
Apontamentos sobre a historia de Corcoesto.Nº 1. 

Asociación autonómica e ambiental Petón do Lobo. Ano 2016. 

 

 

 

 

 
Historia de Corcoesto. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depósito Legal: 

C 1312 - 2016 



Apontamentos sobre a historia de Corcoesto.Nº 1. 

Asociación autonómica e ambiental Petón do Lobo. Ano 2016. 

 

 

 

 

 

 
 

SUMARIO 
 
 
 
 

Capítulo I 

 
A presencia romana. 

 
 

 
Capítulo II 

 
Evolución dos núcleos de poboación. 

 
 

 
Capítulo III 

 
A presencia do Santo Oficio da Inquisición. 

 
 

 
Capítulo IV 

 
Outras testemuñas da vida de Corcoesto no arquivo do Reino de Galicia e no Arquivo Histórico 

Nacional. 

 
 
 

Capítulo V 

 
Especial referencia o val fluvial do Lourido na actualidade. 

 
 

 
Consello editorial. 

 
 
 
 
 

Versión revisada a 1/08/2016. 



Apontamentos sobre a historia de Corcoesto.Nº 1. 

Asociación autonómica e ambiental Petón do Lobo. Ano 2016. 

 

 

 



Apontamentos sobre a historia de Corcoesto.Nº 1. 

1 
Asociación autonómica e ambiental Petón do Lobo. Ano 2016. 

 

 

 
 

Capítulo I 

 
A presencia romana 

 
Aínda que nalgúns manuscritos do Arquivo do Reino de Galicia aparece o topónimo Corcoento  

ata ben mediado o século XVI, a verdade é que o pasado histórico desta parroquia do municipio 

de Cabana de Bergantiños (A Coruña), ben merece ser tido en conta polas súas peculiaridades. 

 

 
Igrexa da Parroquia de San Pedro de Corcoesto. 

 
A súa historia aparece sobre todo reflexada na toponimia, sen embargo, estudando o terreo, o 

relevo, a documentación do Arquivo do Reino de Galicia e do Arquivo Histórico Nacional, 

podemos  chegar  a  algunhas  conclusións  ben  interesantes: 

1ª.- A historia de Corcoesto é paralela, salvando as distancias necesarias, á do Imperio 

romano. 

No S. I ou incluso con anterioridade, Corcoesto estaba habitado por romanos, indíxenas libres e 

escravos. O principal interese dos romanos eran as minas de ouro de Corcoesto, e iso que era un 

xacemento secundario. Desde un punto de vista actual e contemplando o relevo da parroquia 

pódese dicir que aproveitaron todo o ouro, esquilmaron todo o que puideron,  e sen gañar os seus 
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poboadores nada a cambio, nen sequera algunha das súas grandes infraestruturas, que sí 

deixaron noutros lugares da península ibérica. Isto demostra que a súa permanencia en  

Corcoesto limitouse exclusivamente á extracción do ouro. Pero houbo un legado que sí nos 

deixaron e que sen moitas variacións permaneceu ao longo de todo este tempo, isto é, os 

topónimos (hidrónimos, epónimos, teónimos…), case todos eles referidos a presencia romana en 

Corcoesto. 

 
Así temos palabras como Picotos, Montefurado, Fonterremula, Auga Levada, Rego Seco, Canles, 

Dequente (Decante), Lamas... A obsesión dos romanos polos recursos hídricos,  levounos  a 

mudar regos, alterar as fontes, facer canles, e verdadeiras obras de enxeñería hidráulica para 

empregar a forza da mesma, e poder extraer o codiciado ouro das rochas. 

 
Pero non só temos topónimos referidos á actividade mineira, senon tamén aos Deuses. Así o 

actual Quiñalde (latín Quirinale), eran nen máis nen menos, que un outeiro onde os romanos 

desprazados a Corcoesto honraban ao Deus romano Quirino (Rómulo). 

 

En canto ás infraestruturas máis achegadas a Corcoesto deixaron a vía XX ou Per loca marítima. 

O historiador romano Plinio “El Viejo” tratou á rexión galega como “chea de ouro, prata, ferro e 

chumbo”. A importancia de Galicia para o comercio, a economía e a dominación militar foi enorme 

para o Imperio Romano. 

 
Relevo dos montes Pedroso e Sta. Mariña. Os sucos do terreo marcan a actividade mineira agresiva que os 

romanos practicaron nos montes de Corcoesto. 
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O monte Quirinale (en latín Collis Quirinalis) é un dos sete outeiros ao nordés de Roma. O seu 

nome é unha homenaxe ao deus romano Quirino. É tamén o nome da residencia oficial do 

Presidente da República italiana. Durante algún tempo foi chamado tamén Monte Cavallo. 

Orixinariamente formaba parte dun grupo de outeiros entre as que estaban incluídas as súas tres 

cimas (Collis Latiaris, Mucialis (ou Sanqualis) e Salutaris), agora perdidas debido á construción de 

edificios durante o século XVI e posteriores. 

Segundo unha lenda romana, o monte Quirinale sería o emprazamento dun pequeno pobo dos 

sabinos, quen erixira altares en honra do deus Quirinus (dando nome ao outeiro) e alí viviría o rei 

Titus Tatius tras a paz entre os romanos e as sabinos. 

Deus do outeiro do Quirinal de Roma. Quirino, na súa orixe, foi probablemente un deus da guerra 

sabino. Os gregos asimilárono a Ares o Bélico. 

 

 
O círculo marca a presencia dos restos do lugar de culto ao deus Quirinale, no lugar de Quiñalde, Corcoesto. 
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Quirino é o sobrenome co que se venerou a Rómulo tras a súa ascensión aos Ceos na Roma 

Antiga. Conta a lenda que unha noite o ceo cubriuse de espesas tebras, e que no medio de tronos 

e lóstregos, o entón fundador de Roma foi arrebatado polos deuses. Polo que máis tarde 

recoñeceríaselle como Quirino ou deus da lanza, título que se lle daría polo seu carácter  

guerreiro. Era un dos deuses principais do panteón romano. 

Formaba parte da Tríada Capitolina xunto a Júpiter e Marte, substituíndo ao Juno da primeira 

Tríada. 

Ademais, un flamen maior especial coidaba do seu culto, o flamen quirinalis, situado no Quirinal. 
 

Así pois, no actual Quiñalde, onde está o campo de fútbol de Corcoesto, rendíase culto ao Deus 

romano Quirino, Deus da Guerra. 

Por que se rendía culto a un Deus da guerra? 
 

2ª.- Aquí aparece a segunda peculiariade do pasado de Corcoesto: a relación entre os 

romanos e os indíxenas en absoluto era pacífica. 

Por un lado estaba o codiciado ouro, tan necesario para manter o Imperio romano, recurso 

estratéxico de primeira orden na economía romana, e que había que conseguir a toda costa, 

custase o que custase, e iso implicaba forzar o traslado da poboación indíxena, mudar os seus 

hábitos, modificar os cursos dos ríos, das fontes, expulsalos das súas terras…etc. (A alguén lle 

soa isto na modernidade actual?). 

Naquela época estaban os habitantes dos Castros, aldeas fortificadas de forte carácter defensivo, 

como ben se aprecia no Castro de Corcoesto, coas súas correspondentes murallas e terrapléns, 

pero tamén había poboados nómadas que viaxaban e se asentaban nun lado ou outro segundo a 

estación do ano e as súas necesidades. 

Se observamos o relevo e a toponimia de Corcoesto, non semella que os habitantes do Castro de 

Corcoesto supuxeran un problema para os romanos, pero sí o eran os indíxenas nómadas, que 

con frecuencia asaltábanos na procura de alimento e gando. Aínda que tamen hai que recoñecer 

que moitos dos indíxenas eran homes libres que traballaban para os romanos, e os capturados 

convertíanse en escravos que traballaban e morrían nas minas. 

Que a relación entre ambos non foi pacífica, ben o demostra a relación de asentamentos máis ou 

menos fortificados que os romanos facían ao pé de cada área mineira. 

Así o demostra o topónimo Arnados, de orixe latina (armados), preto de Quiñalde, e o Chan da 

Armada, que vixiaba ao outro lado do río Anllóns, desde a veciña parroquia de Langueirón, as 

ruinas mineiras do Couto de Carballido, onde chegou a existir un poboado mineiro romano moi 

importante. 
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O certo é que aos romanos preocupaballes moito a custodia das minas, e que por elo fixaron liñas 

de defensa ao longo do río Anllóns, como se a alguén temeran ao outro lado do río, e ese alguén 

non fose precisamente os indíxenas nómadas. Lembrar que os fenicios, excelentes mercaderes e 

navegantes, tamen procuraban naquela época os recursos mineirais de Galicia. 

 
En Corcoesto, destacaba pola súa importancia o asentamento de Os Cudeiros. Observando o 

relevo da zona pódese apreciar incluso unha estrutura circular maior, na parte alta do monte e 

preto da bocamina, desde a que se vixiaban os arredores e o resto do campamento, formado por 

estruturas circulares de pedra que se estendían polos montes de Cudeiro e ata Fonterremula. 

 
A palabra Cudeiro ten sen dúbida algunha unha orixe latina, na palabra Scutum (scuta plural), é 

dicir, antigüidade romana histórica, que podía facer alusión a un escudo oblongo de táboas ou 

vimbia cubertos con coiro, ás veces cunha lamia de ferro; realizado principalmente pola infantería 

pesada-armado do exército romano. 

 
Ao noso entender, e tras a análise física dos terreos e o relevo, é probable que en Cudeiro existira 

unha fracción armada da infantería do exército romano, que por un lado protexía ás minas. Por 

outra banda, o termo tamén alude aos toldos cos que probablemente cubriran as tendas ou 

refuxios onde vivían os militares. Isto no cumio do monte, porque despois aprécianse outras 

estruturas circulares máis pequenas e numerosas ladeira abaixo, que máis ben semellan os 

campamentos dos traballadores das minas, que co incremento da actividade mineira íanse 

ubicando uns ao lado dos outros, desde Os Cudeiros ata Fonterremula, medrando así o 

campamento. 

 
Tamen hai que ter en conta a evolución da propia palabra Scuta, xa que ao longo da historia os 

nomes de Cudeiro, recibiron primeiro o nome de Cadero (fracción), Cadeiro, e na actualidade Os 

Cudeiros. 

 
Aínda que Os Cudeiros é sen dúbida o campamento máis importante, sobre todo pola presencia 

militar ao pé da mina, tamen existen outros campamentos ou estruturas vixía noutros lugares de 

Corcoesto. 

 
Así temos un campamento temporal na mina dos Picotos e outro nos montes de Santa Mariña, 

sendo este último máis grande e de maior importancia. Ambos os dous de estrutura circular están 

na pendente dunha ladeira, e a súas características permiten deducir que a función do primeiro 

era excluviamente o control da actividade mineira por parte dos gardas romanos e a vixianza na 

zona da mina. 
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Restos do asentamento militar romano de Os Cudeiros. 

 

 
No círculo pódese apreciar os restos do recinto circular do asentamento temporal romano encargado da 

custodia das minas dos Picotos. Fotografía aérea do ano 1956. 

 

Mención aparte merece o asentamento temporal de Santa Mariña do Remuiño. As súas 

características indican que foi un asentamento de certa temporalidade, e probablemente onde 

vivían indíxenas libres que traballaban nas minas romanas. 
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Fotografía aérea dos anos 40. Asentamento temporal de traballadores indíxenas nos montes de Sta. Mariña  

do Remuiño, en Corcoesto. A presencia numerosa destes asentamentos era proporcional ao incremento da 

productividade das minas, que requería máis man de obra constituída por indíxenas libres e escravos. 

 

3ª.- Outra peculiaridade da presencia romana en Corcoesto son os métodos de extracción 

do ouro. 

O xacemento de Corcoesto foi tratado polos romanos como xacemento primario e secundario. Por 

un lado están as minas escavadas na rocha (xacemento primario), como é o caso da mina de Os 

Cudeiros, a de Xabarido e a dos Picotos, pero tamén como xacemento secundario procedente da 

erosión e nos que o ouro se atopaba xa libre, entre a terra e os cantos rodados. Esta técnica 

empregárona sobre todo nas minas de Os Picotos, Montefurado e As Canles. Pensamos que esta 

foi a técnica empregada nun primeiro momento en Corcoesto. 

Sabemos que os traballos levaron a cabo mediante curtas de minado, técnica mediante a cal se 

vai extraendo a roca por medios mecánicos, socavándoa e abaténdoa coa axuda de mazos,  

cuñas e picos. Tamén é posible que empregasen de forma alterna lume e auga para someter a 

roca a cambios bruscos de temperatura e favorecer así a súa ruptura. 

Unha vez abatida a masa de roca ao pé das frontes de explotación, faríase unha selección do 

material que contiña ouro. O mineral seleccionado era sometido a un proceso de enriquecemento, 

seguramente nas proximidades da mina, no que se trituraba, calcinaba, lavaba e moía. Desta 

forma conseguíase un concentrado moi fino que sería lavado en batea para obter diminutas 

partículas de ouro. 
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A forza hidráulica xogaba un papel fundamental no proceso: arrastrar e evacuar fóra da mina os 

cascallos ou materiais estériles non seleccionados. Isto facíase a través dunhas canles de 

evacuación escavadas na propia roca, en ocasións soterradas, a modo de túneles que 

atravesaban unha masa de roca non explotada. As devanditas canles conducían todo ese 

material  estéril  cara  os  vales, onde  sería  arrastrado  polos  ríos. 

As canles chamábanse corrugi, derivado de conrivatio, confluencia de canles. Para elo, era 

necesario que a pendente fose pronunciada. O lavado do material era difícil, pois a auga  

arrastaba lama. Este tipo de sedimiento terroso chamábase urium. No cume da montaña 

construían piscinas con alomenos cinco canles de desaugue. Unha vez cheas as piscinas, 

saltaban  os  diques  e  a  auga  saía  coa  violencia  suficiente  para  escachar  as  rochas. 

Nas zonas baixas estaban os fosos, chamadas agogae, a onde ía parar o torrente de auga. O 

ouro atopado na arrugia era ouro puro. A montaña fragmentada desfacíase. Era unha maneira de 

afastar o mar da terra. 

 

 
Detalle das minas de Montefurado. O monte está cheo de furacos e pozos, case todos sen carteis 

sinalizadores do perigo que pode encerrar unha caída neles. Na imaxe apréciase tamen o sistema de 

bancadas ou piscinas ladeira abaixo establecido polos romanos, e aos que ía parar o material de mina. Como 

ben indica o topónimo, o monte está furado configurando as celas dunha colmea. 
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Este sistema de arrastre de material apréciase moi ben sobre o relevo dos montes de As Canles. 

Como utilizaban a auga? 

Cando había unha pendente considerable, a auga arroxábase desde os depósitos mediante 

canles para que fose arrastrando o conglomerado, orixinando unha especie de gabia, en cuxo 

final se situaba a canle de lavado. Nesta, o ouro depositábase polo seu peso. 

Noutros casos, sobre todo nos niveis máis ricos, optábase por unha explotación selectiva,  

facendo sucesivos surcos converxentes. Por estes arroxábase a auga, deixando só os cantos 

rodados. 

Pero, sen ningunha dúbida, o sistema máis espectacular foi o Ruína Montium: “derrube de 

montes”. 

En que consistía? 

 
1) Rede de pozos e galerías sen saída ao exterior en toda a masa, polos que se introduce a auga 

desde un gran depósito. Ao caer, a auga comprime o aire e este actúa como un explosivo, 

provocando o derrube. 

2) Rede de pozos e galerías sen saída ao exterior pero na base da masa do aluvión. Enchíanse 

de  auga  todos  os  niveis  inferiores  e  esperábase  o  derrube  por  saturación  do  terreo. 

Independentemente da forma, o lodo resultante conducíase ata unha ágoga: unha canle de 

madeira co fondo recuberto de toxo para crear turbulencias e así axudar a que o ouro (Au) se 

depositara por peso. As pólas de toxo queimábanse e as súas cinzas máis o concentrado do 

fondo  lavábase  coas  bateas. 

A auga empregada para desfacer o material aurífero reutilizábase para arrastrar os estériles 

resultantes a través dunhas canles de evacuación ata deixalos depositados en conos de 

dexección. 

Algúns investigadores consideraron que os traballos de prospección aurífera romana estaban 

baseados unicamente na aplicación sistemática de criterios empíricos, como é o bateo  

sistemático das areas dos ríos, remontando o seu curso ata dar cos xacementos primarios 

(Sánchez-Palencia e Orellas, 1994, pp. 154-155). Con todo, este método, tecnicamente correcto, 

non proporciona por si só criterios suficientes para avaliar a viabilidade das grandes obras 

mineiras de explotación hidráulica ou soterrada que se acometeron con posterioridade nunha 

zona tan ampla.  Unha  vez  localizada  a presenza do ouro na superficie foi preciso aplicar outros 
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criterios e realizar os traballos necesarios que permitisen estimar a conveniencia ou non da 

construción das complexas  e  custosas obras de infraestrutura  hidráulica para a súa explotación. 

Tendo en conta a enorme extensión xeográfica na que se atopan os xacementos de ouro 

explotados no noroeste hispano, repartidos nunha área de moitos miles de quilómetros cadrados  

e traballados case de forma simultánea, parece acertado ter en conta que na procura dos 

xacementos de ouro tivéronse que aplicar non só criterios empíricos, senón tamén os 

coñecementos adquiridos en canto á configuración e características dos xacementos, que 

presentan polo xeral, dentro de certas áreas, trazos comúns en canto a morfoloxía, tipos de 

terreos  e  rocas  asociadas,  é dicir,  criterios  xeolóxicos  de  prospección. 

 

 
Asulagamento da carballeira de Sta. Mariña do Remuiño. Este lugar e o que ocupa o monte do lado, era o 

lugar por onde chegaba o aluvión de augas e materiais á ágoga. O material que chegaba aquí xa viña moi 

moido e básicamente era lama. De aí topónimos como As Lamas, Lamorieira ou Lamprieira. 
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Explotación da mina de As Canles polo sistema de arrastre de material. 

 

 
A forza hidráulica modificou o relevo de xeito importante tal e como se aprecia na imaxe. 
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Detalle das minas de Xabario e de Os Picotos no relevo. 

 

 
Detalle do relevo onde se aprecian as bancadas romanas para decantar o material que baixaba coa forza da 

auga pola ladeira. 

 

O lugar de O Dequente cumpría precisamente esta función tan importante, probablemente 

desarrollada por mulleres que peneiraban os limos finos na auga para separalos do ouro. No 

fondo, a esquerda, detalle do Castro de Corcoesto. Arriba á dereita detalle das minas do Couto de 

Carballido ao outro lado do río Anllóns, explotación mineira moi importante naquela época, e onde 

se aprecia claramente á modificación do curso fluvial. Os romanos modificaban o curso do río 

Anllóns (río Iallones, no seu nome orixinario, en alusión ás curvas cerradas do río), para que a 

forza da auga penetrara nas rochas e as desfixera para chegar ao ouro.
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As canles romanas, escavadas sobre o terreo, conducían as augas desviadas dos seus cauces 

orixinais para conducilas aos furados e bocaminas abertas no terreo. Recordar que tanto os 

montes dos Picotos como de Montefurado están picados e cheos de ocos, pozos e galerías. O 

mesmo ocorre co lugar de A Furoca, en alusión a un gran oco, por onde circularía a auga con 

forza. Os romanos aproveitaron como ninguén a forza hidráulica e dominaban a topografía do 

terreo, as curvas de nivel, os desniveis e a gravidade. A auga penetraba nos furados do terreo por 

galerías previamente abertas. A forza da auga arrastraba os materiais cara o val de Monte 

Pedroso e de aí á ágoga romana ubicada nos prados que hoxe están á beira da Capela de Sta. 

Mariña do Remuiño. Aí separaban os cantos rodados e limos do ouro, peneirando os restos entre 

a auga, que finalmente ía parar ao río Anllóns, onde hoxe está a Central hidroeléctrica de 

Corcoesto. 

 

Segundo o historiador romano Plinio, as explotacións mineiras do noroeste empregaban o lavado 

da area dos ríos para extraer ouro, a explotación dos filóns mediante pozos e galerías e o sistema 

do ruina montium, no que se empregaba a forza da auga nun terreo previamente furado, técnica 

esta última moi empregada en Corcoesto, ata o punto de modificar o seu relevo de maneira 

sobresaínte. En Corcoesto os romanos adicáronse en conciencia ao lavado das ribeiras do río 

Anllóns e do río Lourido. 
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Imaxe de Bouza Cova, monte no que efectivamente existe unha cova, hoxe tapada en parte pola 

vexetación. O monte do lado é a Chousa do Pozo. A mina da Chousa do Pozo ou de Sta. Mariña 

foi a explotación mineira máis importante polas súas dimensións. A Chousa do Pozo vai desde a 

entrada á mina en Sta. Mariña ata o monte que está ao outro lado da estrada que conduce a 

Vilaverde e Cereo. A Chousa do Pozo está chea de pozos ou furacos. 

A economía agrícola de Corcoesto á chegada dos romanos, era sobre todo o cultivo de trigo. Sen 

embargo, os espazos agrícolas reducíronse ou desapareceron pola necesidade dos romanos de 

dispor de bancais e zonas explanadas para recoller o material arrastrado que pola forza das 

augas  descendía  polas  ladeiras. 

Non pasou o mesmo na parroquia veciña, Cereo, no municipio de Coristanco, onde o topónimo fai 

alusión a Ceres, deusa da agricultura, da terra, da fertilidade e da abundancia. 
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A paisaxe tamen se modificou no relativo os montes e bosques. O bosque primitivo formado por 

densas carballeiras impedía aos romanos o avance das tropas e era un obstáculo natural no 

estudo da topografía, polo que se aplicaron tamen na eliminación da vexetación. Quedaban así 

libres da actividade romana os Curros, pequenas porcións de terreo cerradas de pedra, sen 

interés  mineiro,  e que  os  indíxenas  adicaban  ao  cultivo  de  cereais  ou  animais. 

O microtopónimo Os Curros atopámolo en Corcoesto polo menos en dous lugares distintos. 

 
Capítulo II 

 
Evolución dos núcleos de poboación 

Lugar Grande. 

 

 
Vista aérea do Lugar Grande de Corcoesto no ano 1957. 

 
O Lugar Grande sofreu fondas modificacións ao longo dos séculos. Desde as súa orixe como 

Castro defensivo (na fotografía aérea do ano 1957 aprécianse restos da muralla fortificada do  

lado norte), ata converterse en Castro agrícola. O aumento da poboación obrigaba á construcción 

de recintos anexos amurallados. Posteriormente pasou a ser sede do poder romano durante a 

explotación do ouro. Moi preto, en Quiñalde os romanos rendían culto ao deus da gerra Quirino, 

no outeiro Quirinale. Os soldados romanos pedíanlle tempos de paz a Quirino. 

Os  romanos  converteron  o  Castro  orixinario  no  asentamento  dos  mandos  administrativos  e 

militares encargados de explotar as minas, e dispuxeron a súa organización en vivendas 

unifamiliares dispostas en quinteiros ao redor do foro ou praza pública, da que aínda se aprecian 

restos hoxe en día. De feito, o microtopónimo Quinteiro aínda se conserva. 
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Do Quinteiro e o Castro do Lugar Grande apenas se conservan restos visibles debido á acción 

humana ao longo dos séculos. No medievo era un Couto (cima acoutada) de Corcoesto. As 

mulleres que habitaban o Couto adicábanse a lavar o material da mina, é dicir, eran bateeiras ou 

aureanas. De aí o alcume de “Coutelanas”, que aínda se conserva na actualidade. 

O Quinteiro tamen era o caseiro, o que xestionaba o lugar dun señorío a cambio dunhas rendas 

ou foros. 

O Castro 

 
O Castro de Corcoesto, datado posiblemente no século V a.C., encóntrase situado nunha ladeira 

orientada ao leste, a unha altura duns 200 metros, e nunha área xeográfica rica pola existencia de 

gran número de mananciais, e porque aos seus pés se estende un amplo val agrícola, de chan 

moi fértil. 

Destaca na súa arquitectura un parapeto de máis de un metro de altura e un terraplén que supera 

os catro metros, e unha croa circular de uns 95 metros de diámetro. O depósito é claramente un 

castro característico do tipo do noroeste. Ten estrutura de poboado circular rodeado por unha 

muralla. Realmente non é unha única muralla, senón que poderían ser varias, cos seus 

correspondentes fosos, dúas terrazas previas (ou antecastros) e un amplo acrópole ou cidadela 

no centro, se ben podería ser prematuro aventurar esta disposición, posto que non foi obxecto de 

escavación ou prospección ningunha. Está protexido por fosos, un terraplén natural, parapetos e 

murallas. É de destacar o bo estado de conservación da muralla interior. A porta de entrada 

parece  estar  orientada  cara  o Sur. 

O campo do Castro esténdese aos pés do Castro. Destaca o rego de Santa Margarida que baixa 

desde a Capela no lugar que antigamente lle chamaban Vista Alegre, ata acabar na Regueira. 

Preto está o lugar de Bello, A Braña, A Borreira e Baralláns. 

En relación ao lugar de A Borreira, a súa orixe está no oficio das xentes do lugar, adicadas a 

producir cera, polo seu tradicional oficio de colmeneiros. A beleza do val de Bello, debía ser moita 

e ben recibida polos visitantes para lle chamar antigamente Vista Alegre. Aínda hoxe o val de 

Corcoesto conserva a súa beleza. Os indicios da presencia romana no lugar é escasa. 

O topónimo Baralláns fai referencia ao “oculto”, “ocultar algo para evitar que sexa visto”, en  

alusión  ás  xentes  do  lugar  que  ocultan  algo,  quizais  un  tesouro. 
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Imaxe aérea do Castro de Corcoesto. 

 
Pese ás labores agrícolas é un dos castros mellor conservados da comarca de Bergantiños. A 

diferencia do castro do Lugar Grande, éste non evolucionou e foi abandoado de xeito temperá, 

probablemente ao mesmo tempo que a presencia romana se facía cargo do territorio. 
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Detalle do relevo do Castro de Corcoesto. Arriba do Castro pódese ver un detalle das minas do Lugar de As 

Lamas, e a explanación do terreo, onde ía parar o material impulsado pola forza da agua, para a súa 

decantación. 

 

Código no Catálogo da Xunta: GA15014016 

Categoría do Ben: Catalogado (Catálogo da Xunta e do PXOM do concello de Cabana de 

Bergantiños). 

 

 
Lugar de Regoseco. 

 
A toponimia ilustra a ausencia de auga dun rego que foi desviado para a realización das labores 

mineiras na zona. Refírese a algún rego que recibía a auga desviada pola Canle de Rebordiño, 

expemplo de canle ben conservada e claramente visible aínda hoxe en día no terreo. 

A explotación mineira de A Landeira empregaba a forza de auga que baixaba pola ladeira 

arrastrando ao seu paso o material de mina. 

O topónimo Landeira (do latín Lucerna), refírese ás características do chan, isto é, as pedras que 

alumean, que brilan (cuarzo con mica e pirita). O mesmo topónimo, pero con algunha variación, 

está no termo Lamprieira, explotación mineira ubicada en Xabarido, preto do Anllóns. Sen 

embargo, nalgúns textos medievais, aparece traducido como Lamorieira, en alusión á pranta 

“morera”, que produce moras. 

Aínda que como ben sabemos, a orixe das palabras alude sempre a varios significados, que  

neste caso ben podería facer referencia tamén aos montóns de lama que xeneraba a actividade 

mineira romana. 
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Detalle da bocamina e dos pozos da mina da Landeira. A frecha indica o inicio da canle que conducía a auga  

a bocamina, para despois ser soltada polos diversos pozos. Ao fondo da ladeira, en chanzos aplanados 

seleccionábase o material que arrastraba a auga que saía polos pozos. É un magnífico exemplo de canle ben 

conservada, e serve para expresar moi gráficamente o método de traballo romano. 

 
 

 
Lugar de O Dequente. 

 
Quizais sexa o topónimo máis paradigmático de Corcoesto. Na súa orixe era Decante, e así ven 

nos antigos mapas do Reino de España. Deriva da palabra decantación, en referencia á 

actividade de separar o ouro do resto dos materiais que arrastraba a auga. 

Era aquí onde os romanos fixeron unha rede de canles, depósitos e balsas ou piscinas para 

separar as rochas e areas do codiciado ouro. Así temos moi preto o topónimo As Lamas que fai 

referencia á acumulación dos lodos ou lamas procedentes das labores extractivas, pero tamen ás 

Lamias ou Aureanas, que eran mulleres, buscadoras de ouro, que empregaban bateas para lavar 

o material e filtrar o ouro. 

Son ben coñecidas as aureanas do río Sil. En Corcoesto, coñeceríanse co nome de Lamias, de aí 

o topónimo As Lamas ou Lavandeiras. O microtopónimo As Lavandeiras, aínda se conserva. 
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Lugar de Millán. 

 
É probable a súa orixe romana, en referencia á pesencia dalgún miliario que marcase os límites 

dun territorio mineiro como era Corcoesto naquela época. Como todas as palabras de orixe latina, 

non ten un significado único, senon que neste caso tamén é posible que teña a súa orixe en 

metallum, en alusión a algún elemento metálico, que brila ou é dourado. 

Aínda que non se conservan restos das infraestruturas romanas, está claro que tiña que existir 

algún sistema de vías para o traslado do material, e máis se temos en conta que a toponimia  

local, señala o lugar de Os Bodegales ou O Bodegal como lugar de estiba e desestiba do material 

extraído das minas. Sen embargo, nada indica que os romanos construiran en Corcoesto, calzada 

algunha. Mais ben todo o contrario. Fóra do lugar de culto instalado en Quiñalde, os romanos 

aproveitáronse do que xa había en Corcoesto. 

Non hai que esquecer que en Millán tamen había minas, máis en concreto no lugar que hoxe en 

día chamamos As Fontaíñas. Neste caso os romanos empregaron tamen o método de arrastre do 

material coa forza da auga. A auga e os materiais arrastrados ían parar ao lugar de Os 

Bodegales, onde eran seleccionados e trasladados para o proceso de decantación, isto é, a 

separación do ouro do resto de areas, rochas e limos. 

 

 
Detalle das dúas minas do que hoxe se chama lugar de As Fontaiñas, en alusión á presencia de fontes. 
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Tamén se pode ver outra mina en Teixedo e ao fondo o Monte das Telleiras, fábrica de tella que 

se instalou en Corcoesto no S. XVIII da man do catalán Dardé (fabricante de dardos). A burguesía 

catalana tivo un papel moi activo en Corcoesto. Coa chegada da Ilustración, as ansias de 

coñecemento e o impulso das relacións comerciais, especialmente a burguesía catalana chegou a 

Galicia, e con ela chegou Dardé a Corcoesto, ocupando as súas fábricas o que hoxe lle chaman 

como o lugar de Casadarde. Do lugar ocupado pola telleira aínda se aprecian restos no terreo dos 

antigos muros. 

No mapa tamen aparece o topónimo O Relance, en alusión a un desnivel artificial do terreo, o que 

fai supoñer tamen a presencia romana no lugar, xa que non se trata dunha vaguada natural.  

Outro topónimo Bouza Carreira alude á un chan ermo, constituido por matogueira, de escaso  

valor para o cultivo, pero que fai alusión a un camiño de carros de bastante importancia na época. 

 

 
Mina de As Fontaíñas. 

 
Lugar de O Xabarido 

 
Xabarido, Xabarín, Xibarido…, o topónimo sofreu diversas modificacións ao longo do tempo. Sen 

embargo, o que sí sabemos é que a súa orixe está na palabra xíbaro, en alusión a un mestizo 

americano, de ascendencia española e mouisca, probablemente de México, conquistado no S. 

XVI polos españois e co nome de Reino de Nueva Galicia, e que chegou a Corcoesto no S. XVIII 

coincidindo coa Ilustración e o fornecemento das ideas relacionadas coa exploración de novas 

oportunidades e a intensificación das viaxes e das relación económicas e comerciais, para 

adicarse  á  minaría  precisamente  en  Xabarido,  creando  a  fábrica  da  mina. 
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Pero o xíbaro non so se adicou á minaría, senon que explorou o río Anllóns polo lado de 

Langueirón, e ata quedaron restos da súa presencia na toponimia, como é o topónimo Yusuca, en 

alusión a un chan pobre e de escasa productividade, pero no que asentou unha fábrica de 

costales, é dicir, de sacos fortes para transportar material, e que hoxe estaría ao outro lado do río 

por detrás de Ínsua Boa, na que por certo tamen hai indicios da presencia dun campamento 

romano  moi  temporal. 

Outro topónimo probablemente relacionado coa presencia do xíbaro é o lugar de A Vitureira, que 

non fai referencia á presencia de boitres, como algúns pensan, senon a unha transferencia ou 

licencia de tenza de terras (Volturare), para adicalas á explotación mineira. 

Sen embargo, o topónimo antigo, moi común no Arquivo do Reino de Galicia, era Boutureira. A 

raíz latina Bout- fai referencia a “combate”, sendo a Boutureira lugar de combates, mais esto xa  

se supoñía tendo en conta a importante mina que alí había, e se lembramos o topónimo Chan da 

Armada, apreciamos efectivamente a coherencia terminolóxica. 

No século XVI aparece nos arquivos co nome Viruleira, referido ao golpe no xogo da billarda.  

Hoxe en día, o significado máis lóxico será o que acadou co xíbaro, isto é, Vitureira, derivado de 

Volturare, licencia para a tenza deterras. 

Hai que ter en conta a importancia das minas da veciña parroquia de Langueirón, xa explotadas 

tamén polos romanos e en épocas máis modernas, como as minas da Vitureira e as do Couto de 

Carballido. Recordar que os romanos tiñan dispostas alí unha facción militar (Chan da Armada), 

que vixiaba precisamente a seguridade destas minas. 

A historia de Xabarido mudou coa chegada dos ingleses no século XIX para explotar de novo as 

minas de Xabarido e dos Picotos. Sen embargo, nese tempo a mina que máis lle interesaba os 

ingleses era a mina de Sta. Mariña ou do Prado do Batán, pola súa lonxitude. Dela sacaronse 

milleiros de toneladas de material durante o século XIX. 

No 1895 a compañía inglesa Sagasta Gold Mines Ltd. explota 3000 metros de galerías e varios 

pozos. Entre 1918 e 1926 a compañía Aurífera Gallega continua coa explotación do xacemento, 

pero con apenas rendemento. No ano 1972 a compañía Río Tinto Patiño realiza traballos de 

exploración sen éxito, ao igual que a compañía sudafricana Goldfields no ano 1975. 

Nos anos seguintes realizaron sondeos e exploracións o Instituto Mineiro e Xeolóxico de España 

(IGME), Exploracións Mineiras do Cantábrico, e Río Tinto Minera. Na década dos 90 pasaron por 

Corcoesto as empresas Río Narcea Gold Mines Ltd. e Kinbauri Gold.Corp. 
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Detalle das minas de Sta. Mariña, a explotación aurífera máis grande de Corcoesto, xa explotada en tempos 

modernos polos ingleses. Ao lado apréciase a erosión das minas de As Canles romanas. 
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Lugar de Teixedo. 

 
Os teixos (Taxus) son un xénero de árbores coníferos da familia Taxaceae, propios das zonas 

montañosas, con ambientes frescos e húmidos, e que prefiren os terreos calizos. 

Silio Itálico, Lucio Anneo Floro e San Isidoro de Sevilla sinalan o uso destas sementes na 

Península Ibérica por parte dos antiguos poboadores de Gallaecia como veleno para suicidarse 

cando se atopaban cercados polo inimigo ou presos deste. 

Estes pobos celtas veneraban ao teixo, dado que formaba parte dalgúns dos seus rituais ao ser 

considerado unha árbore sacra, probablemente debido á extraordinaria lonxevidade da  planta, 

que a fai parecer inmortal. Por esta mesma razón, en España foi plantado profusamente na 

Cornixa Cantábrica ao abrigo de ermidas, igrexas e cemiterios desde tempos remotos, como 

símbolo da transcendencia da morte, e é habitual atopalo nas prazas dos pobos baixo o cal se 

realizaba o concello aberto. Todo isto é o que lle permitiu perpetuar ese fado de misterio e 

sacralidade que envolve o relacionado con esta especie. 

Esta árbore constituíu un auténtico vínculo do seu pobo coa terra, os antepasados e a relixión 

antiga. A súa calidade de ser unha árbore perenne, tanto no sentido do seu porte, como na súa 

lonxevidade, valeulle servir como marca fronteiriza e como lugar de reunión. Unha árbore que  

pola súa inmutable follaxe verde escuro pode ser localizado a gran distancia. No mundo celta, de 

forma especial, venerábase ás árbores que viviran moito, tomábanse como sabias testemuñas do 

mundo. 

Os teixos son os ermitáns dos bosques, gústalles vivir na soidade dos lugares sombríos, onde 

medran lentamente durante séculos e mesmo milenios. Teixedo era o lugar de fonda 

espiritualidade e culto á natureza. 

Durante a cristianización, a veneración celta ao teixo continuou, pasou de ser dun símbolo de 

morte e reencarnación a ser de morte e resurrección. Pode dicirse que as primeiras igrexas eran 

teixos. As persoas reuníanse ao redor das árbores sacras e podían estar en contacto coa 

atmosfera espiritual que rodeaba a estas árbores. 

Sen embargo, pese a que o topónimo Teixedo indica a presencia destas árbores, isto non foi 

impedimento para os romanos, que tamen asentaron alí as súas minas, e mais tarde incluso o 

cárcere do Santo oficio da Inquisición. 

Por que Corcoesto se converteu en área de interese para o Santo Oficio da Inquisición? 
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Capítulo III 

 
A presencia do Santo Oficio da Inquisición 

 
Ao longo do século XVI pódese constatar que a Corcoesto chegaba xente foránea a Galicia. Un 

dos motivos era a fama do ouro na zona, de aí os bateiros do río Lourido e das berias do Anllóns, 

que eran buscadores de ouro, pero tamen tiña a súa xustificación na lonxanía de Galicia cos 

centros de persecución relixiosa españois de xudeos e conversos, polo que favorecía que moitos 

deles  buscaran  refuxio  nas  vilas  galegas  sobre  todo  do  interior. 

Dábase a paradoxa de que a medida que triunfaba a Contrarreforma en España, a Galicia e as 

súas vilas do interior chegaban cada vez máis xudeos e moriscos desterrados. Constatados estes 

feitos o poder real seguía a súa política de domar aquela terra de Galicia, iniciada polos reis 

católicos,  Isabel  e  Fernando,  segundo  consta  na  documentación  da  época. 

Desta época é precisamente a auxe vivida pola aldea de Aldemunde, hoxe en ruinas, no veciño 

municipio de Coristanco. Aldemunde era unha aldea na que incluso se celebraba mercado 

semanal. O seu propio nome indica que é unha aldea do mundo, composta por mestizaxes e 

xentes de diversos lugares. De feito nas ruinas que existen, pódese apreciar o detalle en oxiva 

das  fiestras,  que  lembra  a  arquitectura  morisca. 

 

 
Detalle da antiga aldea de Aldemunde nos mapas antigos do Instituto Nacional Xeográfico. Preto dela, a fonte 

Cardeira, lugar de nacemento do río Lourido e do val do Lourido. 
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E é neste ambiente propiciado pola Contrarreforma e a guerra de Flandes, cando as costas 

galegas convírtense en lugar de paso das grandes rotas oceánicas e o teatro preferido polas 

correrías dos piratas e corsarios protestantes, que vían nestes asaltos unha forma de castigar as 

persecucións relixiosas levadas a cabo en España polo Tribunal do Santo Oficio. Ben coñecidas 

son as aventuras desta época do pirata inglés Francisco Drake e o flamenco Luis de Nasssau, 

que compartían a opinión de que o punto débil do Imperio español eran as súas costas e 

comunicacións marítimas, e así dispuxéronse a probar esta afirmación con feitos. De aí os asaltos 

as poboacións costeiras, poñendo de manifesto a incapacidade do rei español de protexer as  

súas costas e os seus habitantes, en sinal de castigo por intentar frear o protestantismo en 

Europa. 

É neste esceario cando o Tribunal da Inquisición traslada o culto de Santa Mariña desde a praia 

de Santa Mariña de Niñóns, en plena zona costeira, no concello de Ponteceso, a unha zona do 

interior, á actual Santa Mariña do Remuiño en Corcoesto, precisamente para deixalo a salvo dos 

asaltos dos piratas protestantes. Do mesmo xeito rexorde en Corcoesto a importancia do Tribunal 

do  Santo  Oficio  para  gardar  o  culto  católico  dos  inimigos  e  preservar  a fe. 

 

 
Capela de Sta.Mariña do Remuiño en Corcoesto. 
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O nome do Inquisidor responsable da aplicación do Santo Oficio en Corcoesto no ano 1670 era 

Miguel Collazo de Soto, dependente da Xurisdicción do Señorío da Penela, e home de María 

Rodríguez Sobrino. 

Miguel era fillo de labradores honrados e limpos que moraran na freguesía de San Pedro de 

Corcoesto (segundo consta nun expediente de 1670). Saíu de Galicia para buscar fortuna e 

achouna en Madrid, na Corte. Unha vez fixo fortuna buscou respaldo social solicitando ingresar  

no Santo Oficio, solicitude que foi aprobada grazas ao expediente arriba citado. De volta a Galicia 

conseguiu o Regidorato de Santiago e construíu unha nova mansión onde radicaba o solar nativo 

que herdara dos seus pais e outra en Baldomir. Foi pai de Mª Josefa Collazo de Soto e Rodríguez 

Sobrino quen casou con Diego Antonio de Ribera Taybo e Fernández Varela, Rexidor perpetuo de 

Santiago  e  dono  da  Casa  de  Baldomir  (Guísamo). 

Este Miguel era un home ben peculiar, e así o demostra o feito de que en posesión do seu posto 

de secretario do segredo do Santo Oficio non tiña reparos en litigar pola vía civil contra todo aquel 

que lle adebedara cartos. Así aparece no Arquivo no ano 1676, como demandante contra Alberto 

Fernández  de  Arroa,  por   unha  débeda  de  600  ducados  de  vélaro. 

Sen embargo, no ano 1734 foi acusado polo propio Tribunal do Santo Oficio por revelar segredos 

(in secretum cubiculum), tal e como se recolle no Tomo II (A.H.N., Ing., Libro 686: desde o 5 de 

outubro  de  1720  ata  o  28  de  xullo  de  1762). 

 

O inquisidor rompera o segredo do Santo Oficio, un delito moi perseguido polo propio Tribunal. 

A sede do Tribunal e o cárcere estaban en Teixedo. 

Os funcionarios inquisitoriais, antes de ser nomeados, eran sometidos a un riguroso estudo da 

súa xenealoxía e de pureza de sangue. 

 

O Santo Oficio, como unha institución de elite, aproveitou e incorporou nas súas filas aos 

membros das estruturas de poder local para estender o seu prestixio e o seu poder. A existencia 

da forza inquisitorial adoitou lembrarse mediante a presenza destes funcionarios, acicalados coas 

roupas, insignias distintivas do Santo Oficio e co privilexio de portar armas. Vivir amparados baixo 

esta tutela garantiulles dita protección, polo que empregaban este poder para evadir calquera 

outra obriga. 

Con esta forma de proceder e coa seguridade de sortear calquera vicisitude debido ao seu foro, 
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os familiares, ao mesmo que os comisarios, os notarios e os alguaciles maiores, a miúdo foron 

acusados de utilizar a súa influencia para lucrarse en negocios pouco honestos, abusar da súa 

autoridade, utilizar a violencia,… Como consecuencia, a Inquisición reduciu os nomeamentos nas 

provincias onde os índices de delitos condenados eran menos altos e a súa presenza non fóra tan 

necesaria. 

 

No lugar de Montefurado, existe o microtopónimo A Torre, en referencia a unha torre medieval 

fortificada destruida durante a segunda revolta irmandiña. O escudo da Inquisición na fachada 

lateral da casa que arestora alí se ubica, indica a presencia do Santo Oficio en Corcoesto. 

 

O escudo da Inquisición represéntase por unha cruz rodeada por unha espada, en alusión á 

persecución dos herexes e a rama de olivo en sinal de reconciliación cos arrepentidos. 

 

Rodea o escudo a lenda «EXURGE DOMINE ET JUDICA CAUSAM TUAM.PSALM. 73», é   dicir, 

«Érguete oh Deus, a defender a túa causa, salmo 73». 
 

 
Fotografía aérea de Sta. Mariña do Remuiño no ano 1980. 
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Fotografía aérea de Sta. Mariña do Remuiño do ano 1973. 

 

 
Fotografía aérea de Sta. Mariña do Remuiño do ano 1986. 
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Culto ao Sol (deusa celta da fertilidade), atopada na capela de Sta. Mariña do Remuiño. 

 
A fotografía ilustra un círculo solar con raios. Trátase da representación dunha deusa pagana 

prerromana da fertilidade atopada ao carón da capela de Sta. Mariña do Remuiño (Corcoesto). 

Actualmente nunha das paredes da Igrexa parroquial de Cores (Ponteceso). 

No período romano-celta tivo lugar a auxe da relixión solar. Os poderes do sol tiñan moitas 

funcións. A imaxe do deus do sol, asociado a un cículo, como é o caso de Corcoesto, demostraba 

a crenza celta dun poder solar con forma humana. Era o culto á vida, a creación, a fertilidade,  

pero tamen tiña un trasfondo de loita e de espíritu guerreiro, posto que o sol vencía ás tebras e á 

escuridade. Era o triunfo da luz sobre a oscuridade ou sobre o mal. Se ben era un culto celta, os 

romanos cando chegaron a Gallaecia asumírono como propio baixo o nome de Xúpiter, época na 

que  aparece  representado  o  deus  do  ceo/solar  loitando  contra  as  tebras  e  o mal. 

Non hai que esquecer que en Roma tivo grande éxito o culto ao deus Mitra, que era tamen unha 

divinidade solar, polo que é probable que os romanos adoptaran sen problema este culto celta, 

adaptándoo ás súas crenzas. No século I a.C o mitraismo comezou a difundirse polas costas do 

Mediterráneo. A súa aparición nos dominios do Imperio Romano tivo lugar entre o final da 

República (27 a.C) e, especialmente, a partir do século I d.C coa incorporación ao Imperio de 

Capadocia (Turquía) e Comagene (Siria) e a achega de continxentes de lexionarios destas 

rexións,  que  seguían  a  fe  mitráica.  Desta  maneira  o  mitraísmo  foi  divulgado  polas   lexións 
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romanas e gozou da protección do Imperio, experimentando un gran auxe durante os gobernos  

de  Cómodo,  Aureliano  e  Diocleciano. 

Esta situación tocará ao seu fin con Constantino, quen ao principio adoraba ao Sol Invictus cuxo 

símbolo portaba no seu estandarte, pero que no 313 promulgou o Edicto de Milán decretando a 

liberdade de cultos e concedendo importantes privilexios á xerarquía cristiá. No 337 Constantino 

converteuse ao cristianismo no seu leito de morte e o mitraísmo comezou a súa decadencia, a 

pesar dun breve rexurdimento co emperador Juliano, ata que no século IV produciuse o seu 

declive  definitivo  e  desaparición. 

Conta a veciñanza do lugar que a pedra esculpida coa cara do sol foi atopada entre uns cascallos 

que rodeaban á capela de Sta. Mariña, e aseguran que detrás da hermida existen as ruinas dun 

antigo templo do que quedan restos pétreos coa cara esculpida de mulleres, hoxe en día ocultos 

pola  vexetación. 

Certo ou non, a verdade é que a zona é rica en augas, mananciais, regos.,etc. Os ríos eran 

considerados fontes de vida, de saúde, de fertilidade, de abundancia e riqueza, e cada un deles 

posuía o seu numen, é dicir, a súa deidade. A santidade e o simbolismo da auga tiveron a súa 

continuidade  na  tradición  cristiá. 

Auga, Fertilidade e Terra 

 
A auga era fonte de vida e os cultos a auga foron habituais na relixión celta. Os mananciais eran 

centros adicados aos cultos de curación.A paisaxe celta era máxica, estaba posuída polos 

espíritus.As árbores e os bosques eran sagrados. O loureiro de Sta. Mariña aínda é hoxe obxecto 

de culto. As árbores sagradas eran asociadas ao poder sagrado e era símbolo da soberanía. 

Algunhas das columnas que se erixiron na antiga Roma para conmemorar campañas vitoriosas 

dos emperadores, tiñan decoracións en forma de coroa de loureiro, tal é o caso da Columna de 

Traxano. De igual modo, un grupo de árbores era sagrado, como podía ser o caso da Carballeira 

de Sta. Mariña, senon fora porque na época dos romanos era a ágoga na que desembocaba o 

aluvión de lama e material de mina, que baixaba polas canles (As Canles) coa forza da auga. 

A fonte orixinal de Sta. Mariña e o loureiro da fonte, hoxe en día de difícil acceso por mor da 

maleza, facían referencia a ese culto relacionado coa vida, coa saúde e a fertilidade. 

Poucas herbas teñen tanta conexión coa mitoloxía grega e romana como o loureiro. A súa 

simboloxía transcendeu o tempo e o espazo, ata o punto de que actualmente esta herba segue 

sendo sinal de fama, valor e grandeza ao redor do mundo. 
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O loureiro é sinónimo de historia, de tradición, de grandeza. A razón é moi sinxela: na antigüidade 

os romanos, nas festividades do deus Saturno, entregaban unha coroa de loureiro aos homes que 

destacaban polo seu valor ou polos seus méritos os en deportes. 

O loureiro é tamen o símbolo clásico da inmortalidade, e na simboloxía cristiá significa o triufo, e 

pola súa follaxe, sempre verde, simboliza a eternidade. 

Na tradición cristiá o loureiro úsase para adornar a cruz e celebrar o 3 de maio o Día de Santa 

Cruz, unha tradición que aínda está vixente en Galicia. 

O lagarto de Sta. Mariña do Remuiño 

 
Aparece como imaxe e símbolo da alma que busca e atopa a luz do coñecemento de Deus. Na 

Idade Media existía unha relación entre o desexo da alma cara a Cristo, baseada na crenza de 

que o lagarto vello, cando fica cego, pode recuperar a vista colándose por unha rendixa que 

asome ao levante para fixar os ollos no sol nacente. Da mesma maneira o ser humano debía 

contemplar a Cristo. 

 

 
Detalle da ágoga romana onde era separado o ouro do resto do material de mina. Ao fondo obsérvase a unha 

leve inclinación do terreo por onde marchaba a auga, e así evitar o asulagamento da área. 
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Lugar de Cures. 

 

O topónimo alude ao termo latino Sanitatum, a presencia dun servizo sanitario, o que tamen tería 

certa lóxica tendo en conta que preto, no lugar do Dequente, estaban ubicados os bancais máis 

importantes onde se separaban os cantos arrastrados pola auga do ouro, e que moitas veces a 

forza da auga sorprendía aos traballadores nas labores de decantación, que vían como se lle viña 

encima a forza da auga, os coiros, cantos, pedras, areas...etc. 

Non obstante, o topónimo tamen se pode referir á labor de afumar, atouciñar a carne. Hai que ter 

en conta que os romanos eran grandes comedores de carne, ao contrario que a poboación 

indíxena que empregaba os cereais como base principal da súa alimentación. 

A isto hai que engadir que Cures se lles chamaba aos habitantes de Quirites, polo que é probable 

que alí houber un poboado indíxeno-romano, onde se lle rendía tamen culto a Quirino. 

 

 

 

Lugar de Cardezo. 

 

Cardo (cardus) é un termo empregado na planificación urbanística no imperio romano. O cardus 

era a porta de saída da cidade, de aí o nome da ponte de Cardezo, “Ponte Cardoso”. Denota 

unha rúa con orientación norte-sur nun campamento militar ou colonia. Neste caso indica a 

presencia dunha veta de cuarzo moi importante. 

Como dixemos, aos romanos só lles importaban os recursos mineirais, polo que a importancia de 

Cardezo reducíase a este mineral: o cuarzo. 

A palabra tamen ten a súa orixe na liña que trazaban os augúrelos de norte a sur cando 

realizaban os auspicios. Á súa vez, desta palabra derívase o termo “puntos cardinais” que se 

utiliza na orientación xeográfica, nos compases, nos cataventos, etc. 

O termo cardero tamen fai alusión ao xílgaro cardero, que come espiñas dos cardos. 
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Detalle das minas de Cardezo. No século XVIII sería construida a primeira ponte de pedra e de madeira. 

 

 
Detalle do relevo das minas de cuarzo de Cardezo. 
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Capítulo IV 

 
Outras testemuñas da vida de Corcoesto no arquivo do Reino de Galicia e no Arquivo 

Histórico Nacional. 

1.- No ano 1599 o topónimo Corcoesto era Corcoento. Corcoesto era un “coto” baixo a 

xurisdicción dos señores de A Penela (Bermúdez de Castro): Pedro Tomás de Ojea Ulloa e 

Enríquez, nado en Rioboó en 1649 e que faleceu o 24 marzo de 1689. Veciño da Coruña. I Conde 

de Torre da Penela, título concedido por Carlos II o 31 de outubro de 1689. Cabaleiro da Orde de 

Santiago en 1681. 

O condado de Torre Penela ou da Torre da Penela é un título nobiliario español outorgado polo 

Rei Carlos II o 31 de outubro de 1689. O seu nome refírese a unha torre defensiva medieval que 

aínda existe no lugar da Penela, parroquia de Silvarredonda, concello de Cabana de Bergantiños 

e partido xudicial de Carballo (A Coruña). 

No ano 1379 a freguesía de San Pedro de Corcoesto pasaba ás mans do fidalgo notorio Roi 

Soneira Riobó, por concesión do Conde de Trastámara, Lemos e Sarria, Pedro Enríquez. 

Roi Soneira Riobó casou con Constanza Bermúdez de Castro, neta do I Abade da Colexiata 

Coruñesa e o seu sucesor. 

O “coto” era o marco dos dereitos feudais en Galicia durante a Idade Media. Non obstante, o 

Mosteiro de San Martiño de Santiago tamen tiña posesións en Corcoesto. 

Unha delas era o lugar de Cardezo. Polo lugar de Cardezo existiron litixios practicamente durante 

toda a Idade Media. Cumpre recordar que Cardezo era un lugar cobizado tanto pola súa aptitude 

para a agricultura como pora a explotación de cuarzo. 

Así Luisa (Ysabuel ou Isabel) de Lanzós primeiro e Gonzalo Almallo despois, no ano 1585, 

preitearon na Real Audiencia pola posesión do lugar de Cardezo. Tamén o fixo outra Luisa, filla  

da primeira, Luisa de Lanzós máis tarde xa no1639. 

Luisa de Lanzos e a súa filla loitaron por recuperar as posesións do seu pai. O seu pai, Alonso de 

Lanzos, foi un líder da revolta irmandiña. 

 

No marco da Coroa de Castela, no ano 1470 os nobres galegos decidiron apoiar, a petición de 

Juan Pacheco, a Xoana “A Beltranexa”, na súa aspiración ao trono de Castela. 
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Por aquelas datas outros sucesos ocupaban tamen a Galicia: Alonso de Lanzós foi unnobre e 

dirixente irmandiño. No ano 1467, dentro da Gran Guerra Irmandiña, uníuse aos vasalos facendo 

súas as reivindicacións destes e dirixiu xunto a Pedro Osorio e Diego de Lemos un auténtico 

exército popular. 

 
A Segunda revolta irmandiña (1467 a 1469) iniciouse en Santiago de Compostela e estaba 

formada por 80.000 homes armados e dirixida por: 

 
 Diego de Lemos que asumiu o mando da revolta na zona de Ourense. 

 Pedro Osorio levou Santiago, Padrón e Pontevedra. 

 Alonso de Lanzós asumiu o mando das milicias populares, en Betanzos e Mondoñedo. 
 

Nos inicios a revolta fíxose co territorio destruíndo máis de cen castelos e os nobres fuxiron a 

Portugal, Asturias e Castela. En 1468, Lanzós derrotou aos baróns feudais. En 1469 Pedro 

Madruga, fuxido nos inicios da revolta, iniciou a ofensiva dende Portugal coa axuda de parentes e 

amigos da cabalería portuguesa ao mando dun exército armado con arcabuces, e percorreu o 

traxecto Tui-Pontevedra-Padrón-Santiago, encontrándose con Fonseca e Pimentel cerca de 

Santiago de Compostela. Un segundo exército dirixido polo arcebispo Fonseca ven dende 

Salamanca, acompañado de Juan Pimentel, irmán do Conde de Benavente, así como de Pedro 

Vega e outros cabaleiros. Xuntándose Pedro Alvarez con eles en Balmalige preto de Santiago. O 

terceiro exército chega dende Castela, co Conde de Lemos, que avanza dende Ponferrada ata 

Monforte con Pedro Pardo de Cela. O exército irmandiño descoñecía as armas de fogo. 

Empregaban só bestas, ondas e catapultas. Pedro Madruga gaña batalla tras batalla e Alonso de 

Lanzós tense que retirar cos seus homes ao castelo dos Andrade en Pontedeume. Por entón 

Pedro Osorio e Diego de Lemos ríndense deixando a revolta e pásanse ao inimigo. Sabedor da 

crueldade do señor dos Andrade e da imposibilidade de continuar a loita decide renderse ao bispo 

de Santiago Alonso de Fonseca II entregando Pontedeume. Cando se retiraba foi feito preso e 

entregado a Fernán Pérez de Andrade en 1470. 

 
Sería a súa filla Luisa (Ysauel ou Isabel) de Lanzós, e despois a súa neta, outra Luisa de Lanzós 

as que pelexarían co Mosteiro de San Martiño de Santiago de Compostela, por recuperar o lugar 

de Cardezo, que lle fora arrebatao ao seu pai Alonso de Lanzós, gañando diversos preitos na  

Real Audiencia. 

https://gl.wikipedia.org/wiki/Nobre
https://gl.wikipedia.org/wiki/Irmandi%C3%B1os
https://gl.wikipedia.org/wiki/1467
https://gl.wikipedia.org/wiki/Gran_Guerra_Irmandi%C3%B1a
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_Osorio&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://gl.wikipedia.org/wiki/Diego_de_Lemos
https://gl.wikipedia.org/wiki/Diego_de_Lemos
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_Osorio&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://gl.wikipedia.org/wiki/Pedro_Madruga
https://gl.wikipedia.org/wiki/Pedro_Madruga
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Arcabuces&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://gl.wikipedia.org/wiki/Salamanca
https://gl.wikipedia.org/wiki/Pedro_Pardo_de_Cela
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A torre feudal do lugar de A Torre, da que non quedan restos visibles, foi destruida na segunda 

revolda Irmandiña. Tras o fracaso das aspiracións irmandiñas, foi reconstruida como casa para 

servir de sede do Tribunal do segredo do Santo Oficio da Inquisición. 

 
2.- Nesta época, outra muller, Constanza Cardero (viúva de Rodrigo de Ponte) litixaba na Real 

Audiencia con Gonzalo de Bontureira por uns montes que indebidamente lle reclamaba este, 

aproveitándose da súa condición de viúva. 

3.- Segundo o Censo de Poboación das provincias e partidos da Coroa de Castela do século XVI 

a parroquia de Corcoesto tiña 33 habitantes. 

4.- No ano 1714 os veciños de Langueirón discuten cos de Corcoesto pola construcción da ponte 

de Cardezo. A construcción da ponte era moi importante porque por un lado facilitaba o acceso ao 

municipio veciño de Ponteceso, e por outra banda, permitía á veciñanza de Corcoesto librarse de 

pagar o paso en barca dunha beira á outra do río Anllóns, á altura do lugar de A Vitureira. A 

construcción da ponte supoñía unha perda de recursos para a veciñanza de Langueirón, sobre 

todo para quen tiña o dereito a cobrar polo transporte da barca (Señorío Lema Osorio da Casa da 

Buitureira, en San Xulián de Langueirón). 

En Corcoesto había feira os segundos domingos do mes. Era unha feira de gando moi importante. 
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Nestas datas tamen había a feira do primeiro domingo do mes na parroquia de Agolada, que 

aínda se conserva en pleno século XXI. 

5.- Por estes anos Juan de Ayala Manuel e Gregorio de Fondo debatían tamen por posesións nos 

lugares de Eiravedra e o Resío de Fontaiña e outros bens en Corcoesto. 

6.- No ano 1727 Francisco Antonio Bermúdez de Castro e Figueiroa, Cura e Reitor da Freguesía 

de San Pedro de Corcoesto preiteaba na Real Audiencia con Pedro de Eiroa e a muller deste, 

Isabel Rodríguez, filla de Dominga da Castiñeira, sobre reivindicación de bens no Igrexario de 

Corcoesto. 

7.- No ano 1767, os veciños de Corcoesto e Jacinto de Lema discutían contra Domingo Amado 

Figueiroa polo aproveitamento dos montes da Lamorieira (ou Lamprieira). 

No ano 1768 voltan a aparecer litixios na Real Audiencia polos montes de Corcoesto, neste caso 

entre Domingo Amado Figueiroa e Domingo López Miranda, por uns montes na Lamprieira e en 

Teixedo. 

Os montes da Lamprieira foron dados en pago a uns veciños da parroquia por prestar servicios co 

gando, por trasladar pedra cos carros dos bois. Sen embargo, esto provocou desputas veciñais 

pola titularidade dos terreos, xa que non chegaban a acordos na partición dos mesmos. 

8.- Domingo Amado Figueiroa tivo unha vida moi activa na Real Audiencia, na que gañaba moitos 

pleitos, incluso a un Conde, o Conde de Toreno e a Ezequías García das Seijas, (ano 1766), nese 

intre Señor da Torre da Penela. Domingo gaña un pleito polo exceso de pago de rentas e abuso 

de autoridade que lle esixía o Conde de Toreno, no lugar de Velo, xurisdicción de A Penela. 

9.- No ano 1773, Gregorio Baneira, labrador, e o seu irmán Xulián Baneira, Presbítero, e outros 

con Francisco Paredoa, Curador de Manuel Baneira, debatían sobre a partición dos bens de 

Domingo Baneira e súa muller Ana de Abelenda, na xurisdicción da Penela. 

10.- No ano 1755 José Antonio Bermúdez de Castro, Presbítero e veciño da Coruña, preitea con 

Domingo Amado Figueiroa e a súa dona Ana Vidal, polo lugar de Teixedo. 

11.- No ano 1804 Manuel Baneira, de Corcoesto, reclama a José Ferrer unha paga de maravedís. 

 

12.- No ano 1805 Joaquín Bermúdez e Pedro María Bermúdez Ribadeneira e Vilardefrancos,  

veciños de Santiago, debaten con Francisco Collazo de Soto e o seufillo, Vicente Collazo, veciños 

de Corcoesto, sobre o pago dunha partida de reais procedentes de rentas atrasadas. 
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13.- No 1812 un descendente do secretario da Inquisición Miguel Collazo de Soto, convértese en 

Deputado das Cortes de Cádiz. Pedro Rivera e Pardo, clérigo de Pontedeume e nado no Pazo de 

Baldomir, unha linaxe de fidalgos pechada con matrimonios entre primos. 

Rivera e Pardo defenderá a existencia dunha sociedade pechada e vencellada ao Antigo Réxime. 

Cumpre lembrar que no 1809 A Coruña rendíase aos franceses. 

14.- En 1820, no primeiro intento de municipalización de España, Corcoesto foi nomeado  

concello. Trece anos despois, a capital do municipio pasaría a ser o lugar de Cabana (Cesullas), 

segundo informa Pascual Madoz (tomo VI, 1845). En 1845 había dúas escolas no territorio de 

Cabana: unha en Cesullas e outra en Corcoesto; eran privadas, estaban sen mestres e tiñan  

entre ambas 42 alumnos. 

15.- Temos que acudir a 1827 para que nos arquivos atopemos de novo referencias a Corcoesto, 

neste caso a un litixio entre José Martínez e Manuel Barea polo nomeamento do primeiro como 

maiordomo pedaño da parroquia de Corcoesto. 

No Boletín oficial da provincia nº 121 do 7 de maio de 1836, Corcoesto perde a súa capitalidade 

como municipio. 

16.- No ano 1909 o Ministerio recoñece a labor do mestre da escola de Corcoesto, Urbano Chans 

Velo, concedéndolle unha honorable pensión de xubilación. 

17.- No ano 1932 nace en Corcoesto a Unión mutualista campesiña, sección de agricultores, 

constituida como asociación mutualista. 

Na parroquia veciña de Langueirón un ano antes nacía “La Amistad”, sociedade agrícola. 

18.- Polo ano 1943 Cardezo foi esceario da actuación dos Foucellas, guerreiros antifranquistas. 

 

19.- No BOE do 19/09/1968 publicábase a Orde do 17 de agosto de 1968 pola que aprobaba o 

Plan de melloras territoriais e obras da zona de concentración parcelaria de San Pedro de 

Corcoesto (Cabana- A Coruña). 
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Capítulo V 

 
Especial referencia o val fluvial do Lourido na actualidade 

 

 
Imaxe do Petón do Lobo, val fluvial do Lourido. A orixe picta da palabra Pet-, fai referencia á existencia dun 

poboado prerromano na zona. A acción antrópica mudou substancialmente o terreo e a paisaxe. 

 

 
Bosque autóctono no val fluvial do Lourido. 
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Imaxes do río Lourido. Na primeira imaxe, detalle da pontella pola que se cruzaba o río desde Corcoesto a 

Coristanco. 

 

O VALOR ACTUAL DO VAL FLUVIAL DO LOURIDO 

 
O Instituto de Estudos do Territorio da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 

produciu a ampliación da AEIP 09_02 (Área de Especial Interés Paisaxístico do val fluvial do 

Lourido) á Carballeira de Santa Mariña do Remuiño en Corcoesto, municipio de Cabana de 

Bergantiños. 

Santa Mariña do Remuiño e a súa emblemática carballeira centenaria figura como Lugar de 

Especial Interés Paisaxístico no Catálogo das Paisaxes de Galicia. O LEIP Carballeira de Sta. 

Mariña de Corcoesto, forma parte da Área de Especial Interés Paisaxístico do val fluvial do río 

Lourido AEIP 09_02, tal e como se recolle no anexo cartográfico da Grande Área Paisaxística 

Chairas e Fosas Occidentais (páxina 340 do Catálogo das Paisaxes de Galicia). 

O val fluvial do Lourido figura como área de especial interés paisaxístico no Catálogo das 

Paisaxes de Galicia, que formará parte do Atlas das Paisaxes de Galicia, para identificar e 

caracterizar os valores e potencialidades das 50 comarcas que conforman as doce áreas 

paisaxísticas nas que figura dividido o territorio galego, e no que tamen se integrarán as 

Directrices  da  Paisaxe. 
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O val forma parte das doce Grandes Áreas Paisaxísticas: a GAP “Chairas e Fosas Occidentais”. 

Figura referenciado como AEIP_09_02 Río Lourido. 

Os seus valores naturais veñen dados por: 

 
 Área de conservación do LIC río Anllóns. 

 
 Área potencial de Escribenta das canaveiras. 

 
 ZEC río Anllóns. 

 
 ZEPVN río Anllóns. 

 
 Zona 3 Plan xestión doLobo. 

 
Na web valfluvialdolouridocorcoesto.com, recóllese información sobre das características do val. 

 

A páxina ten o contido seguinte: 

 
 Fotografías do val. 

 
 Referencias literarias. 

 
 Mapa do val. 

 
 Ruta de senderismo polo val elaborada pola Sociedade de Montaña Ártabros. 

 
O val fluvial do Lourido figura como área de especial interés paisaxístico no Catálogo das 

Paisaxes de Galicia, que formará parte do Atlas das Paisaxes de Galicia, para identificar e 

caracterizar os valores e potencialidades das 50 comarcas que conforman as doce áreas 

paisaxísticas nas que figura dividido o territorio galego, e no que tamen se integrarán as 

Directrices  da  Paisaxe. 

O val forma parte das doce Grandes Áreas Paisaxísticas: a GAP “Chairas e Fosas Occidentais”. 

Figura referenciado como AEIP_09_02 Río Lourido. 

Os seus valores naturais veñen dados por: 

 
 Área de conservación do LIC río Anllóns. 

 
 Área potencial de Escribenta das canaveiras. 

 
 ZEC río Anllóns. 

 
 ZEPVN río Anllóns. 

 
 Zona 3 Plan xestión do Lobo. 

http://www.valfluvialdolouridocorcoesto.com/
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FLORA E FAUNA DO RÍO LOURIDO: 
 

O río Lourido, ó igual que a maioría dos regatos e ríos de Galicia forman unha parte fundamental 

da nosa paisaxe característica, a paisaxe en mosaico. Trátase dunha paisaxe caracterizada por 

múltiples compoñentes, praderías, cultivos, bosques, ríos ou regatos, na que estes últimos 

cumpren unha función ecolóxica fundamental, servindo coma corredores de fauna. 

A vexetación de ribeira, esténdese polas marxes do rego Lourido en bo estado de conservación. 

Está composta por Amieiros (Alnus glutinosa) como especie dominante, Salgueiros (Salix sp.) e 

Freixos (Fraxinus excelsior) aos que tamén se asocian Loureiros (Prunus laurocerasus) así como 

un importante e variado estrato arbustivo e herbáceo composto por múltiples especies como o 

Toxo (Ulex sp.), Xestas (Genista spp.), Carpazas (Cistus spp.), Uces (Erica spp.l), Queirogas 

(Daboecia sp.). 

En canto á fauna alberga poboacións de especies que se atopan recollidas no Anexo II da 

DIRECTIVA 92/42 CEE do Consello, de 21 de maio de 1992 relativa á conservación dos hábitats 

naturais e da fauna e flora silvestres, coñecida comunmente como Directiva Hábitats. O Anexo II 

determina as especies animais e vexetais de interés comunitario para cuxa conservación é 

necesario designar zonas especiais de conservación. 

Entre os mamíferos incluídos no Anexo II citado anteriormente, están presentes nas marxes do 

rego Lourido a toupa de río (Galemys pyrenaicus) e a lutra (Lutra lutra). 

Tamén se atopan na zona, o muraño de Cabrera (Neomys anomalus), a rata de auga (Arvicola 

sapidus), o furón bravo (Mustela putorius) e o armiño (Mustela erminea). 

Ademais, tamén ten un alto valor ecolóxico, debido á delicada situación ecolóxica destes grupos 

zoolóxicos, a presenza de diferentes especies de réptiles coma o escáncer común  (Anguis 

fragilis), a cobra lagarteira (Coronella sp.) ou o lagarto das silvas (Lacerta schreiberi) recollido no 

Anexo II, e de anfibios coma o sapo común (Bufo bufo) o sapo raxado (Discoglossus galganoi) 

recollido no Anexo II, o sapo parteiro común (Alytes obstetricans), recollido no Anexo IV que 

determina as especies animais e vexetais de interés comunitario que requiren unha protección 

estricta, o tritón común (Lissotriton boscai) ou a saramaganta (Chioglossa lusitanica), recollida no 

Anexo II e cualificada como especie vulnerable. 

Do mesmo xeito, é necesario mencionar as especies de difícil detección, pero que tamén poseen 

poboacións non propiamente nas marxes do rego Lourido, pero si nas formacións  vexetais 

anexas, como o lirón careto (Eliomys quercinus), a garduña (Martes foina), o gato montés (Felis 

silvestris) e sobre todo o zorro (Vulpes vulpes). 

En canto ao lobo (canis lupus) voltou ao val tras anos de ausencia. 
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Artigos e publicacións referidas ao val fluvial do Lourido: 

 
A revista Cerna recolle un artigo sobre o Val fluvial do Lourido. 

 

O Val fluvial do Lourido, Corcoesto, no nº 75 da Revista Cerna de Adega. 

http://www.adega.gal/revistacerna/artigo.php?id=606&idioma=gl&sec=150 

O Val fluvial do río Lourido, que divide parte dos concellos de Cabana de Bergantiños e de 

Coristanco (A Coruña), encerra uns valores ecolóxicos, paisaxísticos, culturais e sociais que 

amosan a súa especial singularidade. Se ben este val ía ser o depósito de balsas de lodos e de 

decantación no cancelado proxecto mineiro de Corcoesto, da multinacional canadiana Edgewater 

Exploration Ltd., o certo é que a sorte fixo que o seu destino continúe a ser o de abrigo e sostén 

dunha fauna e flora peculiar. 

 
 
 

A revista de Antropoloxía galega “Fol de Veleno” recolle no seu nº 6 deste ano, un artigo 

sobre o Petón do Lobo, no val fluvial do Lourido. 

https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2016/06/27/a-revista-cerna-recolle-un-artigo-sobre-o-val-fluvial-do-lourido/
http://www.adega.gal/revistacerna/artigo.php?id=606&amp;idioma=gl&amp;sec=150
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Detalle do val fluvial do Lourido, nos municipios de Cabana de Bergantiños e Coristanco, parroquias de 

Cereo, Corcoesto e Valenza. 

 

O río Lourido nace en Fonte Cardeira e vai sumando afluentes ao longo da súa viaxe polo val ata 

desembocar no Anllóns. No seu percorrido serviu auga ao Muiño de Baralláns, ao Muíño do 

Prillán e o Muíño do Xuaneiro. 

A pontella de Lourido serviu de comunicación co veciño municipio de Coristanco. No seu devir 

histórico foi lugar de culto aos Deuses, no Altar ou Pedra Peculiar de Lourido. O culto as augas foi 

evidente e así o demostra o achádego recente da Pedrafita ou “Idoliño” do Lourido. 
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Consello editorial: 

 
A necesidade urxente de mitigar o cambio climático e o quecemento global. 

 
Reducir a deforestación, establecer unha área forestal onde previamente non a había 

(forestación), ou repoboar bosques deforestados (reforestación), son algunhas das opcións de 

mitigación máis importantes que poden aplicarse ao sector da silvicultura para evitar o cambio 

climático. 

O quecemento global e o cambio climático poñen en perigo o noso futuro no planeta terra. Na 

man de todas e todos está axudar a frear as consecuencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontes: Arquivo histórico do Reino de Galicia, Arquivo Histórico Nacional, Instituto Xeográfico Nacional. 


