. Fotografía. 
www.stock.adobe.com/es/images/197605867 
[Consultado: <septembro 2020>]

F03. Peter Paul Rubens, Deucalion and Pyrrha, 1636
https://commons.wikimedia.org/wiki/
[Consultado: <septembro 2020>]

F04. Stanislava, Muxia or Mugia rocky coastal view with Pedra dos Cadris rock on the Way of 
St. James, Camino de Santiago, Province of A Coruna, Galicia, Spain. Fotografía. 
www.stock.adobe.com/es/images/281671723
[Consultado: <septembro 2020>]

F05.  The Mirror, The Logan Stone, 1824. Ilustración.
https://www.rct.uk/collection/701258/logan-stone-cornwall
[Consultado: <septembro 2020>]]

F06. Tim, The cliffs of The Logan Rock Porthcurno Cornwall. Fotografía. 
www.stock.adobe.com/es/images/362505637
[Consultado: <novembro  2020>]

F07. Cathy Cox, Logan stone at Thornworthy Tor. From the north west Fotografía.
https://commons.wikimedia.org/wiki/
[Consultado: <novembro  2020>]

F04. Stanislava, Muxia or Mugia rocky coastal view with an unidentified pilgrim on the Way of 
St. James, Province of A Coruna, Galicia, Spain, the lighthouse in the background. Fotografía. 
www.stock.adobe.com/es/images/282539167
[Consultado: <novembro  2020>]

O resto das imaxes son propiedade dos autores.

EDICIÓN LINGUÍSTICA 
Leopoldo Cañizo Durán



      65A PEDREIRA   |64      

O MIñATO cOMúN
M A r í A  d E l  c A r M E n  A l d i r  d o VA l
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morfolóxica no colorido da plumaxe levou ao recoñecemento de varias subespecies, 
das cales Buteo buteo atópase no concello da Lama.

clAsiFicAciÓn tAXonÓMicA

O miñato común pertence á orde Accipitriformes, formado por aves rapaces diúrnas 
caracterizadas por ser depredadoras, ter un peteiro robusto e curvado, con garras vigoro-
sas e adaptadas á captura de presas. Está clasificado na familia  Accipitridae, a cal conta 
cunhas 240 especies de aves coas ás redondeadas, patas e cola relativamente longas e 
o pico adaptado para desgarrar. 

Accipiter vén do latín accipitris que significa ‘falcón’, ‘ azor’ e ‘paxaro de presa’ e fórmase 
das raíces  acu-, ‘afiado’, ‘agudo’, ‘veloz’, e  pet-,  pit- ‘caer’, ‘voar’, é dicir, voar en picada ou de-
scendendo, que é a maneira na que os accipítridos atrapan as súas presas.  O nome do xénero 
e da especie é Buteo que vén do latín que significa “ratoeiro”.

dEscriciÓn

É un busardo de tamaño mediano cunha lonxitude total de 46 a 58 cm, de aspecto compacto, 
complexión robusta e coloración moi variable. A cola mide de 19,4 a 22,3 cm nos machos e 
de 19,3 a 23,6 cm nas femias e presenta unha envergadura entre 110 e 132 cm. O peso dos 
machos varía entre 0,43 e 1,18 kg e nas femias entre 0,49 e 1,36 kg. 

Ten un peteiro fino, cabeza pequena e ás relativamente longas, cola curta e tarsos curtos, 
en gran medida espidos. 

A plumaxe presenta numerosas variacións individuais, polo que se poden observar desde 
individuos moi claros ata exemplares bastante escuros. Con todo, a coloración máis típica do 
adulto é un ton marrón bastante homoxéneo nas rexións dorsais e lixeiramente máis clara 
nas ventrais, onde aparece unha franxa pectoral esbrancuxada de desigual extensión. En voo, 
pódense ver unhas amplas manchas relativamente claras que coinciden coas rémixes prima-
rias e secundarias na súa cara ventral. As ás mostran o bordo posterior percorrido por unha 
banda escura, do mesmo xeito que a cola, que pode aparecer variablemente barrada. 

O busardo novo presenta as partes inferiores en tons desiguais de marróns e as cober-
toiras dorsais con bordos pálidos; as marcas na parte inferior do corpo son lisas en lugar de 
formar barras. A cola está finamente barrada, pero carece da ancha banda terminal propia 
dos adultos. Os ollos son máis claros que nos adultos, nos que son marrón escuro. 

idEntiFicAciÓn

En voo exhibe unhas ás relativamente curtas e moi anchas e unha cola non demasiado 
longa, que frecuentemente desprega en abano, polo que pode manter un voo sostido durante 
un longo intre alternando con cernidos ocasionais. Dá aleteos rápidos e ríxidos planeados 
coas ás lixeiramente levantadas e remonta coas ás abertas en V. 

o nome científico do miñato común é  Buteo buteo e é unha das especies de aves 
rapaces máis comúns e abundantes no Suído. Son máis pequenos que as aguias 
reais, pero son depredadores diúrnos igual de formidables. A variabilidade 

 [Buteo buteo, ilustración de los hermanos Von Wirght. 1929]  F01
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F02 [Miñato común]  

Trátase dunha rapaz moi visible xa que a miúdo se pousa no alto de árbores, 
ramas espidas, postes ou rochas e é posible vela pousada no chan en busca de ali-
mento, especialmente nos campos labrados.

distribuciÓn XEoGráFicA

Distribúese en toda Europa e en Asia, ao longo da franxa tépeda ata Mongolia e 
no Medio Oriente, en India e na África oriental ata Suráfrica.  En España aniña repar-
tido por toda a Península e é máis abundante na metade norte de maior influencia 
eurosiberiana.

HábitAt

Está presente desde o nivel do mar ata os 2.000 msnm, aínda que cría máis fre-
cuentemente por baixo de 1.000 msnm. Presente nunha gran variedade de hábitats 
arborizados (bosque de coníferas, deciduos ou mixtos), parece preferir formacións 
pouco densas, lindeiros forestais, pequenos bosques ou vexetación de refuxio con 
herbais, terras agrícolas e matogueira; tamén é frecuente en zonas rochosas. 

No inverno pode ocupar terreos abertos sen practicamente árbores ou moi dis-
persas, e onde exista unha maior dispoñibilidade trófica. 

Na serra do Suído distribúese na zona de matogueira de ladeiras e penichairas, 
estas zonas inclúen as breixeiras higrófilas e secas, os prados pobres de sega, as 
formacións  higroturbosas e os  rochedos e  afloramentos  graníticos.

AbundAnciA

Trátase dunha das rapaces máis abundantes e cun rango de distribución máis 
amplo en Europa. A poboación europea estímase en 710.000 a 1.200.000 parellas re-
produtoras. En España, calcúlanse de 13.000 a 18.000 parellas peninsulares; un dos 
núcleos de poboación máis abundante sitúase en Galicia con 3.000 a 4.000 parellas. 

Na Serra do Suído é unha das especies rapaces diúrnas observada con máis 
frecuencia, con todo non se ten unha estimación poboacional.

Voz

As poboacións residentes emiten chamadas durante todo o ano, as cales aumen-
tan ao comezo e durante a época de cría. Os migradores son silenciosos. O son prin-
cipal utilízase como contacto entre os membros da parella e nas exhibicións aéreas, 
e soa como lastimeiro e de longo alcance. Cando este son é penetrante e resoante 
utilízase como agresión e cando a ave expulsa un intruso é máis prolongada e vac-
ilante. Os pitos algo crecidos e os mozos xa con plumas piden comida cun son máis 
rouco e prolongado que se transforma nun chío cando se achega a adulto.
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F03 [Bocetos do miñato común para estudio anatómico]
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MoVEMEntos

A poboación ibérica é fundamentalmente sedentaria, aínda que algúns individuos 
poden realizar grandes desprazamentos, especialmente os inmaturos. Durante as mi-
gracións poden formarse pequenos grupos ou mesmo grandes bandos de centenares 
de individuos. 

En Galicia, en especial en áreas montañosas, é onde se reportan as maiores 
densidades invernais.

AliMEntAciÓn

O  miñato común presenta unha predilección polos recursos  tróficos máis abundan-
tes e máis rendibles enerxeticamente. Dieta moi ampla, baseada en micromamíferos, 
principalmente pequenos roedores, pero tamén inclúe aves, réptiles, anfibios, insectos e 
miñocas. As miñocas son capturadas a pé formándose en ocasións concentracións de 
15 a 30 individuos. 

Ocasionalmente preeira, ás veces rouba presas a outras rapaces e, ás veces 
acode aos lumes de matogueira e herbais para capturar presas que foxen do lume.  

No norte de España, os réptiles constitúen unha parte importante da dieta. Os 
anfibios e paxaros son moito menos frecuentes e os invertebrados, especialmente 
os ortópteros (grilos e saltóns) e coleópteros (escaravellos), documentáronse como 
presas moi frecuentes, ás veces máis do 50%.

Na Península Ibérica presenta unha dieta variada estacionalmente, xa que é unha 
especie que aproveita calquera recurso dispoñible, o que sen dúbida favorece o seu 
éxito. En estudos no norte de España, a especie mostrou unha dieta moi diversa e 
pouco especializada. Durante a primavera e verán, as presas máis frecuentes pare-
cen ser os  invertebrados, en especial ortópteros, mentres que no inverno a propor-
ción de pequenos mamíferos é maior que o resto do ano.

cAzA

A miúdo caza planando ou remontando ao azar sobre terreos abertos, lindeiros e 
claros forestais, pero a maioría das presas de vertebrados localízaas pousado á espreita.

As estratexias de caza durante a procura de alimento son variadas, aínda que 
poden resumirse en dúas estratexias. A primeira é a “caza activa” das presas medi-
ante planamento a baixa ou media altura sobre terreos despexados ou con vexetación 
pouco densa. Ás veces, o miñato detense bruscamente sobre calquera punto do terreo 
e plana durante algúns segundos para inspeccionar o chan. 

A segunda estratexia é a “caza pasiva”, consiste en elixir un bo pousadoiro, do-
tado dun amplo campo de visión e nas proximidades de terreo aberto, e permanecer 
nel á espera das posibles presas que poidan aparecer ao seu alcance. Os postes de 
telégrafo, os altos chopos desprovistos de follas durante o inverno ou algunha rocha 
prominente na parte superior da ladeira, poden ser bos lugares para practicar a caza 
á espreita.  [Miñato común en voo]  F04
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rEProduciÓn

Alcanzan a madurez sexual cun ano de idade, aínda que non todas as aves se reprodu-
cen, xa sexa por falta de parella ou de terreo onde establecerse.

Antes de finalizar o inverno, os miñatos comezan a mostrar as primeiras actividades 
de celo. Empezan as persecucións entre os dous membros da parella e obsérvanse con 
frecuencia violentos picados no ceo do bosque.

O período reprodutivo varía desde marzo a xullo. Iníciase con voos continuados da 
parella sobre o territorio de cría para, posteriormente, construír un niño ou reparar algunha 
das plataformas que existen no terreo. O niño é construído por ambos os compoñentes da 
parella e está feito con paus e poliñas e tapizado con follas verdes e recibe o complemento 
final con musgos, cortizas e plumón. É voluminoso, de ata 1 m de ancho e 60 cm de profun-
didade, que en anos sucesivos pode alcanzar 1,5  m de diámetro. Xeralmente situado en ár-
bores maduras a unha altura entre 3 e 25 m en coníferas ou latifolias (carballo e castiñeiro). 
Cada parella adoita ter varios niños que intercambia en sucesivas primaveras, nunca adoita 
usar os niños doutras rapaces. 

As postas teñen lugar en abril ou comezos de maio e constan de 2 a 4 ovos, en ocasións 
5, de cor branca con manchas avermelladas ou marróns, en cuxa incubación se involucran 
ambos os membros da parella durante 33 a 38 días, dependendo en moitos casos das 
condicións climatolóxicas. Do mesmo xeito que noutras rapaces, as crías nacen de maneira  
asincrónica, dependendo da orde no que cada ovo foi posto. 

Os poliños son atendidos polos dous proxenitores, aínda que a femia adoita permanecer 
máis tempo no niño, mentres o seu compañeiro achega as presas necesarias para a alimen-
tación. Cando os pitos son capaces de partir o alimento, a femia abandona o niño para cazar 
e cooperar co macho na achega de presas ao niño. Durante esta fase os pais transportan as 
presas ao niño e déixanas alí sen distribuílas entre os pitos. Debido ao nacemento graduado 
destes, o seu grao de desenvolvemento é diferente e ás veces prodúcense situacións confliti-
vas nas que o pito de maior tamaño fai a repartición das presas entre os irmáns.

As aves completan o desenvolvemento da plumaxe entre os 50 a 55 días e empezan a 
realizar os primeiros voos, aínda que permanecerán entre seis e oito semanas máis no ter-
ritorio paterno, posteriormente inician a dispersión.

MudA

Os adultos mudan por completo durante o período post-reprodutor, de marzo a decembro. 
Nos xuvenís de primeiro ano as plumas do corpo comezan a mudar de novembro a 
decembro.

MEdiA dE VidA

A máxima idade rexistrada para a especie é de 25 anos.

coMPortAMEnto sociAl
Na súa área de distribución xeralmente é solitario ou en parellas, case sempre caza só. 

Os individuos das poboacións sedentarias dormen normalmente sós ou como máximo en 
parellas ou grupos familiares, aínda que en Europa continental se observaron  dormitorios 
de ata 65 individuos. 

O voo en círculos é común durante todo o ano entre as parellas residentes, especial-
mente por parte dos machos. Cando un intruso invade un territorio de cría desencadéanse 
picados ou persecucións. Antes e durante a época de cría, a parella executa altos círculos 
mutuos que ás veces se prolongan durante longos períodos, normalmente o macho máis 
arriba e a femia seguindo a este. 

É habitual que un dos sexos persiga o outro a unha distancia de 10 a 50 m nun voo 
horizontal copiando algún dos seus movementos. Tamén é posible que dúas ou tres parel-
las voen en círculos na zona de contacto dos seus territorios. Na primavera e outono oca-
sionalmente realizan a danza aérea, con moitos reclamos e do tipo montaña rusa. Outras 
exhibicións aéreas son un voo baixo serpenteando entre as árbores.

AMEAzAs

Hai algúns anos, esta especie viuse moi afectada pola persecución directa de caza-
dores, xa que se consideraba que a súa alimentación era prexudicial para os intereses 
cinexéticos. A pesar de que esta ameaza diminuíu, porque se comprobou que non lles 
afectan ás poboacións de especies de caza menor, seguen sendo moitos os exemplares 
abatidos de forma ilegal.

As principais causas de mortalidade reportadas para o miñato común son os pragui-
cidas, os choques ou electrocucións con tendidos eléctricos, o espolio de niños, as pertur-
bacións humanas durante a nidificación e as alteracións e destrucións do habitat, como son 
talas e incendios. 

O seu hábito de preeiro facultativo faino particularmente sensible ao veleno e aos atro-
pelos ao alimentarse con refugallos de animais en estradas. 

En Galicia atopouse chumbo no tecido hepático de miñatos nunha concentración supe-
rior a 18  ppm, o que constitúe unha seria ameaza ambiental para a supervivencia das súas 
poboacións. Tamén se detectou a presenza de compostos  organoclorados como  PCBs, en 
maior cantidade nas femias que nos machos, así como nos ovos. 

MEdidAs dE consErVAciÓn 

Entre as medidas de conservación propostas, está o control rigoroso da caza ilegal, o 
espolio de niños e a adecuación de tendidos eléctricos, con especial incidencia nos postes 
de baixa tensión, dado o costume da ave de utilizalos como pousadoiros. O manexo  silví-
cola debe ser acorde coas necesidades do hábitat, considerando tamén as destas aves, 
especialmente en época de cría. As campañas educativas de sensibilización na protección 
de rapaces son beneficiosas para a conservación da especie.

O miñato común inclúese na Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección 
Especial.
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F05 [Exemplar de  miñato adulto coa seu cría] 
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dE GAxATE A IkITOS:
WENcESlAO bARREIRO, 
O SEU PASO POlA SElVA 
AMAzóNIcA
c r i s t i n A  V i l l AV E r d E  r u i b A l                                                                            

cOGOMElOS dA NOSA cONTORNA
APROVEITAMENTO GASTRóNOMIcO 

dAlGUNAS ESPEcIES dE bOlETOS

j o s é  l u i s  t o M é  o r t E G A
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caso porta un himenio, ou capa de células fértiles, formado por tubos, máis ou menos longos 
e finos, terminados en poros, tamén máis ou menos finos, dependendo da especie e do 
estado de maduración dos exemplares; é o que nos boletos se coñece popularmente como 
a esponxa. Este  himenio tan característico, fai que os boletos, en xeral, sexan facilmente 
recoñecibles, e como consecuencia, que sexan tamén das especies máis cobizadas polos 
afeccionados e por quen se dedica á súa comercialización.

Dentro da gran cantidade de especies comestibles coñecidas popularmente como bo-
letos, debemos destacar, pola súa excelencia gastronómica, as catro especies do xénero  
Boletus, Sección  Edules:  Boletus  edulis,  B.  pinophilus,  B.  aestivalis e  B.  aereus. Todas 
estas especies son excelentes comestibles, as catro son moi similares, tanto no seu aspecto 
como nas súas prestacións na cociña, son ademais abundantes, e poderiamos afirmar que 
son, sen ningunha dúbida, dos cogomelos silvestres máis tratados, versátiles e de maior 
interese na  micogastronomía occidental.

dEscriciÓn MAcro E MicroscÓPicA 
      
A continuación descríbense as especies do xénero Boletus.

á familia  Boletaceae pertencen unha gran parte dos boletos que podemos colleitar nos 
bosques da Lama, que se caracterizan por presentar o seu  himenóforo na parte inferior 
do chapeu, como o resto dos cogomelos coa forma típica de paraugas, pero que neste 

F01 [Tubos e poros de boletaceae]

Boletus aereus bull.: Fr.
Sombreiro: 10-20 cm de diámetro. Ao principio hemisférico, máis tarde convexo 
e por último convexo estendido. De cor marrón escura con distintas tonalidades 
e en ocasións case negra. Cutícula separable e aveludada. Cando o tempo é 
extremadamente seco acostuma cuartearse nos exemplares maduros e presentar 
tons ocráceos. Marxe encurvada, fina, lisa e algo excedente.

Tubos: Libres, longos e finos, de cor branca, máis tarde amarelos e finalmente 
verdosos. Poros pequenos, redondeados, moi apertados e da mesma cor que os 
tubos.

Pé: 6-12 x 3-5 cm. Moi groso, ventrudo, claviforme, cheo e firme. Mais claro que 
o sombreiro. Retículo fino de cor abrancazada e coa idade con cor, sobre todo na 
parte superior do pé.

Carne: Firme e moi abundante, branca inmutable, incluso baixo a cutícula. Olor 
suave e agradable, sabor doce.

Esporada: marrón olivácea. Esporas de 12-17 x 4.5-5 microns, fusiformes e lisas.

Hábitat:  En bosques de folla, especialmente carballos, castiñeiros, faias e sobreiras. 
Primavera e outono. En solitario ou en pequenos grupos.

 [Boletus aereus] F02
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Boletus aestivalis schaeff.: Fr.
Sombreiro:  8-20 cm de diámetro. Primeiro hemisférico, máis tarde convexo. Marrón 
claro, ocre claro, ocre escuro, palloso en xeral e sempre uniforme. Superficie seca 
pero lubrificada coa humidade e agretada en placas cando o tempo é moi seco. 
Cutícula separable, lisa e finamente aveludada. Marxe encurvada, delgada, lisa e 
excedente.

Tubos: Libres, longos e facilmente separables. Brancos ao principio e máis tarde 
verde amarelados. Os poros son pequenos, redondeados, moi apertados e da mesma 
cor que os tubos.

Pé: 8-20 x 3-8 cm. Robusto e ventrudo, máis tarde cilíndrico e claviforme, pero sempre 
cheo e firme. Cor similar á do sombreiro pero máis clara. Retículo característico de 
mallas brancas e finalmente da mesma cor que o pé.

Carne: Moi abundante, esponxosa, débil e branca inmutable. Olor suave e agradable 
e sabor a doce. Axiña se averma, incluso os exemplares novos.

Esporada: ocre olivácea. Esporas de 14-17 x 5-6 microns, fusiformes, lisas e gutuladas.

Hábitat: Crece en bosques de frondosas. Primavera e outono. Illado ou en grupos. 
Moi común na nosa zona.

 F03 [ Boletus aestivalis ] 

Boletus edulis bull.: Fr.
Sombreiro: 5-25 cm de diámetro. Primeiro hemisférico, por último convexo e ás 
veces plano convexo. Ao principio abrancazado, a medida que crece adquire diversas 
tonalidades dependendo da árbore baixo a que aparece, e ao final marrón escuro. 
Cutícula non separable, sempre húmida, viscosa e brillante en tempo chuvioso. 
Marxe enteira, delgada, excedente e xeralmente máis clara que o resto do sombreiro.

Tubos: Escotados, apertados, brancos e deseguida amarelos, pasando ao verde oliva 
na madurez. Poros pequenos e da mesma cor que os tubos.

Pé: 5-12 x 3-6 cm. De novo moi groso, ventrudo, claviforme, cheo e firme, e na 
madurez cilíndrico e máis delgado. Abrancazado ou marrón claro. Na parte superior 
presenta un fino retículo de cor abrancazada moi pouca marcada

Carne: Moi abundante, espesa, tenra e branda. Branca, avermellada baixo a cutícula 
e inmutable ao corte. Olor pouco perceptible. Sabor doce e agradable.

Esporada: parda olivácea. Esporas de 14-19 x 4,5-6 microns, oblongo-fusiformes, 
lisas.

Hábitat: En solos silíceos ben drenados de bosques de caducifolios e coníferas. 
Aparece solitario ou en pequenos grupos. De finais de verán a outono. Moi común.

 [ Boletus edulis ] F04
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Boletus pinophilus Pilát et dermek
Sombreiro 8-30 cm de diámetro. Primeiro hemisférico, despois convexo e por 
último convexo estendido. Vermello da cor do viño tinto, vermello granate, ou pardo 
avermellado. Cutícula apenas separable, lisa, mate, algo viscosa coa humidade e 
recuberto dunha pruína branca que desaparece coa idade. Marxe encurvada e 
despois plana decurvada, lisa, fina e excedente na madurez.

Tubos: Libres, longos, facilmente separables, brancos e coa idade amarelo verdosos. 
Poros pequenos, redondos e da mesma cor que os tubos.

Pé: 8-15 x 4-12 cm. De moi novo ventrudo e claviforme, Superando en ocasións 
o diámetro do sombreiro, coa idade alóngase e adelgaza. Pardo claro a pardo 
avermellado coa base abrancazada. Retículo fino, abrancazado na parte superior e 
escuro cara á base.

Carne: Consistente de nova e esponxosa coa idade. Branca, parda rosada baixo a 
cutícula e inmutable. Olor fúnxico intenso, sabor doce suave e agradable.

Esporada: olivácea escura. Esporas de 15-20 x 5-6 microns, fusiformes e lisas.

Hábitat: En solos ácidos de bosques de piñeiros, máis raro en bosques de frondosas. 
Primavera e outono. En solitario ou formando grupos. Non moi frecuente.
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Posibilidades de confusión: todas estas especies poden confundirse co boleto am-
argo (Tylopilus  felleus), non comestible polo amargor da súa carne, do que se distinguen 
con facilidade por presentar este último un  retículo de cor escura, amplo e rugoso no 
pé, e polos seus tubos e poros que viran pronto á cor rosada. Poden presentar dúbidas, 
tamén, con outras especies de boletos tóxicas, aínda que estas presentan en xeral cores 
vivas, vermellas, amarelas ou abrancazadas e a súa carne, branca ou amarela, azulea 
con maior ou menor intensidade.

Doutra parte, é bastante habitual entre restauradores e recolectores con pouca expe-
riencia, a confusión/xeralización entre estas catro especies, confusión que non entraña 
ningún risco porque, como xa se dixo, son todas elas excelentes comestibles. Esta con-
fusión non se produce entre as persoas do medio rural, que no interior das provincias de 
Lugo e Ourense dedícanse á recolección de boletos para a súa posterior comercialización, 
nin entre os almacenistas, que en distintas zonas do estado español comercialízanos.

Entre os  recolectores con fins comerciais do interior de Galicia distínguese entre 
o “boleto de castiñeiro” (B. edulis) e o “boleto de piñeiro” (B. pinophilus), cotizando este 
último en torno ao 20% máis que o primeiro, con independencia das cantidades que dun 
ou doutro se estean colleitando. Aínda que é certo, que frecuentemente inclúen entre os 
boletos de castiñeiro tanto B. aestivalis como B. aereus. Como é lóxico, e así o establece 
a normativa, os almacenistas comercializan cada especie por separado, fixando prezos 
distintos para cada unha. Desde o meu punto de vista, esta  diferenza de prezo está xus-
tificada tendo en conta que, aínda que é certo que todas as especies de boletos citadas 
préstanse para as mesmas preparacións e que se poden substituír unhas especies por 
outras á hora de elaborar os pratos, tamén o é que existen importantes diferenzas entre 
elas, sendo, ao meu xuízo, o mellor de todos o Boletus pinophilus pola consistencia e o 
suculento da súa carne. Con todo, B. aereus ten un sabor e aroma máis penetrante, o que 
fai que sexa máis adecuado para determinadas preparacións, onde nos interesa resaltar 
o sabor do cogomelo. O de menor calidade dos catro é, na miña opinión, B. aestivalis, a 
súa carne é a menos densa e substanciosa, e o seu aroma e sabor os máis débiles. É, 
tamén, o que se  parasita con máis facilidade. A B. edulis situaríao entre B. Pinophilus e 
B. aestivalis polo suculento da súa carne e entre B. aereus e B. aestivalis polo seu sabor e 
aroma. Tamén, parécenme de mellor calidade os boletos que se colleitan nas frondosas 
do interior de Galicia que os colleitados nos piñeirais costeiros.

cArActErísticAs orGAnoléPticAs

Trátase de cogomelos de gran porte, de carne espesa, firme, moi compacta e ho-
moxénea na súa mocidade, aínda que coa idade abrándase e vólvese máis heteroxénea 
(diferente consistencia e sabor pé/chapeu), branca inmutable, salvo baixo a cutícula que 
é pardo rosada en B. pinophilus e avermellada en B. edulis. Sempre de sabor suave e 
agradable, cheiro algo perfumado, acidulado, a piñeiro ou resina en B. pinophilus, a froi-
tos secos en B. edulis e a mofo doce en B. aereus. Aínda que se poden utilizar na elabo-
ración de moitos pratos, pola tersura e consistencia da súa carne, obtéñense mellores 
resultados en coccións curtas, especialmente si se trata de exemplares novos, sexa á 
prancha ou salteadas cun pouco de aceite de oliva e sal. Combinan ben con ensaladas, 
froitas, verduras, queixos, ovos, mariscos, peixes e carnes, sempre tendo en conta que 
non debemos engadir demasiadas especias que poidan ocultar o seu delicado sabor.
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En canto á súa limpeza, os cogomelos en xeral e os boletos en particular, tenden a inchar 
se os mollamos, facendo que a súa carne se volva máis esponxosa, polo que perde firmeza 
e afecta o seu sabor. Por iso, procuraremos limpar os boletos raspándoos suavemente co 
coitelo e fregándoos despois cun pano húmido; se nos parece que non quedaron o suficiente-
mente limpos, podemos pasalos rapidamente baixo o chorro de auga e secalos a continu-
ación cun pano, sempre xusto antes de cociñalos.

Esta limpeza debe ser moito máis coidadosa se se trata de comelos crus, aínda que com-
parto a opinión de reputados micólogos de que, en xeral, os cogomelos non deben comerse 
crus. En concreto, e en relación cos boletos tratados neste texto, paréceme moi ilustrativo o 
artigo de Julián Alonso Díaz, “Metais pesados e outros contaminantes en cogomelos”, publi-
cado no nº 8 da revista Tarrelos, e do que citamos literalmente un dos seus parágrafos:

“ “(...) son destacables, entre as especies 
micorrícicas, os altos niveis (de mercurio) que 
presentan as especies de Boletus da sección 
Edules, entre as que destaca especialmente a 
especie Boletus pinophilus (5,209 mg/kg p. s.), 

unha especie de gran calidade comestible e moi 
importante polo seu alto valor comercial. 

De acordo coas recomendacións da OMS 
respecto á inxesta diaria admisible, podería 
considerarse como non recomendable un 

consumo elevado deste fungo, aínda que neste 
estudo se comprobou que os procesos culinarios 

habituais de cocción ou fritura reducen ata un 
40% os niveis deste metal dado o seu carácter 

volátil e ademais, para o consumo das boletáceas 
acostuma a retirarse a parte do himenóforo, que 
é onde  maiormente se concentra o mercurio, co 
que se reduce dun modo importante a inxestión 

deste elemento.”

rEcEitAs ProPostAs

Pois ben, son moitos os chefs que utilizan estes boletos nas súas creacións 
culinarias e non hai obra de  micogastronomía na que non aparezan varias receitas 
elaboradas con boletos. A continuación, propóñovos algunhas receitas propias e 
unha pequena mostra doutras, que sendo doutros autores realizo frecuentemente 
por parecerme exquisitas.   [ Boletus aestivalis ] F06 
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MARIñEIRAS cON MARMElAdA 
dE fEIxOA, RUlO dE cAbRA 

E MOUSSE dE bOlETOS

        INGREdIENTES (4 PERSOAS)

•	8 Mariñeiras(*)

•	Feixoas (**)

•	Azucre
•	Rulo de queixo de cabra
•	125 gramos de boletos
•	200 gramos de nata líquida de 35% de materia graxa (sobrará)
•	Un dente de allo
•	Aceite de oliva suave e sal

* As mariñeiras son unha adaptación moderna do Pan de Barco, antiga solución dos 
mariñeiros para conservar o pan nas longas travesías oceánicas de forma natural. 
En Galicia elabóraas actualmente unha empresa de Chantada e atópanse á venda 
tanto en cadeas de supermercados de grandes cidades como en pequenas tendas de 
ultramarinos nas vilas mariñeiras.

** A  feixoa é o froito dunha árbore ou arbusto de folla perenne duns dous metros de 
altura orixinario da América tropical (Feixoa sellowiana). No sur de Galicia danse con 
facilidade, ademais de comercializarse en froitarías durante os meses de outubro e 
novembro.

        PREPARAcIóN

Elaboración da mousse de boletos
Nunha tixola quentamos dúas culleradas de aceite cun dente de allo enteiro. Antes de 
que se doure o allo engadimos os boletos, limpos e partidos en dados, e salteámolos 
ata que se evapore a auga de vexetación. Salgamos lixeiramente, retiramos do lume 
e deixamos que perdan algo de calor. Retiramos o dente de allo e  trituramos no vaso 
da batedora engadindo nata ata alcanzar a consistencia desexada.

Elaboración da marmelada de  feixoa
Pélanse e parten as feixoas; ponse un cazo ao lume cun pouco de auga, as  feixoas 
e a metade do seu peso en azucre; déixase cocer durante 20 minutos a lume medio/
baixo coidando que non se peguen; retíranse do lume para que arrefríen un pouco 
e tritúranse coa batedora ata obter a consistencia de marmelada; dáselle outro 
fervor para que ligue e xa estará lista. A marmelada que non utilicemos neste prato 
podémola gardar en neveira para outras preparacións.

Elaboración do prato
Quentamos o forno a lume medio; nunha bandexa refractaria colocamos as 
mariñeiras untadas coa marmelada de feixoas, cubrimos con rebandas de rulo de 
cabra e introducimos no forno ata que o queixo empece a fundirse, nese momento 
sacámolas do forno, engadimos unha capa de mousse de boletos e servimos 
quentes.
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MIlfOllAS dE bOlETOS E fROITAS 
cON REdUcIóN dE MódENA

        INGREdIENTES (4 PERSOAS)

•	400 gramos de boleto
•	2 mazás (preferiblemente Granny Smith)
•	1 pexego amarelo
•	1/2 remolacha cocida (opcional)
•	Vinagre de Módena
•	Aceite de oliva suave e sal

        PREPARAcIóN

Prequentar o forno a 110ºC e cubrir unha das bandexas con papel de enfornar. Pelar 
e cortar a froita e a remolacha en rebandas finas eliminando as pebidas. Colocar as 
rebandas na bandexa e enfornar ata que sequen, sacar do forno e deixar arrefriar 
(este proceso pódese facer en deshidratadora). Limpar os cogomelos e cortalas 
ao longo en láminas máis ben grosas; quentar unha cullerada de aceite nunha 
tixola ampla e saltealas tres ou catro minutos por cada lado presionando cunha 
escumadeira para que perdan a auga de vexetación, retirar e salgar lixeiramente. 
Montar o prato intercalando capas de cogomelos e de froita, rematar cunha 
decoración de remolacha. Reducir o vinagre de Módena a lume vivo e  salsear ao 
redor.
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MONTAdOS dE cHAcINA dE VAcA 
E bOlETOS cONfEITAdOS

      95A PEDREIRA   |      95A PEDREIRA   |

        INGREdIENTES (4 MONTAdOS)

•	Unha  baguette ou  bola de pan pequena
•	200 gramos de boletos, dous ou tres exemplares mozos e pechados
•	100 gramos de chacina de vaca en liscos finos
•	Dous dentes de allo
•	Aceite de oliva suave
•	Tomiño e romeu secos

        PREPARAcIóN

Elaboración dos boletos confeitados
Limpamos os cogomelos, introducímolos enteiros nun pequeno cazo ou similar e 
cubertos case por completo co aceite, engadimos os dous dentes de allo pelados 
enteiros, o tomiño e o romeu, e deixamos cociñar a lume suave por espazo de 15/20 
minutos dependendo do tamaño dos cogomelos. Cando o aceite está totalmente 
transparente retiramos do lume e deixamos arrefriar.

Elaboración do prato
Cortamos catro ou oito rebandas, dependendo do tamaño, da parte central da bola 
ou da baguette, e quentámolas en forno suave, procurando que non endurezan nin se 
torren, mentres cortamos os boletos en láminas finas; sacamos as rebandas de pan 
do forno e cubrímolas cunha capa do aceite de confeitar os boletos.  A continuación, 
engadimos unha lámina de chacina e finalmente unha de boleto, engadimos outro 
pouco de aceite de confeitar e servimos antes de que arrefríen.

Presentación
Tamén se pode presentar este prato prescindindo do pan, ou mesmo da chacina, 
coma se se tratase dun carpaccio. Neste caso teremos en conta que de forma 
deliberada non se salgaron os boletos durante a  cocción, non é necesario porque a 
chacina achégalle a cantidade de sal necesario ao prato, polo que, de presentar os 
boletos confeitados sós, teriamos que utilizar sal Maldon ou similar para salgalos.
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VIEIRAS cON bOlETOS AO cAVA

      97A PEDREIRA   |      97A PEDREIRA   |

        INGREdIENTES (4 PERSOAS)

•	8 vieiras de bo tamaño (frescas ou conxeladas)
•	200 gramos de boletos
•	200 gramos de nata líquida (35% de materia graxa)
•	100  centilitros de cava (brut ou  brut nature)
•	4 gramos de boletos secos (opcional)
•	Sal e manteiga

        PREPARAcIóN

Sacamos as vieiras da súa cuncha e lavámolas con auga fría. Nun cazo poñémolas 
a cocer xunto coa nata, o cava, os boletos secos previamente rehidratados e un 
pouco de sal, durante 8/10 minutos; namentres, salteamos os boletos frescos, 
limpos e partidos, cun pouco de manteiga e sal; lavamos tamén as cunchas das 
vieiras e reservámolas. Retiramos as vieiras e dámoslles un fervor forte ao mollo 
para que ligue, se é necesario utilizaremos un pouco de maicena disolta en auga fría. 
Montamos as cunchas das vieiras nunha fonte de forno e enchémolas coas vieiras 
e os boletos. A continuación, cubrimos todo co mollo, probamos o punto de sal e 
gratinamos durante 3 ou 4 minutos. Servimos ben quentes.
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cOcOcHAS AO PIlPIl dE fUNGOS 
(cARlOS RUÍz dE VERGARA)

      99A PEDREIRA   |      99A PEDREIRA   |      99A PEDREIRA   |

        INGREdIENTES (4 PERSOAS)

•	¼ de litro de aceite do confeitado de fungos
•	100 gramos de fungos confeitados (calquera boleto da sección Edules)
•	3 dentes de allo
•	500 gramos de cocochas de pescada
•	Sal e perexil picado ao gusto

        PREPARAcIóN

Elaboración dos fungos confeitados
Limpamos e partimos os cogomelos, poñemos nunha tixola co aceite e comezamos 
a quentar gradualmente. Deixamos cociñar a lume suave por espazo de 15/20 
minutos. Cando o aceite está totalmente transparente retiramos do lume e deixamos 
arrefriar.

Elaboración do prato
Quentamos o aceite de fungos e engadimos os allos fileteados; deixamos refogar 
sen que se douren por espazo de dous minutos e retiramos; engadimos as cocochas 
e deixámolas facer durante 5/6 minutos movendo a tixola en círculos ata ver que o 
mollo espesa. A continuación, incorporamos os fungos confeitados, removendo con 
coidado para non romper as cocochas; unha vez ligado o prato poñemos un chisco 
de sal,  botamos por riba o perexil picado e servimos quente.

Presentación
Pódese presentar na mesa na propia tixola para que conserve a calor ou en pratos 
individuais xa montados
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cOGOMElOS, ESPINAcAS E xEMA 
(cARME RUScAllEdA)

      101A PEDREIRA   |      101A PEDREIRA   |      101A PEDREIRA   |

        INGREdIENTES (4 PERSOAS)

•	400 gramos de boletos
•	500 gramos de espinacas moi tenras
•	4 ovos moi frescos
•	75 gramos de queixo parmesano recentemente relado
•	100  mililitros de nata (35% de materia graxa)
•	Aceite de oliva, sal común e escamas de sal.

        PREPARAcIóN

Elaborar un mollo cremoso triturando o máis fino posible o queixo parmesano relado 
coa nata moi quente. A continuación, nun cazo pequeno, darlle un lixeiro fervor. 
Limpar as espinacas e rexeitar as partes máis  fibrosas. Limpar os boletos e cortalos 
en láminas (1cm de grosor ou menos). Saltear lixeiramente as espinacas nunha 
tixola antiadherente cun pouco de sal. Así mesmo, saltear as láminas dos boletos 
cun pouco de aceite e sal, pouco tempo para que manteñan a tersura.  

Presentación
Repartir o mollo de queixo moi quente en pratos tamén quentes. Enriba, colocar as 
espinacas e as láminas de boletos formando un niño. Rematar colocando no centro 
unha xema de ovo cru cunhas escamas de sal.
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 F13 [ Boletus pinophilus ] 
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                     A  L A m A  n o s  v e L L o s  x o r n A i s  ( i )                                      

UN SONORO E ESqUEcIdO 
cASO dE bIGAMIA NA lAMA

c r i s t i n A  V i l l AV E r d E  r u i b A l     
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constante repetida nos diferentes “fueros” ou leis que distintas monarquías ou reinos 
existentes na península ibérica implantaron ao longo da historia. Un delito perseguido 
á vez polos preceptos da igrexa católica como polas competencias punitivas que a 
autoridade monárquica estabelece desde a Idade Media ata o momento no que a 
dinastía borbónica, e o seu renovado ordenamento xurídico, xa superador do control 
da Inquisición (entidade que chegou a impoñer penas de ata cinco anos de “galeras”), 
conecta, no século XIX, cunha concepción “moderna” da xustiza penal. A loita contra 
este delito, que pretendía defender a unidade da familia e os dereitos contractuais 
adquiridos mediante a institución matrimonial, preservaría, sobre todo, as condicións 
da muller nunha sociedade na que os homes, inmersos en longas guerras e emigración 
por traballo, en non poucas ocasións, abrían novos vínculos de parella desde o 
que, ocultando un matrimonio anterior, abandonaban o compromiso adquirido con 
anteriores mulleres.

Tradicionalmente o delito de bigamia era de forma maioritaria perpetrado por homes, 
aínda que non serían tampouco raros os casos nos que foi cometido por mulleres. O Có-
digo Penal español de 1850, no que bebe toda a xurisdición posterior, castigaba o delito de 
bigamia (incluíndo especificamente o cometido no estranxeiro) coa pena de prisión maior 
e —con efectos correctores centrados na situación na que quedaba a muller— condenaba 
en paralelo ao autor do delito a dotar (indemnizar) á muller “que hubiese contraído matri-
monio de buena fe”.

A dEscubErtA dun dElito En GAXAtE

Unha visita chegada desde Portugal levou tanto á garda civil como ás autoridades 
a poñer o foco sobre unha parella que se casara o día 27 de abril de 1903 na chamada 
daquela capela de San Francisco de Gaxate nunha cerimonia oficiada polo párroco Fran-
cisco Oubiña. Tratábase do casal aberto por Aquilina Fernández, veciña desta parroquia, 
e o súbdito portugués Manuel José da Silva. As investigacións abertas meses despois, 
en xuño dese mesmo ano, polo competente xulgado de Ponte Caldelas, informado di-
rectamente por unha testemuña lusa e feminina, conduciron a desentrañar en poucas 
horas un presunto delito de bigamia cometido polo tal Da Silva. A partir deste momento 
por parte da autoridade xudicial pásase a reconstruír uns feitos que xa merecen igual-
mente de crónicas e reportaxes que nos permiten, tantas décadas despois, internarnos 
nun peculiar caso de bigamia acontecido a comezos do século XX no concello da Lama. 
“Llantos, insultos, escenas desgarradoras, de todo hubo”, palabras que escribe un dos 
xornalistas seguidores do caso para plasmar ese primeiro momento no que Aquilina 
Fernández quedou informada que o home co que se unira en matrimonio estaba na re-
alidade casado.

“¿Que documento presentó el Silva para acreditar su derecho al matrimonio?”, pre-
guntábanse os cronistas de El Diario de Pontevedra. Ao parecer non máis que unha 
partida de bautismo e un permiso do xuíz municipal da Lama e, se cadra máis determi-
nante, a presentación como testemuñas de dos compatriotas do noivo que “sostuvieron 
ante el cura que el Silva era soltero”. Os que tal cousa declararon  atendían aos nomes 
de Luis María González, veciño da parroquia de Verducido e máis tamén un tal Martinho 
que, en canto saltou o escándalo desaparece de Gaxate e, fuxido, nunca chegaría a ser 
prendido pola garda civil.

o delito de bigamia e as penas contra o home ou a muller que o comete queda 
rexistrado na historia do Dereito cando menos desde os tempos medievais. 
Os ordenamentos ou disposicións que o contemplan e castigan, son unha 

Ante o que lle caía enriba Manuel Jose da Silva emprende igualmente unha fuga 
que non fixo senón delatar máis se cabe o seu delito ante as autoridades e tamén, so-
bre todo, ante a súa propia e sorprendida muller. O xulgado de Ponte Caldelas abre un 
sumario e decreta a procura e captura dun home que como Da Silva coñecía moi ben 
a provincia de Pontevedra despois de ter traballado no seu oficio por distintos lugares. 
Manuel José da Silva, natural da localidade miñota de Caminha contaba, cando foi des-
cuberto, con vinte e dous anos e exercía de albanel tanto en Portugal como en Galicia. 
Traballou primeiro en Baiona, despois en Vigo e antes de se asentar en Gaxate, tamén 
se aplicara no seu labor en Pontevedra, Fornelos e Porriño. Será precisamente nesta 
última vila onde foi localizado e detido pola garda civil que o vai conducir á prisión de 
Pontevedra como primeira etapa dun inmediato traslado ao cárcere de Ponte Calde-
las onde quedou internado a disposición do xuíz titular Gualberto Ulloa. Unha autori-
dade xudicial que, na terminoloxía da prensa da época, vai interrogalo “habilmente” ata 
conseguir del unha confesión dos feitos polos que fora posto en busca e captura. Un 
recoñecemento que se enriquecerá cun dato biográfico fundamental. Manuel da Silva, 
para sorpresa de todos, declara con naturalidades ante o xuíz Ulloa que en realidade 
contraera anteriormente matrimonio —o 19 de novembro de1901— con Ana María Ponte 
en San Pedro de Xeiras, feigresía situada no concello de portugués de Caminha. Unha 
información á que suma que desta unión naceran dúas crianzas, a quen lles puxeran os 
nomes de Olivia e Carlos.

De feito, o xuíz de Ponte Caldelas logrou que a mesmísima Ana María Ponte se 
desprazase desde Caminha e prestase igualmente declaración á fin de esclarecer uns 
feitos que lograron suscitar o interese tanto da veciñanza como da prensa da capital 
provincial. Será El Diario de Pontevedra o que, como novidade, leva ás súas páxinas que 
o xuíz Gualberto Ulloa “ofició de lo ocurrido al señor Obispo de Tuy para los efectos del 
expediente eclesiástico que habrá de instruirse con motivo del doble enlace matrimo-
nial”. Mesmo dos días do Da Silva xa internado no cárcere, e como exemplo da reper-
cusión que acadan os feitos, distintos xornais informarán que o preso chegou mandar 
cartas a Aquilina, a que era a súa segunda esposa, co ánimo de que o perdoase e 
mesmo pregándolle de que continuasen coa relación. En concreto, entre “mil perdones” 
e “haciéndola protestas de cariño”, chégase a transcribir un parágrafo textual dunha 
das misivas na que Manuel escribe: “yo non estarei sempre na cárcel y por muitísimas 
voeltas que de la vida, ti serás sempre a feiticeira mía...”. Explosión de tenrura real o 
finxida, en interpretación dun dos xornalistas que cobre a noticia, que no semellan xerar 
o perdón da agraviada e avergoñada muller de Gaxate que pola contra non se mostrará, 
e así tamén se recolle, nada piadosa co portugués.

un cAso MEdiático E con FotoGrAFíAs

Xa destapada a bigamia, e polo escándalo que suscitou, esta pasa a encher paxi-
nas de distintos xornais que beberán nas informacións previamente difundidas nunha 
achegada capital da provincia por parte de El Diario de Pontevedra, xornal ao que estaba 
ligado empresarialmente nada máis e nada menos que o avogado e escritor Prudencio 
Landín Tobío que, en breve, asumirá a defensa de Manuel José da Silva ante os tribunais. 
Na práctica, as principais cabeceiras galegas publican puntuais informacións desde as 
que os lectores poden seguir paso a paso todas e cada unha das circunstancias que 
arrodean o que semellaba un claro caso de bigamia. El Diario de Pontevedra destaca no 
seguimento do escándalo e as súas exclusivas obviamente nacen do coñecemento do 
sumario que coñece e estuda Landín Tobío.
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O maior éxito virá dado pola entrevista que o xornal capitalino realiza, toda unha 
novidade no xornalismo galego, á muller que se entendía como vítima principal. Aqui-
lina Fernández móstrase valente e decidida ao contestar as preguntas dun reporteiro 
que a interroga en Pontevedra —onde se refuxiara temporalmente nunha casa da rúa da 
Oliva— co ánimo de desentrañar o engano ao que foi sometida e así, desde o seu directo 
testemuño, desvelar ás circunstancias que lle levaron en confiar por tanto tempo no seu 
“tenorio” portugués. Declaracións estas, inusuais e sorprendentes, que saltarían máis 
tarde ás páxinas da revista ilustrada de maior tiraxe de Galicia. As respostas de Aqui-
lina a El Diario de Pontevedra se reproducen nesta publicación —de enorme e variada 
difusión— pero, desta vez (no número correspondente a febreiro de 1904), cun engadido 
que lle concede se cabe máis calidade e verosimilitude a unhas declaracións que de 
seguro chegaron —como así lograba Vida Gallega— aos distintos lugares do mundo nos 
que asentaba a emigración galega, e xa que logo, a tantos lectores transterrados natu-
rais de A Lama, o concello onde se produce o xa famoso caso de bigamia.

Nestas dúas informacións citadas, Vida Gallega insire fotografías tanto de Aqui-
lina como de Manuel José da Silva. Un feito sorprendente que se debe a un fotógrafo 
afeccionado de apelido Suárez que á súa vez exercía como correspondente da revista 
en Ponte Caldelas. A primeira das imaxes (Vida Gallega, nº2, 14 de febreiro de 1904) 
mesmo ten interese social e histórico xa que recolle a presenza no cárcere do bígamo 
portugués. Esta infrecuente fotografía representa a tres presos sentados no chan do 
cárcere e a xogar á baralla. Un deles é o propio Manuel José Silva, outro un accidental 
compañeiro de reclusión, e o terceiro aquel outro portugués, Luis María González, resi-
dente en Verducido, que fora cómplice do engano. Mentres, a entrevista copiada de El 
Diario de Pontevedra, vai ser ilustrada cun retrato a medio corpo da aldraxada Aquilina 
Fernández, tamén retratada pola cámara de Suárez. O anónimo entrevistador (o propio 
Landín Tobío?) escribírá da muller: “Es una gallega de cuerpo entero. Alta, muy bien 
formada, y cuerpo airoso y esbelto, morena, de ojos muy vivos, de cierta soltura en el 
decir y en el accionar, tiene indudablemente esta joven condiciones para hacer tirón a 
cualquiera”. Tamén pon na boca de Aquilina unha descrición de Manuel José da Silva: 
“Era guapo y muy bueno y yo lo quise desde el mismo día que lo conocí en la feria de 
Gajate. Mi madre era opuesta a los amores, pero yo seguí con el porque comprendía 
que se sacrificaba. Todo el día trabajaba y después venía a verme desde lejos sin per-
der un solo día. En cuanto yo me paraba con otro hombre ya él se volvía loco diciendo 
que no lo quería”. Sobre a voda, Aquilina contaba na interviu: “Se celebró la boda con 
mucho lucimiento, asistieron amigos y huvo convidada de dulces, chocolate y copas. 
Se gasto mucha fina peseta en todo aquello. Para que nada faltase fuimos de viaje 
como los novios del pueblo. Llegamos a Pontevedra en coche, aquí estuvimos un día y 
despues fuimos a Vigo en tren. ¿Nunca allí fuéramos, Dios mio... En  Vigo me pegaron 
un sarampión y estuve tres días enferma en la fonda de Antonio Fernández (...) Él muy 
bien, muy cariñoso, sin separarse de mi lado y atendiéndome en todo lo que pedía. Al 
volver a Pontevedra fuimos a Marín y al día siguiente estábamos de regreso en Gajate. 
Allí trabajaba como siempre y hacíamos muy buena vida. Nunca me maltrató y dá-
bamos envidia a la gente de lo felices que éramos”.

Sobre o día no que no que chegou saber do engano ao que foi sometida, nesta 
mesma entrevista, Aquilina ofrece a súa versión: “A los seis meses de casada y estando 
yo en cama, llamaron a la puerta. Abrí y me encontré con una mujer portuguesa y me 
abrazó diciéndome ¿Canto me alegro de ter esta paisana tan linda! Después marcho 
con un hombre que la acompañaba y con Silva. Yo me quedé en casa”. Aquilina lembra 
ao xornalista as fatais horas posteriores á inesperada visita: “Al día siguiente por la 
mañana, cuando salí a la calle, toda la gente del pueblo empezó a rodearme llorando y 

diciéndome que por fin se sabía que Silva era casado y que viniera a buscarlo su familia. 
Las mujeres me consolaban diciéndome que no me afligiera porque yo me volvía loca. 
Mi madre se abrazaba a mi y echando maldiciones a Silva. Los hombres decían que 
merecía ser arrastrado...”. Na conversa mesmo entra en consideracións sobre a primei-
ra esposa: “Paréceme que Silva tenía más corazón para mi que para la portuguesa... La 
otra dicen que no era muy guapa. Yo no sé, pero lo dicen...”. Opinión ofrecida, segundo 
expresa o cronista “con cierto aire de vanidad”  e que lle permiten lanzar unha pregunta 
directa sobre si estaba ou non namorada aínda do Manuel: “Señor... no me hable de eso 
siquiera, contestó Aquilina sonriendo amargamente. ¿Pero voy a querer a un hombre 
que me hizo tan desgraciada?...”.

A tan particular e rara entrevista remata cunha directa pregunta. O xornalista quere 
saber se é certo ou non que Da Silva lle escribe cartas desde o cárcere de Ponte Calde-
las. “Sí, señor, aquí tiene V. este montón de cartas donde me dice que se acuerda de mi a 
todas horas y que ha de volver a ser mio. Pero yo no quiero, aunque mismo saliera libre. 
No tengo ganas de verlos más y mi gusto es que vaya para junto la otra y que atienda a 
sus hijos que yo seré feliz como mi madre”. Unha ponderada resposta — “a limpiar las 
lágrimas con un pañuelo”— que describe a personalidade dunha muller que, xa comeza-
do o xuízo en Pontevedra, foi vítima de opinións contraditorias aireadas na prensa que, 
en liña a actitudes de submisión feminina aniñadas tanto nos xornais como na socie-
dade desa época, tentaban enfrontar ás dúas mulleres agraviadas ao especular sobre 
cal das dúas sería merecente de recibir ou non o amor final do acusado de bigamia.

 [Manuel José da Silva no cárcere de Ponte Caldelas. Fotografía de Suaréz, 1904] F01
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F02 [Retrato de Aquilina Fernández. Fotografía de Suaréz, 1904]

suMArio, Xuízo E sEntEnzA

No sumario de tan mediático caso, consta como Manuel e Aquilina se coñeceran 
supostamente o 11 de outubro de 1902, día de feira en Gaxate na que, segundo a prensa 
o “romántico lusitano” veu por vez primeira a unha Aquilina “bastante agraciada y airosa”. 
Na feira, segue a contar un xornalista, “allí estaba Manuel da Silva mirando con empeño a 
la muchacha y dirigiéndole requiebros”. Segundo a galante versión do redactor, “acercán-
dose a ella por fin y aunque la chica se mostraba esquiva en el primer momento, no tardó 
en rendirse a los galanteos del Silva formulados e la dulce lengua portuguesa que tanto 
penetra en los corazones delicados”. Seguindo este relato, Aquilina e o Manuel fixéronse 
noivos, pasan a convivir e concertan o casoiro. Deses días, na declaración sumarial e a 
efectos de descargo, Da Silva chega a declarar que realizara unha previa advertencia que 
non quixo ser ser considerada por Aquilina Fernández que mesmo a tomou a chanza: 
“Mira que son casado!”, seica lle dixo pero ela, ao parecer se lle dar importancia, conte-
staríalle: “Non procures desculpas Manueliño...!”

Xa chegado o caso á Audiencia Provincial —chegáronse a celebrar catro vistas ante 
o “Tribunal del Jurado”— o fiscal Sánchez Salgués mantivo que o delito estaba probado 
desde o momento no que Silva recoñeceu o seu engano e que, a maiores, apareceron e 
se aportan á causa as dúas distintas actas de matrimonio. No interrogatorio, ante pre-
guntas do fiscal, Da Silva declarou con soltura: “Yo señor hacía mala vida con Aquilina 
Fernández y todo el mundo me aconsejaba que debía casarme con ella para cubrir su 
honra. Me llamó el cura de Gajate tres o cuatro veces, diciéndome que ya que yo hiciera 
el daño tenía que reparalo. Yo le dije que era casado, pero él me contestó que era una 
disculpa mía. Al mismo tiempo me perseguían la muchacha y la madre diciéndome que 
me casaba o que no sería hombre para otra mujer... Y me casé”

O avogado pontevedrés Prudencio Landín, que defendía ao acusado principal e 
máis o seu compatriota testemuña, comezou o seu alegato de defensa citando como 
referenza ao tamén avogado Moisés González Besada e a recoñecer que o seu papel 
neste xuízo “era dificilísimo”, posto que se atopaba ante un delito demostrado e, o peor 
de todo, con dous procesados convictos. Landín, ao tempo, subliñou que non vía pe-
chadas as portas da súa defensa e sorprende a todos pedindo a absolución dos dous 
homes sentados no banquiño dos acusados. O competente letrado avanza no asunto 
explicando a normalidade dunha relación previa entre un home e unha muller que se 
coñecen e se namoran. Da Silva, insiste Landín, nunca quixo casarse e mesmo xamais 
prometería a Aquilina un enlace ao que, pola contra, veríase na obriga de concretar. 
Serían, sempre segundo Prudencio Landín, as “forzas vivas” de Gaxate e a súa propia 
namorada os que induciron a Silva a cometer o delito. Unha arriscada estratexia de 
defensa que se baseaba en contradicir os condicionamentos sociais da época sempre 
marcados por uns costumes sociais nos que a igrexa católica marcaba e definía os pre-
ceptos morais. O hábil avogado centra o seu ataque na figura do párroco que arroupou 
e bendiciu a unión: ”Silva no era el empeñado en casarse, sino ella y cuantas personas 
se interesaban por amparar su honra maltrecha. Y la prueba de que se han empleado 
con mi defendido todos los medios inimaginables para que se casara, costase lo que 
costase, es que el cura les impuso el sacramento del matrimonio, pasando por encima 
de sus deberes, puesto que no les exigió la fé de soltería, ni el permiso paterno, ni otros 
requisitos previstos en el Derecho Canónico“.

A expresar unhas normas sociais ben distintas das que neste tempo que vivimos 
rixen tanto na sociedade coma na expresión xurídica, Landín debuxou en 1905 a un 
Da Silva “lejos de su esposa, en plena exuberancia de la juventud y de pasión” que non 
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F03 [Titulares do caso de bigamia en El Diario de Pontevedra, 1905] 

soñaba en se casar e que solo a insistencia do crego de Gaxate —“en nombre de la 
moral”— e da nai de Aquilina —“en nombre de la honra de la hija”—, conduciron a pecar, 
en clave canónica, e delinquir no que toca ao código penal. Esta sería, segundo a nada 
inocente defensa de Landín, “la razón de este matrimonio y no el afán grosero de man-
char los pudores de Aquilina Fernández. Puesto que ambos hacían vida marital siendo 
solteros y tenía el Silva satisfechos todos los gritos de la carne”. A artillería de Pruden-
cio Landín aínda aumentaría a intensidade da súa carga cando dirixiu a súa acredi-
tada retórica xurídica contra o representante da Igrexa: “Si el párroco no cometiese tal 
imprudencia, no iría al banquillo Silva, porque las Leyes non son solo para castigar el 
mal, sinó para prevenirlo y evitarlo, cosa que no supo o no quiso hacer el cura que dió 
por el contrario todo género de facilidades al procesado para que saliera triunfante de 
sus propósitos”. Na súa posición de defensor, que semellaba difícil o case imposible, 
continuou a lanzar os seus dardos se cadra con maior virulencia: “El cura infringió tan 
temerariamente las leyes canónicas, como Silva quebrantó las leyes civiles y ahora se 
hace responsable a este muchacho de 22 años y no al que por su ministerio y por su 
edad debía ser con su prudencia un centinela del cumplimiento del deber”.

Todo un discurso que seguro sorprendeu tanto ao fiscal como ao público presente 
na Audiencia de Pontevedra —esposas galega e portuguesa, incluídas— que aínda con-
templou e escoitou o tramo máis contundente da alegación do avogado Landín: “Aquí 
hay un hombre casado que contrajo matrimonio con una segunda mujer, pero la Iglesia, 
de acuerdo con el poder civil, anula el segundo enlace y queda existente el primero que 
es el que verdaderamente válido. Hecho esto, vuelve Silva a ser el marido de su primera 
mujer que aquí vino con los brazos abiertos dispuesta a todo género de perdones ¿Hay 
algun daño más que reparar? Ninguno más señores jurados, porque la única persona 
lastimada, que lo sería la segunda mujer, había empeñado ya de soltera sus pudores 
de virgen, a sabiendas del pueblo entero donde vivía y nada influyó por tanto el matri-
monio en esa sagrada doncellez que hoy podía invocarse en su favor”. Con estas duras 
palabras, lanzadas na defensa do seu cliente principal, pero máis severas para Aqui-
lina (en liña coa moralidade masculina dominante naqueles días), remata a quenda de 
defensa protagonizada por Prudencio Landín e a vista consúmese co presidente do 
tribunal a resumir as enfrontadas posicións do fiscal e defensa para trasladalas a uns 
xurados que se retiran a deliberar. Non pasará moito tempo para que estes aposta-
ran por un veredicto favorable en todos os seus términos cos argumentos do avogado 
Landín. Ante esta decisión, o fiscal Salgués solicita á sala que se nomee un novo xura-
do, cuestión que sería aceptada polo xuíz presidente.

Na nova vista, a que asistiu gran número de curiosos e as dúas mulleres implicadas 
como testemuñas, o ministerio público, sen apreciar circunstancias modificativas de 
responsabilidade, pediu para Da Silva a pena de oito anos e un día de prisión maior 
(con 3.500 pesetas de indemnización á prexudicada, toda unha fortuna para a época)  
mentres que para Luís, o seu cómplice, solicitaba a de dous anos, catro meses e un día. 
Landín, en continuidade coa liña de defensa aberta, solicitaría novamente ao xurado 
que optase por un veredicto de inculpabilidade. Para sorpresa de tantos, ambiente xu-
dicial  incluído, logo da deliberación dítase, xa en febreiro de 1906, un veredicto que 
se corresponderá integramente coas teses do experimentado avogado pontevedrés 
e, con Landín Tobío claro triunfador, os dous procesados son declarados como non 
culpables. De inmediato, o tribunal ordenaría a posta en liberdade de Manuel José da 
Silva e deseguido, o comentario que se estendeu como a pólvora no sería outro que 
Prudencio Landín lograra condenar de facto á Igrexa e a certas “forzas vivas” de Gaxate 
por tratar de impoñer pola forza os seus códigos morais con fórmulas entre forzadas 
e irregulares.
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FIGURAS

Imaxes  de dominio público imseridas na prensa citada.

 [Vista de Gaxate] F04

Malia o enorme interese que a prensa e boa parte da veciñanza da Lama, Ponte Cal-
delas e Pontevedra mostraron por este sonoro caso de bigamia, o tempo foi borrando a 
súa memoria ata se esquecer plenamente da memoria colectiva. O certo é, que en base a 
sentenza ditada pola Audiencia de Pontevedra, os seus protagonistas principais, Aquilina e 
Manuel José da Silva, puideron dispoñer con liberdade, calquera que fose o seu camiño ou 
decisión, das súas vidas privadas. Antes durante a vista, as dúas mulleres enganadas por 
Da Silva fixeran ben distintas declaracións. “¡Por mi que vaya a presidio! ¿Todo lo merece”, 
serían as palabras de Aquilina. Ben distintas ás da súa primeira dona portuguesa que, 
segundo transmite a prensa “mostrábase dispuesta a querer nuevamente al Silva si la 
justicia lo absuelve”. O veredicto que xusto conseguirá a profesional defensa de Prudencio 
Landín Tobío.  

 [Prudencio Landín no seu despacho] F05
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A todas as persoas que me deron a información necesaria 
sobre a toponimia, lingua, cultura e historia dos seus lugares. 

ENTRE cHAMAdEIROS E 
ESPAzOS fERMOSOS (III)

m a r í a  d o lo r e s  f e r r o  d i z
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de San Paulo de Xende, tras deternos nas de San Pedro de Gaxate e San Bartolomeu de 
Seixido e Xesta.

En anteriores edicións xa temos falado da importancia de conservar e poñer en valor a 
extraordinaria variedade de microtoponimia existente na nosa terra. Podemos afirmar sen 
ningunha dúbida que o noroeste peninsular é a primeira potencia neste senso. Por este mo-
tivo, a toponomástica goza de especial protección dende o eido lexislativo, xa que estamos 
a falar dun patrimonio inmaterial que corre o risco de desaparecer cos anos. Así, na Lei 
5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia cítase o seguinte ao respecto:

TÍTULO V. O patrimonio cultural inmaterial

Artigo 67. Salvagarda do patrimonio cultural inmaterial.

A salvagarda do patrimonio cultural inmaterial garantirase a través das medidas dirixidas a 
asegurar a súa viabilidade, que comprenden a identificación, documentación, investigación, 
preservación, protección, promoción, valorización, transmisión e revitalización deste 
patrimonio nos seus distintos aspectos.

Artigo 68. Identificación, documentación e investigación do patrimonio cultural inmaterial.

1. A consellería competente en materia de patrimonio cultural identificará e rexistrará, de 
acordo co previsto no título primeiro desta lei, as distintas manifestacións do patrimonio 
cultural inmaterial presentes no seu territorio, fomentando na elaboración desta relación 
a participación das comunidades, os grupos e as organizacións entre cuxos obxectivos 
figure o fomento e o desenvolvemento da cultura, así como das institucións representativas, 
académicas e científicas pertinentes.
 
2. A Xunta de Galicia velará, xunto con outras institucións da Comunidade Autónoma, pola 
preservación da toponimia tradicional, que se considera un valor identitario da Comunidade 
Autónoma, así como un instrumento para a concreción da denominación xeográfica das vilas 
e dos seus bens.

Por outra banda, tamén é importante que lembremos algúns aspectos para termos en 
conta á hora de preservar este ben cultural secular:

A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de Normalización Lingüística, recolle no artigo 10 do título 
II (“Do uso oficial do galego”)os seguintes tres puntos:

1. Os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega.

2. Correspóndelle á Xunta de Galicia a determinación dos nomes oficiais dos municipios, dos 
territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos topónimos 
de Galicia. O nome das vías urbanas será determinado polo concello correspondente.

3. Estas denominacións son as legais a todos os efectos e a rotulación terá que concordar con 
elas. A Xunta de Galicia regulamentará a normalización da rotulación pública respectando en 
todos os casos as normas internacionais que subscriba o Estado.

n este novo número de A Pedreira achegarémonos ás restantes cinco parroquias do 
concello da Lama que por motivos de edición quedaron sen analizar no anterior artigo. 
Deste xeito, imos comezar pola freguesía de Santiago de Covelo e remataremos pola 

Como ben podemos observar, de maneira xeral son moitos os letreiros na nosa terra 
que continúan a amosar formas toponímicas deturpadas que deberían ser emendadas. 
Este tipo de problemática debería ser atallado canto antes por cada unha das diferentes 
institucións competentes.

Ademais, cada un de nós debería reflexionar acerca da relevancia de manter un patri-
monio inmaterial que nos foi transmitido xeración tras xeración e que garda intacto o noso 
tesouro idiomático. Un lenzo que recobre a nosa xeografía impregnado de lendas, fonética, 
léxico e unha variedade infinda de pinceladas arqueolóxicas, históricas e etnográficas.

“Somos nós as persoas gardiás responsables 
de manter esta fonte que une e glorifica o 

noso pobo.

sAn sEbAstián dE coVElo

◊ A Candeira
Este fitotopónimo podemos emparentalo co verbo latino CANDĒRE, “arder”. Como sucede cos 
derivados ABELLANA, MATTIANA e outras formas que presentan no radical un -AN- ao cal se 
engade un sufixo, os correspondentes a -ARIA, -ARIU, *CANDANARIA, *CANDANARIU, presentan 
en boa parte das provincias de Ourense e Lugo os resultados -aira, -airo procedentes de -AN-ARIA, 
-AN-ARIU, fronte á solución común -eira deste caso e do resto do galego e mais do portugués.

No Nomenclátor de Galicia aparece como aldea nas zonas da Lama e Ponteareas.

O antropónimo “Candeira” aparece rexistrado unicamente nas cidades de Pontevedra, Vigo, 
Ponteareas e Mondariz.

◊ A Canteira da Fernandiña/A Canteira Nova
Este microtopónimo fai referencia a lugares explotados pola man do home para a obtención dalgún 
produto en concreto, habitualmente pedra ou lousa. Neste caso vai acompañado do nome da 
propietaria e, no segundo caso, dun adxectivo que indica o seu carácter actual fronte a unha máis 
antiga.

Antigamente, os montes eran as canteiras ou lugares de onde se obtiña a pedra para a 
realización das diferentes obras. O material en bruto, ao natural ou xa algo traballado, era 
transportado dende o monte no carro. Nesta Terra de Montes, o oficio da pedra era un dos 
máis habituais, lembremos os coñecidos arguinas.

◊ A Cañotiña
Estamos diante dun fitotopónimo, diminutivo feminino (-iña) dunha forma cuxa raíz cañ- estaría 
castelanizada. No Dicionario da Real Academia recóllese coma can- (“canoto”: talo de certas 
plantas coma a col, a pataca ou o millo); de aí podemos pensar nos nomes de lugar coma A Caniza 
(A Cañiza) ou nos antropónimos coma Canizo (Cañizo). A forma masculina “cañoto” recóllese como 
apelido na zona da Ribeira Sacra.
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No Dicionario de dicionarios recóllense 33 acepcións para este termo, entre elas:

CAÑOTA Pié de un árbol con raices.s.f.

X. Filgueira Valverde, L. Tobío Fernandes, A. Magariños Negreira e X. Cordal Carús (1926): 
Vocabulario popular galego-castelán (publicado por entregas en El Pueblo Gallego)

cañota 1. (Fea. Gun.) roble o castaño viejo; 
2. (Val.) tabla acanalada por donde vierte agua la fuente; 
3. (Gui.) terreno cercado dedicado a campo o a prado; 
4. var. de cañoto 2, 3 y 6.

f.

Eladio Rodríguez González (1958-1961): Diccionario enciclopédico gallego-castellano, 
Galaxia, Vigo

Na Lama, na parroquia de Xesta, localízanse algunhas das mellores carballeiras da provincia. 
Mais existen algunhas árbores emblemáticas coma “O Carballo do Pelete”, situada na aldea do 
Pelete (Covelo), na parte traseira da igrexa.

◊ A Carballeira/A Carballeira de Acá/A Carballeira do Coto
Este fitotopónimo, unha das principais especies arbóreas do noso territorio, provén da raíz 
prerromana carba “mato”, máis o sufixo colectivo -eira. O “carballo” é unha árbore da familia das 
fagáceas (Quercus robur), de follas caducas, casca gris e froito en glande, a landra.

No Nomenclátor de Galicia hai aproximadamente unhas catrocentas localidades cuxo nome 
contén este substantivo ou un derivado. Xa como antropónimo, “Carballeira” podemos observar 
que é característico da zona norte de Galicia, principalmente da provincia de Lugo.

sAn PEdro dE GAXAtE

◊ A Costa/A Costa das Viñas
Este orónimo fai referencia ao relevo do terreo. Provén do latín <CŎSTA e pódese dicir que é un dos 
máis abundantes na nosa toponimia.

A pesar de non ser moi frecuente o cultivo da vide no concello, desta vez acompaña o 
topónimo, o que nos fai pensar na posibilidade da existencia de viñas no lugar.

Como antropónimo é máis común na súa forma plural “Costas”.

◊ A Fonte Grande
Estamos diante dun hidrónimo transparente na súa forma. A pesar de estar clasificado como 
terreo mixto, pensamos na existencia dun manancial dentro da zona, xa que é moi habitual que os 
lugares tomen o nome dos elementos que gardan no seu interior, neste caso un nacente de auga.

◊ A Pedra de Pé
Este litónimo forma parte dos numerosos menhires existentes na nosa terra, especialmente no 
concello da Lama ao ser unha zona de carácter montañoso. Os menhires ou pedrafitas eran 
utilizados de maneira habitual para a demarcación dos lugares. Así, é moi común que estean 
situados na confluencia de varias parroquias e conteñan abundantes marcas (cruces…)  [O Carballo do Pelete. Covelo] F01
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◊ A Ponte Nova
Elemento de interese cultural (tamén recollido como antropónimo) con 39 acepcións no Dicionario 
de dicionarios entre as cales destacamos a seguinte:

PONTE Puente, según el VCT. 

Fábrica de piedra, madera o hierro, que se forma sobre los 
ríos, fosos y otros sitios para poder atravesarlos. 

Paso que se forma sobre barcas, poniendo tablas encima 
para pasar los ríos. 

Pieza que en las fábricas de tapices atraviesa todo el telar. 

Pieza del carro del país, que es de madera o hierro y sujeta 
los dos GALLOS o PUGAS del RANQUEIRO a la CABEZALLA. 

Los puentes tuvieron en la Galicia antigua una gran 
preponderancia, sin duda por los importantes servicios 
que prestaron en todos los tiempos para cruzar los ríos y 
riachuelos que riegan nuestro territorio. La musa popular los 
ha rodeado de prestancia, llevándolos a sus coplas, como el 
puente romano de la ciudad de las Burgas, que atraviesa el 
Miño, y es una de las tres cosas que hay en Orense y no hay 
en España; y como el ponte n-Afonso, frol da miña mocedá, 
según frase del anónimo coplero, que cruza el río Tambre, 
cerca de Noya y llevó sin acabarse treinta años.

s.f.

Eladio Rodríguez González (1958-1961): Diccionario enciclopédico gallego-castellano, 
Galaxia, Vigo

A Ponte Nova  foi remodelada cos anos, como lles sucedeu a moitas outras da nosa 
xeografía.

Atópase nunha zona na que o río Oitavén se divide en dúas partes e conforma unha 
pequena insua.

sAn bArtoloMEu dE sEiXido

◊ A Canteira
Ver parroquia de San Sebastián de Covelo.

◊ A Casa dos Mouros
Estamos diante dun litotopónimo que alude en moitos lugares a unha construción megalítica. Mais, 
tal e como se observa nas fotografías, dubidamos que sexa este o caso, habería que facer un 
estudo arqueolóxico que confirmase a existencia dalgún resto. No lugar, de difícil acceso, existe un 
rochedo de caprichosas formas e recunchos, dende o cal se divisa a veciña serra do Cando e os 
afastados montes que miran cara ás Rías Baixas.  [Rochedo de “A Casa dos Mouros”] F03

 [A Ponte Nova] F02
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A forma latina <MAURUS deu lugar ao substantivo e adxectivo “mouro”. O imaxinario 
popular recompila numerosas lendas sobre este tipo de personaxes e son moitos os xace-
mentos arqueolóxicos que conteñen esta denominación. Así mesmo, existen numerosos 
exemplos na nosa xeografía de “A Eira dos Mouros” que manteñen viva esa autóctona histo-
ria lendaria. Habitualmente son zonas nas que non nace vexetación, é dicir, limpas de toxos 
e silvas, situadas no monte e que non deixan indiferente a ninguén que camiñe pola zona.

◊ A Chaira/A Chan/A Chan de Navenllas/A Chan do Seixo Branco
Estes catro orónimos proveñen do étimo latino <PLANA, o que indica o seu carácter chairo, 
plano. Habitualmente, son espazos situados no monte que adoitan coller como nome o 
chamadeiro dalgún elemento patrimonial, lugar ou incluso material (neste caso o seixo). Os 
montes que rodean o concello lamense caracterízanse pola abundancia deste tipo de pedras 
brancas que incluso lle dan nome a un deles: O Seixo (A Escuadra).

Pola súa banda, o topónimo Navenllas podemos emparentalo cos topónimos que levan a 
raíz Nav-. Algúns autores explican nava como tema preindoeuropeo co sentido de ‘lugar chan 
entre montes’, a partir dunha raíz NAB–, ‘auga’, con alternancia na vogal. Non hai dúbida de que 
é un hidrónimo. En portugués navalhão é ‘terreo húmido, de herba, entre searas’. 

Así tamén, a partícula indoeuropea -ANA, ‘auga’, que está no Guadiana e noutros ríos pode 
estar relacionada.

◊ A Congostra
Este microtopónimo lineal co significado de “camiño de carros estreito e profundo, que discorre 
xeralmente entre valos, cómaros ou outras elevacións do terreo” podería estar emparentado co 
adxectivo latino <ANGUSTUS. Existen a nivel dialectal diferentes denominacións para este tipo 
de vías: carincosta (que pode ser co “a” palatal: cärincosta), coroncosta, corga, corgo…

f04 [Rodeiras de carro] 

Son moitos os camiños que gardan as rodadas producidas polo trasfegar continuo de 
carros nalgún tempo.

◊ A Cortiña
Este microtopónimo, da forma latina <COHORTINA, fai referencia a un “terreo próximo á casa de 
labranza, xeralmente valado e de pequenas dimensións, dedicado fundamentalmente ao cultivo 
de cereais, hortalizas ou patacas. Chousa”. 

Ás veces, dependendo da zona, a pronuncia do “o” átono pecha en “u” e dá lugar a 
“Curtiña”. 

Estamos a falar do topónimo máis abundante dentro das denominacións existentes na 
nosa terra. Só na Lama rexistramos, como mínimo, 25 topónimos que teñen como base este 
nome (O Cortiñal, Tras das Cortiñas…).

sAn bArtoloMEu dE XEstA

◊ A Costa/A Costa das Alloas/A Costa de Estrufe/A Costa do Carbón/A Costa do Coto/A 
Costiña
Véxase a parroquia de San Pedro de Gaxate.

En canto á denominación “do Carbón”, pensamos que pode estar relacionado co lugar 
onde a veciñanza realizaba o carbón (de urce habitualmente) para as forxas ou fraguas tan 
comúns daquela.

Como antropónimo, vese máis nas zonas ás que alude. Os concellos onde é maior a súa 
densidade son Carnota e Tordoia na Coruña.

◊ A de Carmela
Estamos diante dun topónimo que fai referencia á propietaria, Carmela. Neste caso te-

mos que sobreentender o termo “veiga, finca”: A Veiga/Finca de Carmela”, diminutivo de 
Carme.

Por outra banda, deste nome é interesante tamén destacar a súa utilización como 
colectivo (as veigas). Dependendo da zona galega en que nos atopemos, o termo utilizado 
para designar un conxunto de terras vai variar. Así, as veigas convértense noutros lugares 
en herdades, agros, leiras e unha infinidade de sinónimos propios da nosa lingua que gardan 
certas características que os diferencian entre eles.

◊ A Derrapada
Este nome preséntase tamén na parroquia de San Bartolomeu de Seixido. Pensamos 

que pode estar emparentado co verbo “rapar”, que alude a zonas que foron rozadas, é dicir, 
das cales se extraeu a vexetación. A súa escrita podería ser “A de Rapada”, mais habería que 
ver documentación histórica para asegurarnos. 

A rozada é unha acción moi importante na conservación do noso monte. O cambio no 
noso modo de vida levou a que as zonas destinadas a este fin ficasen no esquecemento e 
no abandono. Hai que dicir tamén que os animais colaboran notablemente no mantemento 
da vexetación dos nosos montes, polo que conforman un recurso sinxelo para termos en 
conta sempre.
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Na Lama existe o lugar de “As Rozadas”, na parroquia da Escuadra, que tería a mesma 
orixe.

No Nomenclátor de Galicia hai 15 topónimos que conteñen “rapad”, entre eles: O Rapa-
doiro, O Rapadouro, Campo Rapado…

◊ Feixa de Liñares
Este hidrónimo entra a formar parte dos xenéricos deste municipio. A forma normativa que se 
recolle no dicionario é freixa. A Lama amosa as fervenzas máis fermosas de toda a provincia; 
dada a súa orografía, a auga nacida nestas altas montañas deslízase con forza dende os altos 
cumes ata chegar ás zonas máis chairas.       

 Son abundantes as pozas que o camiñante ten ao seu dispor e dende elas albíscanse as 
ondas que a paisaxe vai marcando ao seu paso.

O concello conta ademais cun lugar coñecido coma A Fírveda (Covelo), que alude a isto.

O estudoso Sarmiento xa o recollía daquela:

feixa  y 
freixa

Es adjetivo de roca o peña. Acaso de fissa o de fixa. Por 
similitud se aplica a la catarata o cascata que hace un 
río precipitado de unas rocas, v. g.: las freixas del río 
Caldelas, que vi, o de frango, is. CatálogoVF 1745-1755

Martín Sarmiento (1746-1755c): Catálogo de voces y frases de la lengua 
gallega, ed. de J. L. Pensado Tomé (U. de Salamanca en 1973)

Deste xeito, a freixa de Liñares é xunto coa da Fírveda unha das máis fermosas do con-
cello. Existen varias rutas ao longo desta parroquia, unha delas é a do Val do Río Xesta, que 
chega ás diferentes pozas, lugares ideais para o baño onde a auga labrou coa súa forza a 
pedra e creou auténticas bañeiras naturais.

En canto ao topónimo de “Liñares”, lugar desta parroquia, ten a súa base no substantivo 
“liño” (Linum usitatissimum) que é unha planta anual da familia das lináceas de raíz fibrosa, 
talo recto e oco do que se extraen fibras téxtiles, flores azuis e semente oleaxinosa. Isto de-
nota a importancia que o traballo desta planta tivo nalgún tempo, con el tecíase toda clase 
de pezas de vestir e para o fogar.

sAn PAulo dE XEndE
◊ A Feixa
Ver parroquia de San Bartolomeu de Xesta.

Estamos a falar dunhas veigas situadas ao carón do regueiro que baixa dende As Ermi-
das (“As Feixas”),cuxa denominación en singular alude ao conxunto: a zona da Feixa.                                                                                      

◊ A Forxa/As Almiñas da Forxa
Estamos diante dun microtopónimo que fai referencia ao lugar onde traballaba o ferreiro. 
Ademais deste termo, existen outros que nomean este lugar: ferrería, fragua… mais hai 
diferenzas notables entre eles. Así, a forxa, o termo máis recente dos tres, denota o espazo no 
que se traballa o ferro na zafra grazas a un ventilador que aviva o lume da fornalleira. A ferrería, 
pola súa parte, sería primeiramente o lugar situado ao pé do xacemento no que se fundía o 
mineral en lingotes ou barras. Logo, denominou o conxunto do edificio onde se situaba a forxa 
e o mazo. Este último incluso constituía moitas veces unha construción comunal por separado.

No Nomenclátor de Galicia recóllense 23 topónimos conformados pola raíz “forx”.

Neste lugar da Forxa sitúanse As Almiñas da Forxa, un fermoso peto de ánimas dedi-
cado á Virxe do Carme.

Do outro lado da estrada, nunha antiga casa de pedra, situábase a “Escola da Forxa”, 
edificio educativo ao que acudían os nenos e nenas da zona nalgún tempo.

◊ A Longa
Este microtopónimo (do latín <LŬNGA) que recollemos con gheada (“A Longha”) fai referencia á 
forma alongada do terreo.

Son moitas as formas recollidas no concello que gardan a raíz “long”, en concreto na 
nosa base atopamos 91: O Bico Longo, O Soutolongo, A Rabilonga… 

A realización do fonema oclusivo velar sonoro (/g/) pasa nalgunhas zonas dialectais de 
Galicia a xordo (/k/), o que daría lugar á forma “A Lonca”.

◊ A Pedra Longa
Estamos diante dun litotopónimo emparentado co anterior, o cal recollemos con gheada. Neste 
caso, trátase dun gran penedo que actúa de marco divisorio de tres parroquias (Xesta, Antas e 
Xende). Esta gran pedra daríalle nome tamén ao espazo no que se sitúa. 

Por outra banda, foron varias as pedrafitas que recollemos no noso traballo de campo, 
algo case evidente dada a orografía deste concello. Entre elas habería que destacar “O Mar-
co do Vento” na serra do Cando, situada ao carón da coñecida “Portalén”. 

Este tipo de xigantes pétreos son moi abundantes nas zonas montañosas. Serían desta-
cables as dúas de Marcón no Monte Loureda, concello de Pontevedra (tamén denominadas 
“Pedra Lonca” (unha na freguesía de Pintos e outra na de Valadares) e que son nomeadas 
por frei Martiño Sarmiento como “parafitas” nos seus traballos no século XVIII. 

◊ A Ponte dos Bois
Este nome é coñecido coma a “Ponte do Porto dos Bois”, xa que a zona na que se sitúa é “O 
Porto dos Bois”. Segundo nos comentan, trátase dunha pequena ponte pola que pasaba a diario 
a veciñanza de Xende para ir ás veigas situadas neste lugar.

En canto á súa etimoloxía, temos que pensar en <PONTEM+boi* “pedra”. Mais a zona 
non é moi rochosa, polo que sería recomendable botar man de documentación histórica 
para asegurar esta afirmación.
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 [O Marco do Vento” (serra do Cando), situado a carón da coñecida “Portalén] F05
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AS áRbORES dA lAMA 
(xIV):  O cARbAllO
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A orixe do nome “carballo” é incerta, podería ser de orixe celta pola raíz kar- (pedra), ou ben 
dunha orixe preindoeuropea (galaico). En asturiano denomínase carbayu, en portugués 
carvalho, ambas as dúas coa mesma orixe, o cal verificaría dita hipótese.    

Nome científico: Quercus robur L.
sinónimos: Q. pedunculata Ehrh.; Q. penduculata Ehrh. Ex Hoffm.; Q. penduculata race fastigata 
(Lam.) Rouy in Rouy & Fouc.; Q. robur ssp. pedunculata A.D.C.; Q. femina Mill. 
Familia: Fagaceae.
subfamilia: Quercoideae.
nomes vulgares en galego: carballo, carballo albeiro, carballo bravo, carvallo, carvallo albariño. 
nomes vulgares en castelán: roble albar, roble, carvallo, carballo, roble común, roble 
pedunculado, roble fresnal.

Outras especies próximas deste xénero :
 » Quercus pyrenaica Wild. (Q. toza Basts.): cerquiño, carballo negral.
 » Quercus suber L.: sobreira, alcornoque.
 » Quercus petrea (Matt.) Lieb.: carballo branco ou albar. 
 » Quercus coccifera L.: carrasca. 
 » Quercus humillis Miller (Q. pubescens Willd., nom.illeg). 
 » Quercus rubra L.: carballo americano. 

Os carballos do país son especies cunha gran tendencia á hibridación. Entre elas e con 
outras do mesmo xénero, o que dificulta o establecemento dalgúns límites claros nas áreas 
de distribución. Algunhas das hibridacións máis comúns son Q. petrea x robur e Q. pirenaica 
x robur.

EtiMoloXíA

O xénero (Quercus) procede do nome romano desta árbore, aínda que a súa pro-
cedencia podería ser do celta quer (= fermoso) e cuez (= árbore). É a especie (robur), 
provén do nome dado polos romanos a certas árbores de madeira dura.

dEscriciÓn

É unha árbore caducifolia de entre 20-25 metros de altura en espesura e illado pode 
chegar ata os 40-50 metros. De tronco dereito e regular (nos exemplares tratados), con 
casca grosa, esponxosa, engurrada, fendida e gris. Non obstante, ao arrincala queda 
unha capa de color parda-avermellada.  Moitas das carballeiras que existen na actuali-
dade son de monte baixo con árbores de porte e desenvolvemento deficiente, debido 
a un proceso de selección negativa. Isto é debido, por unha banda, a que os mellores 
exemplares eran talados e, pola outra, a que os traballos de poda para a produción de 
leña en ramas contribuíron á regresión das fragas.

 As súas follas son caducifolias, cunha lonxitude media de entre 5-12 cm, e pode chegar 
a medir un máximo de 17 cm e ter unha anchura media de entre 4-8 cm e un máximo de 12 
cm. Teñen forma ovada ou trasovada-oblonga, marxe enteira ou ondulada e con pequenas 

i mos dedicarlle nesta ocasión este artigo á especie máis representativa dos nosos 
bosques e moi estendida na nosa contorna, cun alto valor ecolóxico e unha beleza 
singular: o carballo.

[Ilustración botánica do Quercus robur] F01
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 F02  [O carballo]

espiñas, de cor verde escura pola face e gris aveludada polo envés, o seu pecíolo é curto, 2-7 
mm, e semicilíndrico. 

As flores unisexuais, por unha banda, as masculinas son amentos colgantes no 
bordo das ramas de 5-10 cm, por outra banda, as femininas aparecen xuntas en grupos 
pequenos de dous ou tres, sobre un longo pedúnculo glabro, de entre 3-8 cm de cor 
vermella-negroide. Florece nos meses de marzo e abril. 

O froito é ovado (landras), de 15-30 mm, cun longo pedúnculo colgante de ata 10 
cm cunha cúpula semiesférica escamosa. Maduran no outono e chegan a caer nesta 
mesma estación. É unha especie veceira, polo cal as colleitas importantes redúcense 
en intervalos de anos, ditos intervalos van depender das condicións climatolóxicas ou 
doutras influencias.

distribuciÓn 

Sendo un representante típico da rexión eurosiberiana, esténdese por case toda Eu-
ropa, dende o Atlántico aos Urais, e é abundante no centro e norte entre os paralelos 
37º N en Sicilia e os 64º N no sur de Noruega; en lonxitude abarca dende os 10º oeste, 
en Irlanda, a 60º este nos Urais. No sur localízase nas serras e rexións húmidas, falta 
nas illas Baleares, Córsega e Creta. Polo sueste alcanza Crimea e O Cáucaso. Existen 
grandes carballeiras desta especie no val do Danubio (Hungría e Romanía), en Alemaña e 
en Francia. En España atópase dende Galicia, Cantabria, Euskadi e Os Pireneos, disminúe 
en abundancia segundo se avanza cara ao NE. É moi escaso e esporádico en montañas 
do interior peninsular León, Zamora, Burgos, Palencia, Logroño e Madrid.

En Galicia é moi abundante na maior parte da comunidade, menos nalgunhas zonas 
da provincia de Ourense de clima mediterráneo, os dominios desta especie foron alterados 
dende xa hai moitos anos polo uso doméstico e industrial e máis recentemente polas repo-
boacións de piñeiros e eucaliptos, a causa do seu rápido crecemento.

Atópase en toda a xeografía galega, en zonas do piso colino (0 - 500 m de altitude) e 
montano (500 - 1.500 m) en ombroclima subhúmido ( < 900 mm/ano) a hiperhúmido (> 
1.400 mm/ano), mais precisa certa cantidade de chuvia e humidade, tanto atmosférica 
como edafolóxica durante o verán. 

Soporta enchoupamento temporal. Os chans que precisa son profundos, frescos e sol-
tos, do tipo terra parda forestal, terra parda gleizada ou podsol. En tódolos casos, o pH adoita 
ser ácido, aínda que o carballo pode medrar en solo neutro e lixeiramente básico. Os sub-
stratos predominantes son os granitos, gneis, cuarcitas, pizarras e xistos.  

Atópanse en ladeiras de pouca pendente ou vales de certa humidade, en exposicións de 
solaina ou avesíos.  

 
É unha especie de media luz, soporta a sombra non moi intensa, resiste ben o frío desde 

o nivel do mar ata os 1.850 metros, nestas altitudes forma matogueiras de 0,5-1 metros de 
talle, como se poden ver na serra dos Ancares (Lugo).

O crecemento é lento, sobre todo, nos primeiros anos. Posteriormente, é algo máis rápi-
do e sostido, os rendementos son de 4-6 m3/ha/ano. 
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  É unha especie lonxeva, pode alcanzar e superar os 1000 anos, crese que o carballo de 
Stelmuze en Lituania, tens 1.500 anos. Outros exemplos son o chamado Kongeegen “car-
ballo dos Reis” de 1.200 anos ou o célebre carballo de Gernika situado diante da Casa de 
Xuntas na localidade biscaíña de Gernika, que morreu no seculo XIX con máis de 1.000 anos, 
esta árbore simboliza as liberdades tradicionais de Biscaia, e por extensión as dos vascos. 
O señor de Biscaia e posteriormente os reis de Castela, xuraban respectar as liberdades 
biscaíñas baixo este carballo, e hoxe é o lugar onde o Lehendakari do País Vasco promete 
cumprir o seu cargo. 

Tamén ten moita sona o carballo de Estalaya en Palencia conocido como “El Abuelo” de 
máis de 500 anos e un perímetro de 9,80 metros. Por último, na Reserva Natural Integral de 
Muniellos (Asturias), atópase O Carbayu de San Valentín, de 11 metros de perímetro de entre 
750 a 850 anos.  

       
 

obsErVAciÓns

Nas provincias do norte e noroeste as carballeiras teñen unha importancia social, ao 
seu abrigo e á súa sombra celébranse feiras, festas e romarías. Polas grandes dimen-
sións e a súa lonxevidade, eran desde a antigüidade consideradas árbores sagradas, 
tamén eran lugares onde se realizaban xuízos, reunións e xuramentos.  

Trátase dunha árbore que foi centro e obxecto da nosa cultura, como testemuña o 
gran número de cantigas e cancións das que é protagonista. Imos destacar o famoso 
“Carballo da Portela” (Código 128 A do catálogo das árbores senlleiras de Galicia).  

Na nosa comunidade autónoma son moitas as árbores que destacan polo seu porte:

“O carballo da Portela
ten a folla revirada

que lla revirou o vento
unha noite de xeada”

* O “Carballo do Pazo de Vilar de Francos”, na parroquia de San Xurxo de Arte en Carballo, 
provincia da Coruña, de 20’8 metros de altura e 27’4 metros de diámetro da copa. As súas 
coordenadas son UTM ETR89(x,y) : 528.875-4780.911 (Código 77A).

* O “Carballo da Casa Grande”, na parroquia de San Miguel de Buciños en Carballedo, 
provincia de Lugo, de 20’4 metros de altura e diámetro da copa de 29’6 metros. As súas 
coordenadas son UTM ETR89(x,y) : 593.073-4710.203 (Código 87A).

* O “Carballo do Pazo de Cartelos”, na parroquia de Santa Mariña de Castro en Carballedo, 
provincia de Lugo, ten unha altura de 34’4 metros e un diámetro da copa (m) de 20’9. As súas 
coordenadas son UTM ETR89(x,y): 593.603-4713.696 (Código 82A). [Detalle das follas] F03
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Na nosa contorna temos: 

* O “Carballo da Capela de Santa Margarida”, na parroquia de Santa María de Mourente, en 
Pontevedra, cunha altura de 18’4 m e diámetro da copa de 21’35 m. As súas coordenadas 
son UTM ETR89(x,y):530.726-4.698.419 (Código 80A). E, por suposto, no noso concello 
temos o querido e coñecido “Carballo do Pelete” ou “Carballo do Viño”, na parroquia de 
San Sebastián de Covelo cunha altura de 15’3 m e diámetro da copa de 15’6 m. As súas 
coordenadas son UTM ETR89(x,y):550.450-4.698.309 (Código 79A). 

Existen, así mesmo, formacións singulares na provincia de Pontevedra como “A 
Fraga de Catasós” ou “Carballeira de Quiroga”, na parroquia de Santiago de Catasós 
en Lalín con carballos de altura de 28’2 m e un diámetro da copa de 15’25 m. As súas 
coordenadas son UTM ETR89(x,y):574.204-4.720.921 (Código 5F); ou a “Carballeira de 
Caldas de Reis”, con coordenadas UTM ETR89(x,y):529.580-4.716.790 (Código 17F) e 
a “Carballeira de San Xusto”, que aumentou a súa popularidade, cando entre os anos 
1990 e 1996 houbera un conflito pola propiedade entre os veciños da parroquia de San 
Xurxo de Sacos e a Arquidiocese de Santiago de Compostela. Esta batalla comezou 
cando o 6 de xuño de 1990 o párroco efectuou no rexistro de Ponte Caldelas a inclusión 
a nome da Igrexa deste espazo e do Monte de Lixó. Tras varios actos de protesta e anos 
de enfrontamento, a Audiencia Provincial e o Tribunal Supremo ratificaron a resolución 
ditada polo Xulgado de Instrución e déronlles a razón aos veciños sobre a propiedade 
da Comunidade de Montes, situado UTM ETR89(x,y):540.240 -4.707.320. 

Na Lama son moitas as carballeiras que temos en todas as nosas parroquias, a con-
tinuación citaremos algunhas: “A Carballeira das Ermidas”; “A Carballeira dos Prados”, 
que tal vez sexa unha das máis importantes na nosa comunidade, pola superficie que 
ocupa. Pero temos que ter en conta as existentes ao longo do río Verdugo e outras zo-
nas representativas coma as carballeiras nas vaguadas do Río Barbeira na parroquia da 
Escuadra e as da parroquia de Verducido, postas en valor pola comunidade de montes.  

Son frecuentes os topónimos relacionados con esta especie, como o cercano Car-
balledo e outros como Carballal, O Carballiño, Carballo, Carballeira de Avia, etc., que 
fan alusión á presenza de antigos bosques de carballos e apelidos relativamente fre-
cuentes na nosa terra como Carballo, Carbajal, Carballido, etc.

  
Ten un alto valor ecolóxico polos seus froitos, pola mantenza de aves e outros ani-

mais silvestres e o gando. Nas carballeiras son moitas as especies arbóreas ou arbus-
tivas que comparten espazo co carballo (Quercus robur L.) coma os acivros (Ilex aqui-
folium L.), freixos (Fraxinius sp.), ameneiros (Alnus glutinosa (L.) Gaertner., bidueiros 
(Betula sp.), pereiras bravas (Pyrus cordata Desv.), espiño (Crataegus monogyna Jacq.), 
ruscus (Ruscus aculeatus L.), etc. 

A madeira é dura, pesada cunha densidade de 670-760 kg/m3, resistente á podre-
dume, pero algo difícil de traballar, a súa resistencia mecánica fixo que fose empregada 
na maioría das catedrais góticas centroeuropeas. Como curiosidade, temos que dicir 
que se calcula que serán necesarias 1.300 vigas de carballo para a reconstrución da 
“Catedral de Notre Dame” de París. Úsase na actualidade na rehabilitación de vivendas 
antigas e na construción da nova planta para obter un aspecto rústico. Aínda que na 
antigüidade era usada na construción naval, e incluso se fala de que a lexendaria Arca 
de Noé foi construída con árbores desta especie.

Foron famosos os montes pertencentes á Armada Española, de cuxas carballeiras 
hoxe quedan escasos restos. Así, nos séculos XVII e XVIII a construción dun navío de 
liña requiría a utilización de 2.000 troncos grosos e unha fragata adoitaba necesitar os 
1.200 troncos. Pola súa resistencia á intemperie, aos golpes e ás vibracións foron utili-
zadas tamén en travesas para o ferrocarril, nas minas e para facer bocois de viño, para 
o cal aínda se usa hoxe, xa que contribúen ao bo sabor e calidade dos viños e whiskys. 
Tamén se pode ver en traballos de ebanistaría, carpintaría de interiores, revestimentos 
decorativos, chans de madeira e tallas.

Aínda que o seu aproveitamento forestal é evidente, en Galicia dito uso é escaso, de 
aí que dende o Centro de Investigacións Forestais de Lourizán se estean a levar a cabo 
diferentes estudos, para conservar a diversidade da especie Quercus robur en Galicia 
coa creación de plantacións cunha maior diversidade que as existentes na actualidade, 
entre as que destaca a creación dunha rede de parcelas de alto valor xenético; a ini-
ciación da mellora do carballo galego para os caracteres forestais (crecemento, fuste, 
calidade da madeira, resistencias, etc.); a provisión futura de materiais de base das 
categorías cualificado e/ou controlado, que poderán ser utilizados en plantacións nas 
que achegarán maior calidade forestal. Este proxecto denominado “IMPLANTACIÓN 
DE RODAIS SELECTOS MELLORADOS DE CARBALLO (Quercus robur) EN TERREOS DE 
TITULARIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA está realizándose mediante 
o convenio entre a  Fundación Juana de Vega, o INGACAL e os  Viveiros Costa de Lón-
garas e Rías Baixas.

É unha árbore de gran valor ornamental, plantadas en parques, rúas, paseos... 

As landras desecadas, torradas e pulverizadas en infusión a modo de café, teñen grandes 
beneficios para a saúde, con valores antiestrinxentes ou como bebida enérxetica (tónico). 

rEProduciÓn

 As landras, como xa vimos, maduran en setembro e diseminan en outubro, e pódense 
recoller ata principios do inverno. Estas pódense conservar durante 2-3 anos, sen unha 
perda de viabilidade, non son almacenadas moito máis de 6 meses, é dicir, o tempo que 
pode mediar entre o outono e a súa próxima sementeira na primavera.

As condicións óptimas para conservar estes froitos son temperatura de 0 a 2º C e 
humidade relativa elevada (90%), ademais dunha boa aireación. Son moitos os méto-
dos de conservación, pero un dos máis recomendables é a súa mestura en area de río, 
estratificando nunha caixa de madeira (40x40x50 cm), colocándose unha capa de area 
e unha capa de landras alternamente, para obter unha área suficientemente húmida 
que  pode engadir 15-18 litros de auga por cada 100 kg de area seca, sobre pisos de 
cemento ou de pedra dunha bodega ou soto ben ventilados. Conservando as sementes, 
a facultade de xerminación pode ser do 70-80 %.

A sementeira pódese facer en viveiros a razón de 25 landras por metro lineal ou 
unhas 100-125 por metro cadrado, en sucos ou macetas, as landras teñen que ter unha 
raiciña de 2-5 cm. O número de sementes é de 200-500 por kg, cunha pureza do 98-100 
%, as primeras colleitas regulares témolas a partir dos 40 ou 50 días. O carballo tamén 
brota de cepa.
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F04 [Detalle das flores] 

PlAGAs E EnFErMidAdEs 

Entre as pragas que padecen por insectos temos os defoliadores entre os que dest-
aca a Altica quercetorum (Foudr., 1860) a “pulguiña do carballo”; é un coleóptero que se 
atopa distribuído practicamente na totalidade do continente europeo e cuxa existencia 
supón unha praga de primeira orde para os carballos. A defoliación intensa que pode 
producir este coleóptero representa un risco importante, xa que é unha vía de entrada 
para que patóxenos secundarios, coma os insectos xilófagos, poidan acabar cos carbal-
los afectados.

En Galicia a súa presenza foi detectada no ano 1981, e localizouse por primeira vez 
na provincia de Pontevedra, onde naquel ano causou un intenso ataque sobre as masas. 
Posteriormente, estendeuse por toda a nosa comunidade e na actualidade causa danos 
importantes especialmente nas provincias de Ourense e Lugo.

 Outros defoliadores que poden aparecer nos carballos e pertencentes ao grupo das 
avelaíñas son a: Tortrix viridana (Linnaeus, 1758) “lagarta verde dos carballos”,  aínda que é 
moito máis frecuente nas aciñeiras (Quercus ilex); Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) “lagarta 
peluda”; Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758); Catacola nymphagoga (Esper, 1787) “eiruga 
agrimensora”; Ephesia nymphaea (Esper,1787) “bolboreta de cola parda”; Euproctis chrysor-
rhoea (Linnaeus, 1758); Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) “folla de carballo”, pola súa 
similitude; e Thaumetopoea processionea (Linnaeus,1758) “procesionaria do carballo”.

Entre os minadores (coleópteros), destacamos a Tischeria complanella (Hübner, 1827), 
dentro dos perforadores o Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) este é un escaravello moi 
grande de cor verde e o Scolytus intricatus (Ratzebug, 1837) “escaravello da cortiza”.

Entre as múltiples enfermidades que adoitan padecer estas árbores por mor dos fungos, 
destacamos as seguintes en función da zona afectada: follas como a Microsphaera alphi-
toides Griff., “oídio do carballo”, moi común nas follas, dálles unha cor cincenta ás mesmas 
e Maub.e Capnodium quercinum Berk. y Desm., fungo de cor escuro moi semellante ao que 
temos nos nosos limoeiros, pólas e póliñas: Taphrina kruchii (Vuill.) Schroet.e Diplodia Fries., 
“lepra dos carballos e raíces”: Armillariella mellea (Vahl ex Fr.) Karst., cogomelo de cor mel 
que aparece na base das árbores, e Phytophthora cinnamomi Rands., “tinta do castiñeiro”.

Como curiosidade, temos os bugallos, chamados tamén carrabouxos, cocas que non 
deixan de ser unha reacción de defensa dos carballos fronte á posta dunha avespa da fa-
milia Cynidae, que deposita os seus ovos baixo a casca nos gromos novos.

PlAntAciÓns

As densidades iniciais nas carballeiras deben ser elevadas, xa que a forma das ár-
bores tende a ser defectuosa.  Estas densidades elevadas fan que sexa preciso facer 
clareos aos 15 anos en diante. 

Para avaliar a forma dos carballos é importante estudar a tendencia ao pinzamento, 
que poden predicirse pola disposición das xemas no extremo da ramiña terminal. Se 
existe unha única xema terminal e as demais están a distancia considerable, non hai ex-
cesiva tendencia a isto. Polo contrario, se as xemas laterais están próximas á terminal 
e parecen apuntar cara a ela, a tendencia será importante.



      145A PEDREIRA   |144      

En canto á poda natural, considérase boa no carballo sempre que exista unha densidade 
suficiente que preveña a ramosidade e o excesivo grosor das ramas, pero, cando esta den-
sidade sexa baixa, pensamos que a poda sería necesaria. 

As claras inícianse aos 30 anos e realizaranse a intervalos de 7 a 10 anos ata o momento 
de comezar as cortas de rexeneración. A primeira clara pode levar consigo a preselección 
dos candidatos cos pés de porvir, número de 200 - 300 pés/ha, para logo realizar unha selec-
ción definitiva os 50 - 60 anos. O espaciamento adecuado entre os pés de porvir definitivos 
oscilará entre 10 e 12 m (de 70 a 100 pés/ha).

O conveniente en todas as actuacións de corta é respectar no posible o subpiso de 
especies de sombra que a miúdo existen de forma natural, xa que, ao lles daren sombra 
aos troncos, eliminan as ramas baixas e favorecen a formación de fustes de carballo de 
boa calidade. Especies típicas formadoras de subpiso son o acivro e o sanguiño (arraclán).

As claras non deben ser fortes, debido á acusada tendencia dos carballos a formar 
“brotes chupóns”. As claras serán, en consecuencia, moderadas e actuarase, sobre todo, 
nas árbores dominantes e codominantes. 

No intervalo de 50 a 80 anos, as claras poden ser algo máis fortes para dar maior luz e 
favorecer o crecemento en diámetro dos pés de porvir. A corta debería realizarse cara aos 
100 anos, se se fixeron adecuadamente as claras, xa que, do contrario, os diámetros serán 
reducidos e haberá que esperar ata os 120 ou máis.

Nas plantacións recoméndanse densidades entre os 2000 e 2500 pés/ha, correspond-
entes a uns espaciamentos de 2 m x 2 m, 2,5 m x 2 m ou 3,5 m x 1,5 m.

silvicultura: Os carballos son especies moi pouco plantadas, debido á lentitude do seu 
crecemento. Non é previsible que esa situación se modifique a curto prazo, polo que se fará 
fincapé nos tratamentos adecuados en montes onde os carballos aparecen por rexeneración 
natural.

Abundan cada vez máis os rexenerados naturais en terreos agrícolas abandonados. 
Eses montes teñen moi boas posibilidades de mellorar mediante adecuados tratamentos, 
ao ter pés novos, vigorosos e pouco deteriorados por tratamentos desafortunados.

Obter carballos con bos portes forestais é moi difícil e require dunha silvicultura especí-
fica que nunca se fixo no Noroeste de España. As árbores que de forma natural posuían 
esas características relacionadas coa produción de madeira de calidade, grazas a  unha 
silvicultura negativa, víronse expostas a unha degradación xenética importante.

 O carballo rebrota moi ben de cepa e é posible o seu aproveitamento en monte baixo 
para a produción de leñas, con quendas de orde dos 30 anos para leñas grosas, se ben este 
é o método de beneficio que tende a abandonarse, polo escaso interese económico dos 
produtos obtidos.

  A rexeneración do carballo é sinxela, as numerosas cortas de clareo (corta sen aprovei-
tamento) poden reducirse extraendo o 60% dos pés na primeira e o resto na segunda, que se 
pode executar pasados os 5 anos, con pequenas árbores de rexeneración xa conseguidos. 
Débese ter coidado de que as plantas non sexan dominadas durante demasiados anos, de-
bido a que baixo a cuberta quedan sen vigor. Se a rexeneración natural non se consegue, 
pódese chegar á densidade adecuada mediante a repoboación artificial. [Detalle do froito] F05
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A interpretación destas percepcións debe de ser abordada dende a análise do conxunto, un 
todo configurado por pequenos e grandes elementos que crean un sistema complexo no que 
as interrelacións conseguen unha importancia máxima para a configuración (simbólica e real) 
da contorna.

O Convenio Europeo da Paisaxe (2000) define a paisaxe como a “percepción  social  de  
calquera  parte  do  territorio,  resultado  da  interacción  de  factores  naturais e/ou humanos”, é 
dicir, a paisaxe é o territorio tal e como o entendemos o cidadáns. 

Os diversos países europeos foron integrándose neste tratado e comprometéndose ao 
desenvolvemento de políticas publicas para a protección, ordenación e xestión das paisaxes, 
outorgándolle recoñecemento xurídico nos diversos corpus normativos e políticas sectoriais. 

Neste contexto, Galicia conta coa Lei 7/2008, do 7 de Xullo, de protección da paisaxe de 
Galicia. Derivada desta Lei desenvólvese por parte da Xunta de Galicia dende o ano 2011 a Es-
tratexia de Paisaxe de Galicia que define diversas figuras e instrumentos para a xestión paisaxís-
tica, destacando o Catálogo das Paisaxes de Galicia e as Directrices da Paisaxe de Galicia que 
conformaran en conxunto o futuro Atlas das Paisaxes de Galicia. 

A Estratexia de Paisaxe de Galicia estableceu no ano 2012 un mapa de 12 grandes áreas 
paisaxísticas á súa vez subdivididas en 50 comarcas paisaxísticas. Esta zonificación realizouse 
atendendo a criterios técnicos e prescindindo dos límites administrativos. Isto xera unha diverx-
encia entre os límites municipais e a zonificacións paisaxísticas, dado que a paisaxe non pode 
circunscribirse ás liñas administrativas. 

cArActErizAciÓn PAisAXísticA dA lAMA

O concello da Lama conta nos seus 111,76 km² (IGE, 2020) cunha gran variedade de paisax-
es resultado da súa posición xeográfica e condicións climáticas,  do seu relevo accidentado e 
dos diversos usos históricos e actuais que os seus habitantes deron ao territorio. 

Atendendo ao Catálogo das Paisaxes de Galicia, o concello da Lama pertence oficialmente,  
na súa práctica maioría, á delimitación da Comarca Vigo Prelitoral, incluída a súa vez na Gran 
Área Paisaxística Rías Baixas. Esta discutible delimitación pon de manifesto a dificultade para a 
catalogación paisaxística, resultando dificultoso establecer as diversas zonificacións, especial-
mente ao seguir criterios subxectivos fundamentados nas delimitacións seguindo estruturas 
físicas (límites de cumios, vertentes de augas, etc.) e texturas. 

A Comarca Paisaxística de Vigo Prelitoral mantén vínculos cos sectores contiguos, desta-
cando o contraste paisaxístico con estas áreas pese á proximidade. Esta posición de transición 
entre varios sectores paisaxísticos outorga a esta zona variados e singulares valores ambien-
tais, estéticos e patrimoniais.

A comarca paisaxística Vigo Prelitoral é un amplo territorio de transición suave e gradual 
entre as Rías Baixas cara serras como o Cando e O Suído pertencentes á Dorsal Central. O gran 
interfluvio conformado polas bacías dos ríos Verdugo e Oitavén define este sector no que os 
vales encaixados dos cursos fluviais contrastan cos relevos redondeados das serras. 

A paisaxe, como territorio percibido, inclúe a idea global que os grupos humanos 
teñen dos seus espazos de habitación que van conformando as diversas escenas 
paisaxísticas.

 [Mapa das grandes áreas e comarcas paisaxísticas de Galicia] F01
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A Lama localízase no sector setentrional da denominada Dorsal Central  Galega. Esta 
sucesión de serras desenvólvese  transversalmente ao territorio galego nun desenvolvemento 
norte-Sur e define o territorio coas serras do Cando e  O Suído. Superficies planas e desgasta-
das caen en forte pendente cara aos vales fluviais, encaixados nos seus cursos superiores. 

O relevo irregular xera un territorio con ricos matices que provocaron unha adaptación 
histórica do ser humano ao territorio orixinando un modelo de asentamento propio de áreas 
de transición a media montaña. 

Serra do Cando e Serra do Suído superan o 1.000 m. de altitude sobre o nivel do mar. 
Aínda que en termos absolutos non son dos sistemas montañosos máis potentes de Galicia, 
resultan de magnitude relativa tendo en conta a súa proximidade á costa (30-50 km.) e o seu 
rango de pendentes entre moderadas e fortes. O Suído actúa como límite xeográfico coa 
provincia de Ourense cunhas elevacións medias de 800-900 m. e unha altitude máxima de 
1027 m. en Coto de Puza. En certo modo pode afirmarse que Cando e Suído son as grandes 
serras das Rías Baixas. 

As variedades topográficas destas comarcas implican variacións en canto a condicións 
climáticas con contrastes fortes entre a zonas de val e as elevacións montañosas. 

Os numerosos afloramentos rochosos que se observan nas serra son o resultado de pro-
cesos  erosivos que foron destapando o granito e outorgando a característica imaxe actual. 

O relevo accidentado e a forte pluviosidade dan lugar a unha densa rede  hidrográfica con 
numerosos ríos e regatos. En xeral, son ríos ben conservados que manteñen vexetación de 
ribeira e transitan por amplos bosques de frondosas, especialmente nos cursos altos.

O Suído e O Cando presentan diversos hábitats propios da media montaña característica 
de Galicia. A presenza humana moldeou paisaxes produtivas, agrarios e gandeiros.  Entre as 
zonas que conservan naturalidade destacan:

 » Turbeiras: zonas húmidas de vexetación  higrófila específica. Ocupan zonas  convexas 
de base  granítica que acumulan auga ante a imposibilidade de drenaxe. Posúen flora e 
fauna propia adaptada ás condicións de humidade e serven de filtro a augas que alimentan 
a rede hidrolóxica.

 » Matogueiras: é o hábitat que ocupa unha maior superficie no concello. Toxos, xestas 
e codesos ocupan gran parte das serras outorgando cores, cheiros e texturas que 
caracterizan a paisaxe. As grandes extensións de matogueira ocupan zonas de potencial 
bosque que aos poucos se foi  substituíndo pola acción de pastos, incendios e cortas. 
Constitúe o hábitat principal de especies  de fauna.  

 » Fragas: vexetación potencial de gran parte deste territorio, trátase de  pequenos 
bosques mixtos que conforman mosaicos vexetais propios da transición entre ambientes 
fríos e temperados. Dúas rexións  bioxeográficas conflúen na área polo que é frecuente 
atopar especies termófilas (sobreiras) con bosques fríos (carballos) e húmidos (betulas). 
Os diferentes tipos de fraga distribuíanse pola serra en función da altitude. Actualmente as 
fragas circunscríbense a zonas baixas, resgardadas de ventos e nevaradas. 

O accidentado terreo confórmase a través dunha sucesión dun gran número de vales e el-
evacións. Nos vales asíntanse as entidades de poboación, establecéndose un forte contraste 
de densidade de ocupación entre as zonas baixas e as serras. 

As condicións de habitación destes vales xeraron unha relación directa co territorio. Esta 
interacción histórica foi deixando vestixios de todo tipo, tanto no plano  fisiográfico (inter-
vención agrogandeira sobre o territorio, p.ex.) como no simbólico-espacial (crenzas, límites 
socioculturais, etc.). Todo iso deriva na actualidade nunha gran densidade de elementos patri-
moniais, materiais e inmateriais, dificilmente  localizable noutros espazos do territorio galego, 
xa de seu moi  antropizado.

A división xeográfica é tamén unha división simbólica, a transición entre a Galicia Atlánti-
ca e a Galicia Interior. Por iso, desde o punto de vista social e cultural, A Lama presenta moitas 
similitudes cos concellos limítrofes da provincia de Ourense a pesar de manter unha relación 
funcional estreita coas comarcas de Pontevedra e de Vigo. 

Desde época Moderna, Rías Baixas e O Ribeiro foron das áreas de maior desenvolve-
mento económico de Galicia ao orientar a súa produción ao mercado e non soamente a un 
modelo de subsistencia. A Lama, como sector intermedio, foi lugar histórico de paso entre 
ambas zonas, o que deixou rastro en diversos camiños tradicionais de relevancia funcional 
e simbólica: Camiño dá Brea (ou Verea), Camiño dos Arrieiros, Camiño do Alén ou a recente-
mente recuperada Vía Mariana. 

Os valores naturais conxúganse cos valores  antrópicos, sendo A Lama un espazo de 
singular relevancia patrimonial. A agricultura e a gandería teñen unha énfase especial na car-
acterización da paisaxe, especialmente nun ámbito de tradición rural. 

Múltiples variables determinan as paisaxes agrarias tradicionais. A gran tipoloxía subdi-
vídese en tres grandes funcións: agrarias, gandeiras e forestais. Configurase así un sistema 
integrado pero constituído por multitude de elementos combinados.

As PAisAXEs coMo rEXistro

O concello da Lama presenta unha combinación de valores naturais, estéticos e pat-
rimoniais derivados dos usos e manexos históricos realizados polos ocupantes destes 
territorios, configurando unha paisaxe con identidade propia. A paisaxe actúa como un 
rexistro das actividades humanas sobre o territorio. 

As paisaxes da Lama son o resultado de diversas adaptacións ó terreo no que se insiren, 
amosando así diferentes modelos de relación entre o espazo edificado e a topografía. 
Isto implica distintas realidades en función das múltiples dedicacións dos distintos 
espazos. 

A modo de resumo, as paisaxes da Lama defínense por: 

 » Usos do solo
• Cultivos e prados 
• Mosaico de matogueiras e monte baixo
• Mosaico de especies arbóreas autóctonas

 » O parcelario
As paisaxes agrarias tradicionais caracterizase pola súa irregularidade e tamaño 
variable. As antigas estruturas parcelarias permanecen nalgúns casos inalteradas 
como reflexo das paisaxes históricas.
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 [Mapa dos usos do solo da contorna da Lama] F02
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 » Elementos configuradores
A presenza de elementos propios dos modelos agrarios tradicionais permiten definir 
ás paisaxes históricas e as actuais. Estes elementos configuradores son variados, 
materiais e inmateriais, e complementan as delimitacións previas. 

Destacan as paisaxes agrarias tradicionais conforman un gran legado cultural como 
representación da potencialidade ecolóxica do territorio e como reflexo de como este foi 
aproveitado polas distintas sociedades agrarias, configurando unha relevante paisaxe 
cultural.

O modelo agrario, en constante evolución, foi mudando dende as sociedades anti-
gas até as contemporáneas, sen perder os esquema organizativo clásico: ager e saltus. 
Dentro do devir evolutivo foron quedando trazas das etapas anteriores chegando moitas 
delas aos nosos días e constituíndo, deste xeito, un valioso legado patrimonial como 
parte das paisaxes culturais.

A especial vinculación do ser humano con este territorio, ven determinada polo 
modelo produtivo tradicional propio da zona que incluía unha histórica gandería exten-
siva. Esta práctica orixinaba unha forte vinculación cos espazos de serra e cos longos 
camiños de tránsito cara a ela. Este modelo de explotación propio da zona que quedou 
reflectido en diversos elementos patrimoniais como os chozos (pequenas construcións 
en pedra para o resgardo) e os elementos de protección fronte ao lobo como os foxos. 

Deste xeito o carácter da paisaxe da Lama supón un exemplo aínda vivo do modelo 
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Avenida da Lama
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Festa da Caridade,  familia Contreras e Vilanova. Forzans 1919
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Remate do acto de inauguración do  teléfono público na Lama coa presenza do gobernador civil de Pontevedra
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Taberna na Lama

Celebración na casa de Trino. A Lama

Procesión na festa de San Lorenzo de Xesta

Xantar nas Ermidas
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Dia de feira na Alameda da Lama
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Feira na Alameda da A Lama
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Lamenses nas Ermidas
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