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1.-Corcoesto e a sociedade anónima Compañía aurífera de Galicia: a 

importancia do capital galego nas minas, no desarrollo das comunicacións e a 

produción hidroeléctrica de Corcoesto a primeiros do século XIX. 

O 12 de outubro de 1915, sete empresarios galegos creaban en Lugo, a 

Compañía aurífera de Galicia coa finalidade de explotar o ouro da mina Emilita 

de Corcoesto. 

Así José Álvarez Fernández, Concepto López Lorenzo do municipio de Cervo, 

Carlos E. Gunche Rodríguez de Redondela, José Ramón Rego de Redondela, José 

María Miranda Luaces de Mondoñedo, Sergio Rivera e Julio Núñez ambos de 

Lugo, ante o notario de Lugo, Manuel Montero Lois, creaban a sociedade 

anónima con un capital inicial de setecentas cincuenta mil pesetas. José Álvarez 

Fernández sería o Presidente da compañía e Miranda Luaces o xerente. Sergio 

Rivera e Julio Núñez achegaban á empresa a mina e os terreos, dos que eran 

propietarios. 
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En 1917 a Compañía Aurífera de Galicia elaboraba unha memoria sobre o 

desarrollo dos traballos realizados en Corcoesto no exercicio 1918-19. O seu autor, 

o enxeñeiro de minas Emilio Durán, o 3 de xullo de 1919 realizaba unha análise das 

exploracións mineiras realizadas na mina Emilita: Picotos, Lamprieira, no pozo 

inundado de Cova Crea (en Cudeiro) e Malacate. 

Emilio Durán fíxose cargo da mina Emilita en maio de 1918, ao tempo de rematar 

a montaxe do laboratorio de ensaios, que calificaba como un poderoso medio 

de investigación. 

 

O salto de auga sobre o río Anllóns, necesario para proporcionar enerxía ás 

labores mineiras remataría no ano 1919, estando construída a presa o 9 de 

setembro de 1918. A produción eléctrica era imprescindible para os plans que tiña 

a compañía de perforación mecánica das minas. Así a produción eléctrica 

comezou con unha turbina para un caudal de 2000 litros por segundo, tendo en 

conta a máxima estiaxe do río que no ano 1918 fora de 950 litros e un alternador 

de Ateliers de Sécheron, da acreditada casa de Xenebra. 

O obxectivo era montar dous martelos neumáticos no pozo de Malacate co fin 

de guiar dous ou máis filóns en lonxitude suficiente e na dirección este e oeste. 
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Así presumían de que: “O salto de auga de Corcoesto, es el mejor construido de 

Galicia; y está preparado con su turbina, no faltando más que tender la red. 

En seis meses del año tiene seiscientos caballos de fuerza; en otros tres meses a 

cuatrocientos caballos y en los tres meses de estiaje doscientos; pudiéndose 

hacer un embalse en el mismo río u otro salto para unir la fuerza de los dos, con lo 

que se duplicaría, que por una sola línea venía toda la fuerza a Coruña. 

Este salto está concedido a perpetuidad”.  

 

En agosto de 1918 e co fin de mellorar as comunicacións da mina Emilita coa 

estrada de Buño e Carballo, construíuse sobre o río Anllóns unha ponte de 

madeira de 28 metros de lonxitude, que comezou a prestar servizo en setembro.  

Sen embargo, pese a produción eléctrica e ao desarrollo das vías de 

comunicación, o ouro non fluía nas veas de Corcoesto.  

No ano 1920 a Compañía Aurífera de Galicia, concesionaria das minas de 

Corcoesto, proxecta a construción dun salto de auga no río Anllóns, para a 
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producción de enerxía, tanto para as vilas da zona como para a explotación das 

propias minas. 

Xa naqueles anos o negocio eléctrico prometía, o mesmo que agora. Segundo as 

contas da propia compañía a produción eléctrica xeraría uns beneficios anuais 

de 72.000 pesetas, que se incrementaría co beneficio que puidera dar a mina, 

unha media de 187.500 pesetas anuais. 

Así o proxecto da Compañía aurífera galega prevía iluminar as vilas de Corme, 

Laxe e Malpica, ademais doutros pobos importantes situados ao pé das liñas. 

A forza da auga do río Anllóns aínda hoxe en día xenera un importante beneficio 

para a propietaria, isto é, para Unión Eléctrica Fenosa, S.A. en virtude da escritura 

de fusión por absorción de Forzas Eléctricas do Noroeste, S.A., na actualidade Gas 

Natural Fenosa, que as veces contrata a limpeza do salto, adóitanse a 

incrementar os problemas ambientais no río Anllóns. 
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CENTRAL E TERREOS DA ANTIGA CENTRAL DE CORCOESTO EN 1990. 

Concesión Administrativa outorgada pola Consellería de Ordenación do Territorio 

e Obras Públicas da Xunta de Galicia para o aproveitamento de enerxía eléctrica 

do río Anllóns, dun caudal seis mil litros por segundo. Dita concesión iníciase o día 

11 de setembro de 1990 coa autorización de posta en marcha da Consellería de 

Industria e Comercio da Xunta de Galicia. Dita concesión foi adquirida por Unión 

Eléctrica Fenosa, S.A., mediante resolución de transferencia da Consellería de 

Ordenación do Territorio e Obras Públicas da Xunta de Galicia de data 29 de 

Decembro de 1988. En virtude de escrituras de transmisión de concesión 

outorgadas pola sociedade UNION FENOSA GENERACION, S.A., transmitiuse a 

concesión de referencia, mediante escritura outorgada ante o notario de Madrid, 

D. Fernando da Cámara Garcia, os días 12 e 18 de decembro de 2003, cos 

números 3.244 e 3.342 de orde do seu protocolo, conservando UNION FENOSA 

GENERACION, S.A. (hoxe Gas Natural SDG, S.A.) a propiedade dos terreos e as 

antigas edificacións nela situadas. A casa de máquinas situada no lugar de 

“Lampreira”, parroquia de Corcoesto e Concello de Cabana, marxe esquerda do 

río Allóns, e lindante, por unha banda, co expresado río Allóns e polos outros tres, 

con terreos anexos á devandita casa, ou sexa, ao Leste, o río; e Norte, Sur e 

Oeste, devanditos terreos anexos. Ocupa unha superficie de 170 m2; ten a forma 

dun rectángulo de 20 m de longo por 8 de ancho, sendo os lados maiores 

paralelos ao río e o máis próximo está separado da beira a 2 metros 50 

centímetros. O edificio ten unha altura de 8 metros 50 centímetros, está construído 

de mampostería ordinaria hidráulica, con mestura de cemento, pisos de 

cemento, ventás e portas de castiñeiro con cristais dobres e teito de lousa, tipo 

Marsella. Está formado por un soto e piso baixo, existindo neste unha bóveda con 

canon en dirección lonxitudinal á casa para desaugadoiro das turbinas, e no 

baixo hai unha turbina tipo Francis, de 235 CV, da casa Pieket e Compañía, de 

Xenebra, coa súa alternador correspondente. Hai ademais, na casa de 

máquinas, un regulador, un automático, un transformador de 160 KVA; outro 

transformador de 1 KVA; 2 xogos de desconectadores para 10.000 voltios e 3 

xogos de fusibles para 10.000 voltios. Segundo o acta de comprobación e 

autorización de posta en marcha do día 3 de outubro de 1990, a maquinaria 

instalada é a seguinte: unha turbina Francis de 750 R. P.M., 240 KW de potencia e 

2 m3/ seg. de caudal; un alternador asíncrono trifásico, axustado a turbina, de 240 

KW, de potencia,660 V de tensión nominal e 50 Hz de frecuencia; un 

transformador de 1.000 KVA e de R.D. T. 660/15.000/20.000+- 2×2,5 V; Un 

transformador de 15 KVA e R.D. T. 660/380/220 para servizos auxiliares. 

Posteriormetne, con data 18 de xuño de 1992, segundo acta de comprobación e 

autorización de posta en marcha, autorízase unha ampliación das instalacións da 

Central Hidroeléctrica de Corcoesto, consistente nun 2º Grupo de maquinaria, 

constituído por: Unha turbina semikaplan de 4,00 m3/ seg. e 460 KW de potencia e 

12,6 m de saltoneto; Un alternador trifásico de 460 KW de potencia, de 660 V con 

cos=0,8. 
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Referencia rexistral.- Rexistro da Propiedade de Carballo, a favor da Compañía 

Aurífera de Galicia, ao folio 222, do libro 66 de Cabana. A casa de máquinas, 

presa e canle de toma, forman unha soa leira inscrita no Rexistro da Propiedade 

de Carballo a nome da Compañía Aurífera de Galicia, no libro 66, folio 224 volto, 

de Cabana. 

A presa situada nun recodo moi pronunciado do río augas abaixo, e como a uns 

300 metros da capela de Santa Mariña, sitio en que o ancho do río é de 45 

metros, e está construída de mampostería concertada hidráulica, de 3 metros 40 

centímetros de altura, 2 metros 52 centímetros de base e 1 metros 50 centímetros 

de ancho na coroación. Canle de toma de 580 metros 40 centímetros de longo; o 

fondo da canle está revestido de enlucido hidráulico de 1 centímetro de espesor 

e enfoscado de 15 centímetros de espesor de fábrica hidráulica entre 

mampostería e formigón. A coroación do muro é de 60 centímetros de espesor. 

Existe ademais, un depósito de 11 metros e 42 centímetros de altura, por 7 metros 

e 80 centímetros e por 8 metros e 30 centímetros. Devandito aproveitamento 

transmítese con todas as súas instalacións, terreos, edificacións e maquinaria. 
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TITULO.- A central foi adquirida por Unión Eléctrica Fenosa, S.A. en virtude da 

escritura de fusión por absorción de Forzas Eléctricas do Noroeste, S.A. outorgada 

ante o Notario de Madrid, Don Félix Martín Conde, baixo o nº 1.509 do seu 

protocolo. 

 

 

 

https://corcoestoblog.wordpress.com/2018/02/17/informe-sobre-o-salto-de-auga-do-rio-anllons-en-corcoesto-en-1920/central-hidroelectrica-de-corcoesto/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2018/02/17/informe-sobre-o-salto-de-auga-do-rio-anllons-en-corcoesto-en-1920/desfeitas-ambientais-central-hidroelectrica-corcoesto/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2018/02/17/informe-sobre-o-salto-de-auga-do-rio-anllons-en-corcoesto-en-1920/central-hidroelectrica-de-corcoesto/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2018/02/17/informe-sobre-o-salto-de-auga-do-rio-anllons-en-corcoesto-en-1920/desfeitas-ambientais-central-hidroelectrica-corcoesto/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2018/02/17/informe-sobre-o-salto-de-auga-do-rio-anllons-en-corcoesto-en-1920/central-hidroelectrica-de-corcoesto/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2018/02/17/informe-sobre-o-salto-de-auga-do-rio-anllons-en-corcoesto-en-1920/desfeitas-ambientais-central-hidroelectrica-corcoesto/
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No ano 2000 a empresa arrendataria da explotación propiedade de Fenosa, 

Hidro Hispania, ampliaría a potencia da central hidroeléctrica. A capacidade de 

xeración de enerxía triplicaríase de 450 quilovatios a 1.300. 

O caudal de equipamento pasa de 10.000 litros por segundo; o caudal ecolóxico 

é de 2.200 litros por segundo, e a produción total supera os cinco mil megawatios 

hora. Na década dos ano noventa a produción de enerxía facía que sairan á 

atmosfera cinco mil toneladas de dióxido de carbono. Non hai datos sobre dos 

custes ambientais que xenera na actualidade á marxe dos xa producidos no 

propio río. 

2.- A ponte de Xabarido (Corcoesto) no ano 1933. 

 

Fotografía da ponte de Xabarido, realizada o 13 de decembro de 1933, por J. 

Cleveland Jones. 

Chama a atención a ponte nova cos muros de mampostería, a casa do 

enxeñeiro de minas inglés, Xan “O Inglés” ou John James Rosewarne, e sobre 

todo, o que naquela época tiña máis interés para os ingleses, isto é, o monte das 

Lamprieiras ou a concesión aurífera mineira “Emilita”. 
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Carta dirixida por John Cleveland James, enxeñeiro de minas, ao empresario 

mineiro de Lugo, Sergio Rivera Chao, principal inversor das minas de Corcoesto. 
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Diferencias coa ponte hoxe en día: 

 

  

 

 

https://corcoestoblog.wordpress.com/2018/02/17/a-ponte-de-xabarido-corcoesto-no-ano-1933/ponte-xabarido-3/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2018/02/17/a-ponte-de-xabarido-corcoesto-no-ano-1933/ponte-xabarido-3/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2018/02/17/a-ponte-de-xabarido-corcoesto-no-ano-1933/ponte-xabarido-3/
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Ponte de Xabarido na actualidade 

 

Antiga casa da mina. 

 

Casa da mina en restauración no ano 2011. 

https://corcoestoblog.wordpress.com/2018/02/17/a-ponte-de-xabarido-corcoesto-no-ano-1933/casa-vella-mina-ingles/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2018/02/17/a-ponte-de-xabarido-corcoesto-no-ano-1933/casa-vella-mina-ingles/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2018/02/17/a-ponte-de-xabarido-corcoesto-no-ano-1933/casa-vella-mina-ingles/
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3.- O osario dá igrexa parroquial de San Pedro de Corcoesto e o cáliz de ouro. 

 

 

Entorna igrexa Corcoesto. 
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Houbo que esperar ao século XIX para que os cadáveres e restos mortuorios 

deixaran de enterrarse dentro dás igrexas. Na igrexa de Corcoesto a existencia do 

osario faise evidente nas distintas alturas que ten o pavimento dá nave central e 

dás capelas, unha ao vendaval e outra ao poñente. Primeiro recibían sepultura 

non templo os propietarios e os seus familiares, neste caso suponse que serían 

descendentes do señorío dás Torres dá Penela, señorío laico que posuía dous 

termos, Corcoesto e Langueirón. Entre os ingresos dá igrexa figuraban os dereitos 

de enterramento. De feito ou primeiro cementeiro exterior, ao aire libre, xurdiu dá 

necesidade de ampliar ou osario, xa a finais do século XIX. Os nenos eran 

enterrados baixo as lápidas ao pé do altar. Os propietarios e os seus familiares na 

sancristía e o resto dá xente debaixo do pavimento dá nave central, nun osario 

ao que se accedía pola parte lateral esquerda do templo. Aínda hoxe pódese 

observar o oco dá entrada, no que se ubicou unha porta tralas reformas 

realizadas na igrexa xa non século XX, e apréciase o importante desnivel entre ou 

chan e o pavimento dá nave central. 

https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/26/retrincos-da-historia-de-corcoesto-desde-montefurado-a-fonte-remula-pasando-polo-caseron-e-a-gabina/attachment/7/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/26/retrincos-da-historia-de-corcoesto-desde-montefurado-a-fonte-remula-pasando-polo-caseron-e-a-gabina/attachment/7/
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Torre dá Penela, parroquia de Silvarredonda. 

 

Detalle do desnivel do pavimento central da nave no muro lateral, entrada ao 

antigo osario. Igrexa de San Pedro de Corcoesto. 

Se ben hoxe en día está tapado por un muro, os vestixios dá súa existencia e de 

alomenos un nivel soterrado son bastante evidentes na arquitectura actual do 

templo. 

E como en moitas partes de Galicia existe a lenda referida a un cáliz de ouro 

agochado non osario, o que nos lembra o mito tan estendido de que o Santo 

Graal ben puidera estar nalgunha parte de Galicia. 
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4.- Veciñanza de Corcoesto poñendo en valor o antigo cemiterio civil de 

Corcoesto, con motivo do Día do Patrimonio. 

 

Entrada ao antigo cemiterio civil de Corcoesto. 

 

 

O sábado, 18 de outubro de 2017, con motivo da celebración do Día do 

Patrimonio, a veciñanza de Corcoesto reuniuse para poñer en valor o antigo 

cemiterio civil de Corcoesto.  

https://corcoestoblog.wordpress.com/2017/11/20/vecinanza-de-corcoesto-ponendo-en-valor-o-antigo-cemiterio-civil-de-corcoesto-con-motivo-do-dia-do-patrimonio/img_20171118_232043/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2017/11/20/vecinanza-de-corcoesto-ponendo-en-valor-o-antigo-cemiterio-civil-de-corcoesto-con-motivo-do-dia-do-patrimonio/img_20171118_232043/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2017/11/20/vecinanza-de-corcoesto-ponendo-en-valor-o-antigo-cemiterio-civil-de-corcoesto-con-motivo-do-dia-do-patrimonio/img_20171118_232043/
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O xornal Diario de Bergantiños facíase eco da actividade veciñal. 

 

 

 

 

 

 

5.- O monte Perrol e Cabeza Carneiro, lugar estratéxico do culto celta ao sol. 

O Monte Perrol é unha elevación orográfica de 439,015 metros. Alberga o parque 

eólico Silvarredonda. O seu nome fai referencia a monte baixo de matorral de 

baixa aptitude agrícola. Aos seus pés nace por un lado a fonte de Sta. Margarida 

que discorre polo val de Baneira (ou Vista Alegre) e o val de Bello, e polo outro, a 

fonte Cardeira, no lugar de Aldemunde, orixe do val fluvial do río Lourido, a día de 

hoxe Área de Especial Interés Paisaxístico (AEIP 09_02). O topónimo Perrol fai 

referencia á natureza férrea da rocha granítica que alberga, ao seu carácter de 

porto de montaña, e como non, a súa natureza de terra de lobos. 
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Cabeza Carneiro, no monte Perrol. Lugar de posible culto celta ao astro solar. 

Cabeza Carneiro está situada no punto máis alto do monte Perrol, onde están 

ubicados os muíños eólicos do parque de Silvarredonda. Pedra Blanca, Cotón das 

Pedriñas, A Zarrapa, Coviña, Lagoas, Camposa Nova, Pedriñas, Tilleiras, Gatiñeira, 

Martín, Fonte Cunchas, Tras da Costa, Canles, Entre Canles, Chousa do Maño, O 

Mato, O Barreiro, Baneira, Pedra Baneira, As Insuas, Bouzas…etc, son outros 

topónimos presentes no monte Perrol e a súa entorna. 

O topónimo Cabeza Carneiro evoca os mitos e lendas dos poderosos cornos do 

carneiro que inspiraron aos creadores de instrumentos para as batallas, como o 

ariete, empregado para derribar as portas das fortalezas inimigas. 

Os cornos do carneiro simbolizaban a abundancia e a vitoria na batalla. Existiu un 

importante culto relixioso entre os Celtas ao deus Ar o Ram, o carneiro solar, que 

empregaba o símbolo dunha serpe con cabeza de carneiro, como símbolo de 

renovación. 

A presencia de dous carneiros golpeando as súas cabezas competindo pola 

supremacía na manada é unha poderosa imaxe que aínda impresiona hoxe en 

día. No Antigo Testamento, o carneiro é representado como símbolo de rendición 

e sacrificio. Para os hebreos, o carneiro representaba a batalla e o liderazgo. 
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Val de Bello, Corcoesto co monte Perrol ao fondo. 

Como mamífero rumiante ovino, macho, con cornos robustos, estriados 

transversalmente e arroiados en espiral era moi admirado polos celtas. 

Os seus cornos en espiral simbolizaban a creación e o xiro constante das estrelas 

no ceo nocturno. As estacións cambiaban e retornaban cada ano como puntos 

dunha roda xigante, e as estrelas dos ceos parecían rodar cara arriba, virando no 

eixo da Estrela do Norte. Os celtas crían que a Estrela do Norte era o punto de 

referencia no firmamento e o movemento evidente das estrelas ao redor deste 

eixo formaba unha traxectoria espiral, ou escaleira, na que as almas ascendían 

cara á súa vida futura. O continuo movemento do espiral tamén simbolizaba a 

sempre expandible natureza da sabedoría e o coñecemento. 

As cabezas eran utilizadas como talismáns protectores, polo que podían 

colocarse ou colgarse en lugares estratéxicos, á entrada das vivendas ou no alto 

das murallas. Crían que así o castro sería protexido das forzas invasoras, malos 

espíritos e seres diabólicos. Ao mesmo tempo, os habitantes do castro eran 

bendicidos. 
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Polo tanto, aparte da máis que posible presencia destes rumiantes no cumio do 

monte Perrol tamén é probable a existencia dun asentamento ou lugar de 

especial significancia para os celtas que estaría protexido pola cabeza dun 

carneiro e no que se rendiría culto ao sol. 

Posuían unha relixión solar e un culto ao lume; chamábanse a si mesmos Aryas, 

fillos de Ar ou Ram, o carneiro solar, aquel que atravesaba as tebras e abría as 

murallas. Estes fillos do Sol esforzábanse por levar á práctica as calidades do 

carneiro solar: o sentido do sacrificio e o do debate contra as tebras. 

 

Cabeza Carneiro, no monte Perrol. 

A pesar de ser descrito pola maioría dos comentaristas como un “monstro”, a 

serpe con cabeza de carneiro é representada como unha besta benéfica, 

evocadora da abundancia e a fertilidade – que representa un esquema dualista 

que ilustra a interdependencia da vida e a morte. 

O 11 de novembro de 1981 o Instituto Xeográfico Nacional situaba no cumio e 

sobre a rocha do monte Perrol, no lugar de Cabeza Carneiro, un vértice 

xeodésico. Desde o alto de Perrol, cando a metereoloxía o permite, vese o 

Atlántico infinito e a liña de costa, cun horizonte despexado e inmenso. 
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Vértice xeodésico en Cabeza Carneiro, monte Perrol. 

6.- O lugar de Millán, Corcoesto. 

 

Lugar de Millán, Corcoesto. 

Lugar de Millán, milladoiro ou mirador. En calquer caso fai referencia a un lugar 

alto, ubicado nun outeiro. 

Para algúns investigadores ten unha orixe primitiva vencellada co culto aos mortos 

e ás moreas de pedras acumuladas como humilladoiros. 

Millán tamen pode facer referencia ao millo miúdo ou cativo e/ou ás malas 

herbas que medran entre o millo. 
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De calquer xeito, trátase dun outeiro, un lugar elevado e con moita pedra, 

referido a un chan pouco produtivo. 

Na época romana o termo milla servía para designar ás vías secundarias 

romanas. 

No latín tardío, do que herdamos as stratae e as viae antiquae deixounos tamen 

unha ampla variedade de millas, mijaras e mizaras. 

 

7.- A simboloxía dos camelios de Corcoesto. Testemuñas da vida relixiosa 

da parroquia. 

 

Camelios senlleiros na fachada principal da igrexa de Corcoesto. 

Os camelios da igrexa parroquial de Corcoesto son testemuñas de toda unha 

vida de eventos e cerimonias relixiosas de moi diversa índole. Forman parte da 

memoria colectiva e elemento cultural da comunidade. 
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A camelia é unha planta de orixe oriental, que chegou a Europa da man dos 

xesuítas. De feito o seu nome provén dun pai xesuíta, Camellus, que viviu no 

século XVII. Hai máis de 80 especies diferentes de árbores e arbustos e infinitas 

variedades de flores; todas elas de gran beleza. 

Falar da flor da Camelia é falar de beleza en estado puro. Símbolo do nacemento 

de algo novo, ou o renacer. Indica un profundo anhelo no corazón da persoa 

amada que no seo da igrexa sería Deus. Tamén é un símbolo da perfección, a 

excelencia e de achegamento a Deus como é no presente caso. 

A súa flor é bastante grande, aínda que a súa forma depende da variedade. As 

máis sinxelas teñen unha corola con cinco pétaos e moitos estambres en grupos. 

As dobres e semidobles teñen moitos máis pétalos, son máis pechadas e poden 

chegar a parecerse ás peonías e ás rosas. As cores das flores van do branco ao 

púrpura, salmón, amarelo, vermello, rosa ou bicolor. As follas son moi consistentes, 

ovaladas, con bordos dentados, terminando en punta, dunha cor verde escura 

moi brillante co envés máis pálido. Esta planta é símbolo de lonxevidade, fortuna, 

felicidade… 

 

Primeiras comuñóns no ano 1963. Corcoesto. Nenas e nenos coa mestra Chelo, 

natural de Rebordáns. Detrás das nenas e nenos os camelios senlleiros da igrexa 

parroquial de Corcoesto, testemuñas da cerimonia relixiosa. 
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Os camelios singulares da igrexa parroquial de Corcoesto foron escollidos por 

algún autor para decorar as portadas das súas obras. Así temos o seguinte 

exemplo: 

 

Cabana: Análise histórica e social 

Fernando Garea, Luís Giadás, Eduardo Navarro 

Concello de Cabana de Bergantiños / Deputación da Coruña, 1995 

Esta é a primeira publicación editada polo Concello e na que se realiza unha 

detallada descrición de Cabana de Bergantiños. A primeira parte ocúpase da 

descrición xeográfica xeral do territorio. A segunda realiza un percorrido por cada 

unha das parroquias cabanesas ofrecendo datos que se remontan ata a 

prehistoria. Por último, a terceira reflexiona sobre os termos prehistoria e historia e 

encadra neles os xacementos cabaneses máis importantes. O volume ofrece na 

portada a fotografía da igrexa parroquial de Corcoesto e, no interior, inclúense 

mapas de apoio ó texto e instantáneas en branco e negro de patrimonio local. 
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8.- Corcoesto e John James Rosewarne ou Xan “O Inglés”. 

 

Mina de Xabarido, Corcoesto. 

Lembrando o incendio que se produciu nos montes de Corcoesto a tarde do 

pasado 24 de xuño de 2017, e que afectou a unha parte das antigas minas de 

Corcoesto, sobre todo ás localizadas nos montes de Xabarido e  Sta. Mariña do 

Remuíño, veunos a memoria a figura de Xan “O Inglés”. 

John James Rosewarne ou Xan “O Inglés” parece que celebrou o primeiro de ano 

do século XX en Corcoesto, realizando labores de investigación e explotación 

mineira no “Pozo Grande” ou “Pozo do Inglés”, que chegaría a acadar os 90 

metros de profundidade, con labores a tres niveis que se estenderían en máis de 

600 metros de galerías. 

O “Pozo do Inglés” está situado no que hoxe en día se coñece como os montes 

de Cudeiro ou Cadeiro, e aí traballaría Xan “O Inglés” como enxeñeiro xefe de 

mina para a compañía Sagasta Gold Mines Limited. Naquela época era a persoa 

que mellor coñecía as minas de Corcoesto. Vivía coa súa familia na Casa da 

Mina, en Xabarido, e ao seu redor aínda xira unha manchea de historias 

difundidas polos descendentes da veciñanza que os tratou, como as lavandeiras 

do material da mina, as cociñeiras da casa, as festas que se celebraban no lugar 

de Xabarido na honra de Sta. Bárbara ao marxe da igrexa, a voadura con 

dinamita do Loureiro sagrado da Sta. Mariña do Remuíño, ubicado na parte baixa 

da capela á beira do Anllóns e que coa explosión rematara na outra beira do río, 

as diferencias entre a igrexa e á compañía mineira…etc. 
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A bocamina do Pozo do Inglés ou de Cudeiro, hoxe en día chámase “Mina da 

Ferralla” en referencia ás máquinas empregadas para a extracción do material 

empregadas naquela época, como os malacates, e que tralo peche da mina 

ficarían abandonados nas inmediacións do monte. 

 

 

Mina da Ferralla, Corcoesto. 

 

As minas de Corcoesto foron obxecto da atención de Xan “O Inglés” ao redor da 

primeira década do século XX. En Corcoesto realizou labores de investigación 

mineira nas antigas minas de ouro romanas. 

O 25 de setembro de 1916 John James Rosewarne comunica a Rivera Chao a 

obtención dos dereitos mineiros da concesión Emilita e o inicio das obras da mina, 

que caducaría a Xunta de Galicia aínda o 7 de agosto de 2015 a raíz do conflito 

mineiro coa multinacional canadiana Edgewater. 
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 “Sr. D. Juan J. Rosewarne: 

Moi Sr. meu e amigo. É no meu poder a súa estimada do 19, a que encontro 

como todas as súas, moi razoable e doulle as grazas pola atención.  Cando 

estean as obras que han de facer na mina Emilita adiantadas irei velas e terei o 

gusto de coñecer a Vd. persoalmente”. 

 

Emilita, dereito mineiro hoxe en día caducado. 

 

Sen embargo, os xacementos non eran viables tal e como se recoñece nunha 

misiva que lle remite por agosto de 1920 o seu amigo e socio de Lugo, Sergio 

Rivera Chao: 

“Na mina de Corcoesto acordouse non facer máis traballos por agora e de 

momento aproveitar a forza, tal vez nunha fábrica para facer aluminio”. 
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Nun primeiro momento pensouse que as labores atribuídas aos romanos fosen 

calicatas e pequenas cortas que chegarían a acadar os 10 metros de 

profundidade e algún pozo ata os 20 metros, para explotar de maneira superficial 

os filóns mineralizados seguindo a dirección dominante N800E; sen embargo, hoxe 

en día existen serias dúbidas da limitada capacidade romana, e é moi posible 

que estes desplegaran unha minería ampla e agresiva que os conduciría incluso a 

fixar asentamentos militares ao pé dos numerosos xacementos abertos. Neles 

empregarían as técnicas habituais romanas máis agresivas como o derrube dos 

montes e o lavado do aluvión, de aí as numerosas canles que aínda se reflicten 

hoxe en día na toponimia e microtoponimia de Corcoesto, reflexo dunha 

complicada infraestrutura hidráulica. Así temos os topónimos: Canles, Chousa das 

Canles, Canle de Sta. Mariña, Canle da Rega, Canle da Mina, Auga Levada, 

Quente, Dequente (en referencia a decante ou embude para filtrar o material), 

Montefurado, Picotos (en alusión ás moreas de estéril)…etc. 

Sen embargo, en abril de 1921 o seu amigo escríbelle de novo nun intento de 

reabrir a explotación das minas de Corcoesto. Así pregúntalle: 

“…agradecerei contésteme ao seguinte: 

Canto quere V. por facer cada metro de galería de recoñecemento na mina de 

Corcoesto? Canto quere V. por arrincar cada tonelada de cuarzo aurífero da 

mina de Corcoesto? ¿Dígame a como podo pedir por metro e tonelada para 

gañar algo, non moito?”. 

 

Correspondencia entre John James Rosewarne e Sergio Rivera Chao, Corcoesto, 

ano 1921. 
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O 2 de xullo de 1917, o empresario minerio de Lugo volta a preguntar ao 

enxeñeiro sobre a capacidade da mina de Corcoesto: 

“Sr. D. Juan J. Rosewarne. Corcoesto. 

Moi Sr. meu e amigo. Recibín a súa estimada do 30 de xuño e doulle grazas polos 

informes dos traballos na mina de Corcoesto, rogandole contésteme ao seguinte: 

Cre V. que se poidan explotar 300.000 toneladas de cuarzo aurífero en 

Corcoesto? 

Cantos filóns ven que conteñan de 6 gramos de ouro para arriba en tonelada? 

En reserva entéreme de todo o que pase nos traballos desa e as 300.000 

toneladas e o cuarzo que poida haber aurífero en toda a mina de Corcoesto. 

Dígame se cre haxa esta cantidade. En resposta da súa contestación”. 

Rosewarne levaba anos á fronte da mina de ouro de Corcoesto e era a persoa 

máis indicada para contestar as preguntas do seu amigo Sergio Rivera Chao. 

 

Correspondencia entre John James Rosewarne e Sergio Rivera Chao, Corcoesto, 

ano 1917. 
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En setembro de 1923 Sergio Rivera volta a escribir ao enxeñeiro inglés, que por 

aquel entón residía en Zas, polo interés que naquel intre había nas minas de Vila e 

Meanos. O interés de Rivera estaba centrado no mineral das minas dos montes 

dos Picotos. 

 

Correspondencia entre John James Rosewarne e Sergio Rivera Chao, Corcoesto, 

ano 1923. 

“Recibín a súa carta e o orzamento da maquinaria que lle agradezo. Por agora 

na mina de Corcoesto leva a lista do persoal D. Cayo e non se necesita 

listero. Tanto nos traballos romanos como nos que fixeron vostedes, cre V. que non 

baixen máis os filóns de cuarzo, Rógolle dígame o seu parecer”. 
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Correspondencia entre John James Rosewarne e Sergio Rivera Chao, Corcoesto, 

ano 1923. 



Apontamentos sobre a historia de Corcoesto. Nº 2. 
 
 

Asociación autonómica e ambiental Petón do Lobo.  
    
 
 

31 

Xan “O Inglés” responde: 

“… (…) non direi que non baixen máis pero todas as indicacións que tivemos 

indican que non baixan a moita profundidade. O máis profundo que probamos é 

no pozo 49O que ( ) no pozo da máquina aquí alcánzase a 43 metros pero cada 

piso máis curto, é dicir que as galerías cada piso máis curtas e o filón máis estreito 

no fondo do devandito pozo. O filón ten de 15 a 20 cm. pero contén moi pouco 

aos lados e moi apertado e segundo como deixamos nós non é suficiente para 

compensar os gastos e máis ben inclina de desaparecer. Soamente parece que 

de cambiar algo a formación no mesmo fondo, isto era para mellorar ou acabar. 

Pero disto non fixeron o que eu recomendei. Que baixar ao pozo 10 ou 12 metros 

máis moita auga non a hai. A máquina que tivemos de 4 1/2  cabalos era 

suficiente para os cascallos e achicar a auga pois hai varios sitios onde se acaban 

os filóns por completo. O 41 por exemplo, a certa profundidade se terza así e 

fixemos unha galería duns trescentos e pico de metros para cruzar outros filóns e 

ao 41 pero en balde, pero isto pode suceder nesta mina…”. 

Hai que dar un salto no tempo, decembro de 1938 para ter noticias de novo da 

mina de Corcoesto. Así un veciño de Corcoesto,  Arturo Valledor, dirixe unha 

misiva á viúva de Xan “O Inglés”, morto no 1927, para coñecer máis detalles das 

minas de Corcoesto. 

“… Informoume o encargado da mina de aquí, íntimo amigo meu, que se 

interesase de V. por se posuía algúns datos da devandita mina, pois sería fácil que 

V. conservase algunhas memorias do seu finado esposo; non importa que estean 

en inglés, neste caso traduciríanse, ademais augúrame o referido encargado que 

por iso lle recompensarán a V. pois hai especial interese en coñecer certos 

detalles que de momento ignoran a compañía. Parece que con este obxecto 

escribíronlle a V. un tal Pedro afillado de Dna. Catalina Thomson, ao parecer é de 

por aquí; aínda que eu a pesar de facer varias indagacións non puiden acertar 

quen é ese señor Pedrito. Espero que se V. coñécelle participaramo co antes 

exposto”. 
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Correspondencia entre a viuva de John James Rosewarne e Arturo Valledor, 

veciño de Corcoesto. Ano 1938. 

Aínda hoxe nos montes de Sta. Mariña do Remuíño, en Corcoesto, hai restos dos 

lavadoiros de material de mina empregados por John James Rosewarne, 

precisamente nun dos montes dos fillos de Arturo Valledor, veciño de Corcoesto. 

Está claro que Xan “O Inglés” marcou unha época na minería en Corcoesto e a 

súa ausencia non deixou de ser óbice para que distintos empresarios, inversores e 

xentes interesadas buscaran dos seus coñecementos e lle consultaran sobre a 

riqueza aurífera da parroquia para probar fortuna e vivir o soño do afamado ouro. 

Sería tamen o primeiro en  empregar o cianuro de sodio na minería, tal e como 

lembran as persoas maiores da parroquia, para separar o ouro da arsenopirita. Así 

dedúcese tamen dunha carta remitida por Sergio Rivera o 8 de outubro de 1923, 

onde este comenta: 

“Das augas para beneficiar aos minerais non hai máis que facer algún depósito 

para que queden alí os lodos, grazas pola advertencia súa. Na galería de Picotos, 

hai un traballo antigo que cruza a galería; non se se foi de V. ou anterior, parece 

vello polo podrecida que está a madeira”. 
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Correspondencia entre John James Rosewarne e Sergio Rivera Chao, Corcoesto, 

ano 1923. Referencias ao cianuro de sodio na minaría. 
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Concluír sen embargo, que a súa retirada de Corcoesto significara xa o 

esgotamento definitivo duns xacementos auríferos que el mesmo consideraba 

finitos e non viables, por moito que outras persoas aínda continuaran e continúen 

aínda hoxe en día a creer na lenda do ouro de Corcoesto. 

9.- Vista Alegre, o topónimo polo que era coñecido o val de Bello, en Corcoesto. 

 

 

Val de Bello ou Vista Alegre, en Corcoesto. 

 

Co nome de Vista Alegre era coñecido antigamente o fértil val de Bello, na 

parroquia de Corcoesto. 

Outros topónimos de interés e que aínda hoxe en día se conservan son 

Aldemunde, preto de Baralláns, Alto do Rocío e Seixo Branco, no lugar de Baneira. 

Xa na veciña parroquia de Valenza, á outra marxe do río Lourido está o Monte 

Mouro. 
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Antigo mapa do Instituto Xeográfico Nacional, co topónimo Vista Alegre para 

designar o val de Bello, en Corcoesto. 

10.- Os portos naturais fluviais do río Anllóns. Porto Coxeiros, en Corcoesto. 

 

Río Anllóns ao seu paso por Corcoesto, con Ínsua Boa ao fondo. 

Queremos resaltar a importancia que na antigüidade tiveron as vías fluviais como 

medio de comunicación para o transporte de todo tipo de marcadorías, 

precisamente nos tempos en que as estradas eran poucas e de non bo tránsito. 

O río Anllóns contou con varios portos naturais ao longo do seu percorrido ata a 

desembocadura na ría de Corme-Laxe. 

Así en Corcoesto teriamos 3 portos naturais: o porto da Vitureira ou do Resío 

Grande das Lamprieiras, o porto de Coxeiros ou da Ponte Nova, entre a Ínsua Boa 

e Arnados e o Porto de Cardezo. 
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Porto Coxeiros e a Ponte Nova, porto natural fluvial de Corcoesto e Ponteceso. 

 

 

Porto Coxeiro, microtopónimo. 
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Ponte Nova, microtopónimo. 

 

En relación á ponte de Cardezo cómpre lembrar que o seu nome é Ponte 

Cardoso. Dous afluentes do Anllóns, o rego de Erbecedo e o rego do Vilasuso 

desembocarían nel á altura do monte das Telleiras. 

Ás beiras do Anllóns, xa preto da desembocadura do río, encóntrase o antigo 

porto natural dos Boedos. 

Porto Coxeiros comunica a parroquia de Corcoesto coa veciña de Langueirón, 

no concello de Ponteceso. Era un lugar de abrigo á beira do río por onde se 

transitaba con gando e mercadorías diversas. A toponimia do municipio de 

Ponteceso refírese a este lugar como Ponte Nova. Antigamente o topónimo xa 

esquecido era Yusucas, en relación a un chan ermo e areoso. 

Era tamen un lugar de captura de anguías, angulas, lampreas e troitas 

procedentes das diversas pesqueiras ubicadas ao longo do río. 

Coa instalación das antigas telleiras convertiríase nun lugar de acopio de materia 

prima para surtir aos fornos. Así no monte das Telleiras, detrás de Arnados, existe un 

referente toponímico relativo á importancia desta actividade. 
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Yusucas, antigo topónimo. 

Todas as ribeiras do Anllóns eran espazo para o tratamento da abundante 

madeira dos montes de Bergantiños, maiormente dos concellos que beiraban o 

río no seu último treito: Ponteceso e Cabana de Bergantiños. A madeira, en 

torada, cortábase en táboa ou en puntal e dispoñíase en castelos a secar. 

Despois, agardaba a chegada das lanchas do Anllóns para que fose 

transportada ó porto de cabotaxe de Corme para proseguir a súa viaxe por toda 

a costa peninsular española. 
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11.- O porto fluvial de Cardezo nos séculos XVI-XVII. 

 

Porto fluvial de Cardezo na beira do río Anllóns. En fronte, o lugar de Balseiro. 

 

O porto fluvial de Cardezo queda aínda hoxe reflictido na toponimia e na 

microtoponimia do lugar de Corcoesto. Ubicado á beira do río Anllóns era un 

lugar de intensa actividade económica e social. Paso de persoas, animais, 

mercadorías diversas…etc. Na marxe fluvial oposta está o lugar de Balseiro, onde 

o guía das barcas ou balsas atravesaba o río con elas. As pesqueiras e as canles 

de ostras de auga doce axudaban na actividade dunha beira e outra do río. A 

isto había que engadir os carros de madeira que tirados por bois eran conducidos 

dun lado ao outro do río polo balseiro. As aceas e muíños fariñeiros, na parte alta 

do río covertíanse en lugares de intensa actividade social e cultural. 

Máis tarde xurdirían as pontes, primeiro de madeira e logo de pedra, ata as 

pontes modernas do século XX. 
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No círculo, o lugar de Porto, microtopónimo que aínda hoxe se conserva. 

 

 

Finca onde se ubicaba o porto fluvial de Cardezo nos séculos XVI e XVII. 
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12.- A construción da ponte de Cardezo no ano 1714. 

 

Ponte de Cardezo sobre o río Anllóns. 

Ata o primeiro terzo do século XIX a construción ou reparación das obras públicas, 

como por exemplo as pontes, financiábase de forma específica dividindo ou 

"repartindo" o seu custo entre os veciños beneficiados pola obra, que eran os que 

normalmente promovían ou solicitaban ante o Consello de Castela ou a Real 

Audiencia de Galicia a execución da obra. 

O maiordomo ou alcalde pedaño de Corcoesto no ano 1714, Santiago do Souto, 

a iniciativa do párroco rector da freguesía de Corcoesto, Francisco Roimol y 

Quiroga, impulsan a construción da ponte de Cardezo. 

Así toda a veciñanza das freguesías que compoñía a Xurisdicción da Penela 

estaba obrigada a concurrir á fábrica da ponte e a súa calzada, sin distinción de 

eclesiásticos e outros calquera. 

Con un Auto favorable do xuíz Andrés Collazo de Sotto, apremiábase pola forza á 

veciñanza que tiña que contribuír aos custos da construción proxectada, cos 

froitos das colleitas, incluso das pendentes, baixo apercibimento de rematar no 

cárcere se privaban da colaboración económica necesaria para a acometida 

da nova infraestrutura. 

Entre a veciñanza de Corcoesto que apoiaba a construción da ponte estaba: 

Rosendo Martínez, que era o voceiro da veciñanza, representado polo 

procurador Juan Rodríguez de Taybo, Domingo da Castiñeira, Domingo Soutullo, 

Francisco Baneira, Domingo Martínez, Domingo Baneira, Joseph Baneira, Ana 

Baneira, Matheo Gill, Domingo de Lema, Jerónimo de Lema, Pedro do Mato, 

Pedro de Berdía, Andrés da Fonte, Andrés de Grille, Domingo Bermúdez, Lorenzo 
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das Balsas, Juan Moreira, Benito Díaz, Pedro de Lema, Pablo do Couto, Marcos 

Cotelo, Andrés Bermúdez, Domingo do Souto..etc. 

A ponte incluso xa tiña construtor, o canteiro Miguel Posse. 

Sen embargo o Auto do xuíz da xurisdicción de A Penela foi recorrido pola 

veciñanza de Langueirón, que non estaba disposta a asumir os custos dunha 

ponte que non ía utilizar. Ademais xa principiaran a construcción dunha nova 

ponte río arriba, no porto de Langueirón. Para eles era esta unha ponte máis útil e 

necesaria que a de Cardezo. Ademais a ponte de Cardezo estaba no término da 

feligresía de Corcoesto. 

Entre a veciñanza de Langueirón que rexeitaba participar na construción da nova 

ponte estaba: Francisco Antonio Cotelo, voceiro da parroquia, Antonio García, 

Pedro García, Marcos Calvo, Domingo Varela, Diego Facal, Joseph Varela, 

Domingo Cotelo, Pedro de Añón, Francisco Suárez, Juan Pombo, Pedro Cancela, 

Roque Facal..etc. 

Ao redor do ano 1714 o río Anllóns contaba de dous portos. O primeiro deles no 

Resío Grande de Xabarido, á altura da Vitureira. Alí o balseiro conducía as balsas 

e os carros dun lado a outro do río. 

En Cardezo existía outro porto, no lugar de Balseiro. A veciñanza que usaba o 

transporte fluvial e o servizo dos balseiros tiña que aboar a garga ao señor ou 

dono da xurisdicción correspondente. A garga era o imposto ou contribución polo 

uso que se lle daba a un ben, neste caso á ribeira fluvial e ás balsas. 

Sen embargo xa hai constancia que nesa época existían uns piares con vigas de 

carballo e pino que cruzaban o río, pero era unha infraestrutura moi rudimentaria 

e pouco segura. De aí que a veciñanza se movilizara pola construción das novas 

pontes. 
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O motivo fundamental polo que se obrigaba a veciñanza de todas as feligresías 

da xurisdicción á colaboración económica era a importancia das pesqueiras do 

río Anllóns ao seu paso por Cardezo, e o cultivos de ostras de auga doce. A 

relevancia comercial das pesqueiras do Anllóns no lugar de Cardezo está 

acreditada na documentación histórica da Real Audiencia. A ostricultura era 

unha actividade en auxe nas pesqueiras de Cardezo daquela época. 

Sen embargo, a ponte non chegou a ser constuída pese a todos os esforzos e 

apoios que naquel ano recabaran os seus promotores, e menos de pedra. Ao final 

arranxouse a vella infraestrutura de madeira. Habería que esperar ao século XX 

para que Cardezo contara con unha ponte adecuada. 

Serían dúas mulleres de Langueirón, Carolina Martínez e Ana Cotelo, as que 

darían un xiro á apelación que se tramitaba na Real Audiencia de Galicia. Ambas 

as dúas negáranse a contribuír á construción da ponte, resultaran encarceadas e 

requisados todos os seus bens. Sen embargo, a sentenza de apelación, resolvía a 

súa inmediata liberación, a restitución de todos os seus bens cos xuros 

correspondentes e apoiaba á veciñanza de Langueirón nas súas protestas. 

Ademais a contribución cos froitos das colleitas pendentes e futuras, para unha 

obra que non afectaba a un paso real, non era motivo dabondo e sí gravame 

excesivo para a veciñanza daquela época. 

 

 

Lugar de Balseiro, Corcoesto, ao pé do río Anllóns. 
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13.- A importancia pasada do río Anllóns: desde as pesqueiras aos 

muíños fariñeiros. 

 

Cauce do río Anllóns. 

Existen testemuñas documentais dabondo para acreditar a importancia histórica 

do río Anllóns no desenvolvemento da vida das comunidades ribeireñas. Así 

existen referencias numerosas ás canles de peixes, isto é, pesqueiras ou 

lampreeiras, para a pesca das lampreas do río. 

Tamén a toponimina referencia a presencia destas construcións ao longo do río. 

Así temos o topónimo Lamprieira, Lampreeiras, Gándara das Lampreeiras…etc. 

Unha pesqueira é unha construción, feita nun río, aproveitando un lugar natural, 

xeralmente un rochedo, de tal forma que o conxunto se habilita para a pesca, ou 

sexa en base a un muro ou varios, derívase a auga para un portillo estreito, no 

que se axusta unha rede especial para pescar  principalmente  lamprea pero 

tamén o salmón, o sable e outros peixes. Na súa construcción tiveron moito que 

ver xente que entendía as correntes dos ríos e eran grandes canteiros. 

Estas redes que se axustan entre os poios chámanse viturón ou vutrón. 
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Monte aberto da Boutureira, Armada e Monte Vixía. Camiño do Muíño, na 

parroquia veciña de Langueirón, Ponteceso. Abaixo da ponte, Os Pasos. 

Os muíños de río presentan dous tipos fundamentais: os de rodicio coa roda motriz 

horizontal, que son os máis antigos e abundantes e os de bruia coa roda motriz 

vertical, que son máis recentes e se coñecen co nome de aceas. O muíño 

destinado ó trigo denomínase muíño albeiro. 

No século XVIII eran ben coñecidos os muíños de Diego Varela e a acea de 

Alonso de Lema, situados ás beiras do Anllóns. 

Construída na mesma canle dun río, a acea permite que a forza da corrente 

mova directamente unha roda hidráulica vertical de paletas, que a través dun 

sistema de engrenaxes (catalina e lanterna), e de embragues, transmiten o 

movemento de xiro do eixe horizontal da roda ó eixe vertical dunha pedra de 

moer. 

 

Camiño ao vello muíño da Vitureira. 
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14.- Corcoesto e as súas xentes no ano 1827. 

 

Todos os días de Ano Novo, ao remate da misa popular escollíase ao novo 

maiordomo ou alcalde pedaño da parroquia. Pero aquel ano de 1827 resultou ser 

diferente. 

O ano anterior rematara o mandato como maiordomo Antonio Barreira e como 

tal propuxo catro homes para a designación do novo cargo según a costume da 

parroquia. Resultou elixido Manuel Barca que desde o primeiro momento rexeitou 

tal nomeamento. Asistido polo licenciado José Moscosso recorreu o nomeamento 

e conseguiu que declararan nula a súa elección e que se nomeara a outro 

veciño dos que aínda non serviran no encargo pola orde e quenda de costume. 

A veciñanza de Corcoesto negouse a cumprir coa resolución xudicial e o órgano 

xudicial impúxolles a condena en costas e a correspondente multa. 

José Martínez en representación da veciñanza da parroquia e representado polo 

procurador Gregorio Bermúdez de Castro, decide acudir a xurisdicción ordinaria 

da Penela, ao Alcalde Joseph García Barredo e ao escribente Joseph Martínez 

Romero, para obrigar a Manuel Barca ao cumprimento forzoso do encargo 

obxecto da encomenda e para o que fora elexido pola asemblea popular. 
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Manuel da Barca, veciño da parroquia de Santiago de Sísamo, viñera a vivir a 

Corcoesto co seu tío Antonio Negreira, e como consecuencia diso, fora nomeado 

alcalde pedaño. 

Manuel da Barca consideraba que non reunía os requisitos para desempeñar o 

cargo posto que non levaba máis de dous anos como veciño de Corcoesto, tal e 

como establecía a costume, existir outras persoas máis antigas en idade e non 

comprendía como querían nomear a un descoñecido para administrar xustiza nas 

causas máis leves e responder dos caudais asinados á parroquia. 

Os veciños que formaban parte do Concejo aberto que elexira a Manuel da 

Barca eran: Francisco Varela, Juan Blanco, Vicente Collazo, Roque Bermúdez, 

José González, Jacinto Castiñeira, José de Lema, Juan Amado, Antonio Negreira, 

Pedro Vázquez, Antonio Baneira, Francisco Mira, Francisco Martínez, José García, 

Gregorio Calvo, Clemente Cardezo, José Rodríguez, Gregorio Cerdeiro, Pedro 

Sánchez, Andrés Rodríguez, Juan Martínez, Bentura Esmorís, Antonio Cardezo, 

Antonio Doldán, Manuel Silvarredonda, Domingo Amado, Ramón de Lema, 

Antonio Soutullo, Narciso Torrado, Juan Fariña, Antonio Baneira Villar, Francisco do 

Souto, Francisco Verdes, Jacinto Castiñeira, Vicente Rodriguez, Vicente Collazo, 

Antonio Álvarez, Juan Álvarez, Alonso Santos..etc. 

Torre da Penela. 

Corcoesto, Langueirón, Silvarredonda e Riobó pertencían á xurisdicción de A 

Penela. O microtopónimo Penela, procede de penellas, estrutura castelaria 

edificada enriba dunha rocha. 

Os castelos e as penellas eran estruturas defensivas castelarias que en Galicia 

tiveron a súa auxe a partires do século X. 
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Fonte de Sta. Margarida. 

Naquela época as asembleas parroquiais ou “concejo aberto” elexían cada ano 

a un veciño para o desempeño do cargo de alcalde pedaño ou maiordomo. A 

designación realizábase segundo as costumes establecidas, había que ter unha 

antigüidade de alomenos dous anos na condición de veciño da parroquia (un 

por casa) e ser maior de idade. O encargo desenvolvíase por quendas entre a 

veciñanza que reunía os requisitos. 
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Unha ollada ao Corcoesto do século XVIII: señores, propietarios, colonos, criados 

e mulleres importantes. 

 

Muíño do Prillán, val fluvial do Lourido. 

 

Casa reitoral de Corcoesto. 
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Joseph de Lista. 

Canteiro. Polo ano 1767 traballaba na fabricación dun muíño no resío de Cures 

con Antonio Rodríguez, Ignacio Varela de Lobera y Fructuoso Blanco. 

Antonio Moyño. 

Arrieiro. Polo ano 1767 vivía no lugar do regueiro de Zercarido (no límite entre 

Corcoesto e Cereo). Estaba casado con Mariana Suárez, filla de Juan Martínez e 

Juana Suárez. 

Antonio Roxo 

Era miliciano, irmán de Pedro Roxo. Consideraba que os fidalgos eran inmundicia. 

O auténtico fidalgo era o que coma él, servía ao Rei. 

Thomas Gill. 

Texedor. No ano 1767 contaba con 78 anos. Era pariente de Jacinto de Lema. 

Ysidro Salgueiro. 

Cura de Corcoesto no ano 1767. Tiña dous criados. Un deles era Manuel Gómez, 

veciño da feligresía de San Juan de O Esto. O seu antecesor fora Francisco 

Bermúdez. 

Pedro de Villar. 

Labrador. Polo ano 1767 era veciño da feligresía de Sta. María de Cereo. Súa é a 

descrición do monte de Sta. Mariña do Remuíño daquela época. Dicía pois que 

este monte estaba poboado de carballos, agás pola parte do vendaval, onde 

estaba a cerradura da agra de Sta. Mariña. A Lamprieira e a carballeira que a 

circundaba estaba xunto á canle onde se collían as lampreas. Decía que o 

monte da Lamprieira estaba máis arriba da capela e que era unha “chousa 

dilattada”. Acostumaba a cortar toxo no monte do Soutiño ao lado do rego de 

Zercarido. No monte da Lamprieira a veciñanza de Corcoesto realizaba 

estibadas, é dicir, cultivaba trigo e centeo no monte. A Lamprieira levaba máis de 

cen cargas de sembradura. 

Tamen se refire aos montes do lugar de Arnados e Ínsua Boa como “couttos en 

larguera”. Un couto era un espazo redondo e demarcado por un muro. 
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Igrexa parroquial de Corcoesto cos seus camelios senlleiros na fachada. 

 

Domingo Antonio Amado Figueiroa. 

Veciño de Corcoesto no ano 1767. Era caseiro do lugar de Teixedo e do lugar de 

Santa Mariña, despois que os señores da casa e torre de A Penela extinguiran o 

contrato de foro que tiñan coa familia Grille. A familia Bermúdez de Castro era 

propietaria da meirande parte de Corcoesto. O lugar da Lamprieira era monte 

público veciñal. Non obstante, tras o contrato de foro asinado entre Domingo 

Antonio Amado e José Antonio Bermúdez de Castro sobre o lugar de Sta. Mariña, 

pasou a ser obxecto de disputa e litixio entre o novo arrendatario e a veciñanza 

do lugar de Corcoesto. 

Domingo Antonio impedía a veciñanza facer uso do monte da Lamprieira por 

considerar que era monte acoutado incluído no contrato de foro polo que 

pagaba a renda aos señores de A Penela. 

A disputa rematou na Real Audiencia. Entre os veciños afectados pola disputa 

estaba Jacinto de Lema, Alonso Sánchez, Joseph e Antonio Roxo, Gregorio 
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Baneira, Francisco e Benitto Souttullo, Domingo Antonio Moreira, Juan do Matto, 

Fructuoso Blanco, Anselmo do Matto, Antonio Fariña, Domingo de Mira, Bernabé 

Berdía…etc. 

Posteriormente a disputa acrecéntase tras herdar o señorío da Penela Juan 

Manuel Varela Verexía e Pyñeiro, quen pretendía facer valer os seus dereitos 

sobre os montes de Sta. Mariña do Remoyño, “sus agras y dehesas”. Os señores 

tiñan dereito a percibir o quinto do froito da xurisdicción, abadía e luctuosas por 

sinalamento de vasalaxe. 

Esta disputa datada no ano 1767 non era nova. No século anterior xa existira un 

preito entre os donos da casa de Nebra (Porto do Son, comarca de Muros-Noia), 

donos do couto de Anllóns, as súas canles, estanques, baluartes e moendas 

contra os donos da Casa de A Penela e a veciñanza de Corcoesto. 

Como resultado deste litixio o río Anllóns quedara libre para pescar, bañarse e 

facer moendas ao igual que o monte da Lamprieira e o seu resío grande (o resío 

de Xabarido). Sen embargo, nótase que os tempos mudaban e os señores eran 

reacios e perder as súas prebendas e privilexios, polo que aproveitaban un novo 

foro para intentar recuperar o poder perdido. 

Así pois os montes da Lamprieira ficaban en común e sen dominio algún. Eran 

montes libres de señorío ata o río Anllóns para a pesca. Libre e franco era o río 

naquela época. 

Jacinto de Lema. 

Voceiro da veciñanza polo ano 1767 na disputa antes mencionada. O seu pai era 

Domingo Lema e o seu avó Francisco García Camiño. 

Vivía no lugar de Corcoesto. Era labrador. Facía estibadas nos montes da 

Lamprieira. Describe que empregaban o monte para leña de queimar, estrume 

para o abono de terras, tala de leña, estibas. Fala do monte da Lamprieira como 

monte público veciñal nunha posesión pública, continuada e notoria destes 

montes. A veciñanza de Langueirón tamen facía uso destes montes pero só no 

verán porque no inverno non lles ían os carros polo Resío Grande que ía a Ponte-

zeso. 

Jacinto describe o sitio da canle ou pesqueira de Lampreas situado río Anllóns 

arriba, no resío grande de Xabarido. Aquí a pesca era libre. Sen embargo, isto era 

cuestionado por Domingo Antonio Amado, que decía ser o novo caseiro do lugar 

de Sta. Mariña, da Lamprieira, Resío Grande e dos peixes das canles. 

Jacinto Bardanca. 

Veciño de Montefurado. 
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Úrsula Baneira. 

Filla de Domingo Baneira. Casada en segundas nupcias con Gaspar Calvo, tras 

ficar viuva. Muller moi devota. Labradora. 

Domingo Torrado y Varela. 

Veciño do lugar e cotto da Bouttureira, da fregresía de San Xián de Langueirón, 

da xurisdicción de A Penela. Traballaba parte da terra do lugar de O Resío 

Grande de Xabarido, como colono de Francisco Romero y Arijón, dono da 

Bouttureira. Facía uso dos montes da Lamprieira para buscar todo xénero de leña 

ao igual que a veciñanza de Corcoesto e Montefurado. Amigo de Alonso de 

Lema, Juan do Matto, Juan Roxo e Fructuoso Blanco. Tamen era ferreiro. 

Francisco Romero y Arijón. 

Dono do couto da Bouttureira. Tiña varios caseiros entre eles Domingo Torrado e 

Manuel de Lema. Finalmente casaría con unha filla de Domingo Antonio Amado 

Figueiroa. 

Joseph de Pastoriza. 

Balseiro. Conducía carros no porto do río Anllóns. Era o balseiro do río. Anos antes 

estivera de aprendiz de Ferreiro con Domingo Torrado. 

Marta Rodríguez. 

Labradora. Filla de Jacobo Cambón, natural de Lestimoño, de San Martín de 

Cores. No ano 1767 era veciña de Corcoesto, casada con Fructuoso Blanco. 

 



Apontamentos sobre a historia de Corcoesto. Nº 2. 
 
 

Asociación autonómica e ambiental Petón do Lobo.  
    
 
 

54 

15.- Xentes vencelladas a Corcoesto no ano 1767. 

Domingo Sánchez de Taybo. 

Veciño da freguesía de San Xoán de Xornes, 71 anos, naceu e criouse na 

freguesía de Santa María de Cereo, no lugar de Santa Cruz de Agrelo. Foi sastre e 

músico de gaita. Traballou na casa de Thomé Grille, caseiro de Santa María do 

Remuíño. Este era un lugar demarcado en couto redondo, desde a Poza Negra 

ata a fonte Rabosa e despois polo camiño que vai a Corcoesto a Santa María de 

Cereo, ata dar nun resío que chamaban de Zercarido, que dividía a Xurisdicción 

de Mens coa da Penela. 

Ministro da Xurisdicción de Mens, decaído pola súa boa vida, sendo precisado de 

mendigar como o facía, de porta en porta, el e a súa actual muller, que tocaba 

un tambor, co fin de botar uns grolos e manterse como cando era ministro de 

Xustiza ordinaria de Mens. Tamen exerceu o oficio de parteiro ou comadrón, facía 

o oficio que comadre de parir. Deixouno por ser vello. 

María do Vilar. 

Músico de gaita galega. Aprendiz dun gaitero de Soandres, oficio que lle 

reportaba uns 125 reais. Cando non había festa traballaba na acea de Alonso de 

Lema, nun muíño fariñeiro de auga situado no cauce do río Anllóns. Sen embargo, 

María do Vilar cando viña ás romarías de Corcoesto cobraba en especie: fabas, 

patacas, centeo,… 

 

María do Vilar foi gaiteira de sona na comarca, era asidua da romaría de Sta. 

Mariña do Remuíño, en Corcoesto. 
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Alberto Varela do Matto. 

Era o alcaide do cárcere vello de Corcoesto. 

Fidalgo da Baralla. 

Veciño de Beres que construira un muiño no río Anllóns, á beira do resío de 

Xabarido, mais este fora derribado polo dono e señor da Casa da Penela, porque 

privaba a pesca río arriba, cara a Lamprieira. 

Veciñanza de Corcoesto. 

Francisco Camiño, Luis de Lema, Gregorio Souttullo, Alonso Gonzales, Matheo Gill, 

Francisco do Couto, Francisco de Mira, Francisco de Balsas, Pascual  e Gregorio 

Baneira, Antonio e Jacinto de Lema. 

Gregorio Soutullo vivía no lugar de Cures. Francisco do Couto e Francisco de Mira 

eran do lugar da Braña. 

Todos eles realizaban estibadas nos montes de Can de Candares, Divisiña, Bouza 

Cova…etc. 

 

16.- Camiños históricos de Corcoesto: As vías culturais. 

 

* *O camiño real de Cortiño, parroquia de Corcoesto. 
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Define, a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, unha “vía cultural”, como aquela 

“vía ou camiño de características orixinais recoñecibles que forma parte ou que o 

formou no pasado da estrutura tradicional do territorio, cun relevante interese 

histórico, arquitectónico, arqueolóxico, etnolóxico ou antropolóxico”. 

En Corcoesto existen alomenos un par destes camiños. Un deles é o que conduce 

ao lugar de Cortiño (de Cures a Millán), e pasa á beira do antigo cemiterio civil. 

Os monumentos, as zonas arqueolóxicas e as vías culturais declarados de interese 

cultural ou catalogados contan cun contorno de protección. Así mesmo, cando 

sexa necesario segundo as súas características, pode establecerse un contorno 

de protección para as demais categorías de bens. No caso dos bens inmobles, o 

contorno de protección pode estar constituído polos espazos e construcións 

próximas, co fin de evitar que a súa alteración incida na percepción e 

comprensión dos valores culturais dos bens no seu contexto ou poida afectar a 

súa integridade, apreciación ou estudo. 

 

 

O contorno de protección debe manterse cos seus valores ambientais, polo que 

as intervencións que se realicen deben resultar harmoniosas coas condicións 

características do ámbito.. Deben procurar a súa integración en materiais, 

sistemas construtivos, volume, tipoloxía e cromatismo, ademais dos seguintes 

criterios específicos: 

 Procurarase evitar os movementos de terras que supoñan unha variación 

significativa da topografía orixinal do contorno. 

 Procurarase a súa compatibilidade cos elementos configuradores da 

estrutura territorial tradicional, como son a rede de camiños, os muros de 

peche, as sebes, as tapias, os noiros e outros semellantes. 

 Empregaranse materiais, solucións construtivas e características dimensionais 

e tipolóxicas en coherencia co ámbito en calquera tipo de intervencións. 

 Manteranse preferentemente a estrutura e a organización espacial do 

contorno, coa conservación xeral das aliñacións e rasantes. 

 Procurarase e valorarase a integración e compatibilidade dos usos e 

costumes tradicionais e característicos configuradores do ambiente cos de 

nova implantación. 

 Facilitarase a implantación de actividades complementarias compatibles 

cos valores culturais dos bens que garantan a continuidade do seu 

mantemento co establecemento de novos usos. 
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Para os monumentos, zonas arqueolóxicas e vías culturais declarados de interese 

cultural ou catalogados nos que non se establecese o seu contorno de 

protección de modo específico, os contornos de protección subsidiarios nos solos 

rústicos, nos de núcleo rural histórico-tradicional ou nos urbanizables estarán 

constituídos, de forma subsidiaria, por unha franxa cunha anchura, medida desde 

o elemento ou vestixio máis exterior do ben que se protexe, de: 

 20 metros para os elementos singulares do patrimonio etnolóxico como 

hórreos, cruceiros e petos de ánimas, pombais, alvarizas, pesqueiras, muíños, 

foxos de lobo ou chozos. 

 30 metros no caso de vías culturais. 

 50 metros cando se trate de bens integrantes da arquitectura tradicional. 

 100 metros cando se trate de bens integrantes do patrimonio 

arquitectónico, xa sexa relixioso, civil ou militar, e do patrimonio industrial. 

 200 metros en bens integrantes do patrimonio arqueolóxico. 

 

 

Os contornos de protección subsidiarios anteriores reduciranse nos solos urbanos 

ou de núcleo rural común ata: 

 A propia parcela ou o espazo público no que se encontre o ben ata unha 

distancia de 20 metros para bens integrantes do patrimonio etnolóxico e da 

arquitectura tradicional. 

 As parcelas e edificacións que constitúen os límites do trazado das vías 

culturais. 

 As parcelas, edificios e espazos públicos situados a unha distancia inferior a 

50 metros no caso de bens inmobles declarados de interese cultural e a 20 

metros no caso de bens catalogados. 

 Os soares e as parcelas contiguas á propia do ben cultural e os espazos 

libres públicos ou privados ata unha distancia de 50 metros cando se trate 

de bens integrantes do patrimonio arqueolóxico. 

 

 

Os contornos de protección subsidiarios afectarán as edificacións e parcelas 

completas incluídas na delimitación, así como as fachadas que delimitan os 

espazos públicos indicados. Cando varios elementos singulares se articulen nun 

conxunto, o contorno de protección trazarase a partir dos elementos máis 

exteriores do conxunto e abranguerá a súa totalidade. 
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** O camiño real de Cereo á Xabarido. 

Son camiños históricos «todos os previos ás estradas modernas», é dicir, os 

megalíticos, as vías romanas, os medievais e os de rodas a partir do século XVI, así 

como os chamados camiños reais desde el XVIII. 

Ao redor destes viais hai un patrimonio importante de elementos construidos e 

desde 1992 a súa delimitación ten un ámbito histórico que é o parroquial. 

En Corcoesto está acreditada a existencia deste camiño histórico no ano 1767. O 

camiño histórico entraría en Corcoesto desde a veciña parroquia de Cereo, 

atravesaría a ponte do regueiro de Cercarido (val fluvial do río Lourido), o lugar 

de Bouza Cova, pasaría pola parte de arriba do lugar de Sta. Mariña, cara o 

solano e o vendaval; chegaría a Fonterremula, pasando por Can de Candares, 

montes dos Picotos en dirección á Poza Negra no río Anllóns. 

 

 

Plano de Corcoesto do ano 1956 e itinerario do camiño histórico. 
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Imaxe actual do camiño histórico de Corcoesto. 

 

Carballo á beira do camiño real de Cortiño á Millán. 
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17.- A Rosa de Corcoesto do bardo Pondal: muller emprendedora, transgresora e 

feminista. Na súa memoria. 

 

Ano de 1880. 
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Manuscrito do poema “Rosa de Corcoesto”. 

Rosa de Corcoesto 

Meniña, rapaza nova, 

ouh, rosa de Corcoesto, 

que brandeas con gracia 

ós doces sopros do vento: 

se é certo que por ti vivo, 

se é certo que por ti peno, 

se tan doce e dadivosa, 

como din que es, é certo; 

cúrame, oh rapariga, 

estas suidades que teño: 

estas suidades da alma, 

de non sei qué, que padezo; 

ti tes dos meus males a doce menciña, 

¡ouh, rosa de Corcoesto! 

Queixumes dos pinos (1886) 

Eduardo Pondal (1835-1917) 
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Nun século no que as mulleres eran invisibles ou eran ignoradas, no presente 

poema de Eduardo Pondal hai un pensamento hacia unha muller concreta: Rosa 

de Corcoesto. 

Pero quen foi Rosa? Rosa ou o máis probable Carme da Ponte, era unha veciña 

da feligresía de Corcoesto, do lugar da Regueira. Tiña a súa casa na parte de 

abaixo da Ponte da Regueira. A casa non era propia. Rosa era unha muller moi 

xove cando Pondal a coñeceu. Traballara de criada na casa de Pondal, mais 

non de xeito habitual senón de cando en vez, cando a necesidade apretaba. 

Era unha rapaza fermosa ou polo menos Pondal así a descrebe, pero moi pobre. 

Chegou a ter dúas fillas de solteira, o cal era un estigma naquela época para 

unha muller. O pai das fillas era un home rico e casado, dun lugar próximo á 

Regueira e dono da casa onde vivía Rosa. 

O feito de que tivera dúas fillas sen estar casada, xa era motivo de marxinación 

para unha muller. De feito Pondal así a trata ao referirse: “se tan doce e dadivosa, 

/ como din que es, é certo;”. 

Pero quen foi Rosa na realidade? Por que lle adica Pondal un poema? 

Rosa era unha muller pobre, pero transgresora e loitadora. Tivo dúas fillas co home 

que ela quixo, sen casar. Rosa era unha boa coñecedora das herbas e dos seus 

poderes curativos e sanadores. Exercía labores de curandeira e chegou a 

rexentar un pequeño balneario á beira da Regueira. Alí aproveitaba as augas 

ferruxinosas do rego de Sta. Margarida de Baneira, especialmente eficaces para 

paliar estados carenciais e doenzas hepáticas. Pero tamen había á beira da casa 

na que vivía, unha fonte de augas sulfurosas para doenzas reumáticas moi típicas 

na época, onde as persoas adiñeiradas como Pondal irían a tomar baños de 

asento. Chegou a rexentar incluso unha pequena taberna. Rosa era en definitiva 

unha transgresora, unha muller feminista e emprendedora. 

O imaxinario patriarcal daqueles tempos ou ignoraba á muller ou presentaba 

unha imaxe negativa delas, ou idealizada. No poema que Pondal adica a Rosa 

de Corcoesto hai un pouco de todo: unha imaxe negativa da muller, no senso de 

que é doce e dadivosa, e que tal vez se puidera prostituir, pero tamen hai unha 

muller idealizada en canto a súa beleza equiparable a dunha flor (rosa). O autor 

non ignora á muller, pero sí reduce a presenza desta a evocacións sensuais e 

sexuais de desexo pasional. 

Tal vez sexa o único poema no que o autor trata con certo agarimo a unha 

muller. De feito emprega palabras positivas, tenras e doces. Sen embargo, estas 

mesmas palabras serven para indicar a debilidade da figura femenina, imaxe 

propia da cultura daquela época, na que a muller se brandea con gracia ao 

simples “doces sopros do vento”. 
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É moi probable que o mesmo autor usara dos baños do balneario de Rosa, sobre 

todo naquela época, na que a hidroterapia estaba ben vista. De feito as augas 

ferruxinosas do rego de Sta. Margarida de Baneira, destacan polas súas 

cualidades curativas aínda hoxe en día. E é moi probable que Pondal coñecera a 

Rosa, alí na Regueira de Corcoesto, onde se convertería nun cliente asíduo ao 

igual que outros moitos homes e mulleres da entorna, pobres e ricos. 

Rosa non era unha muller que se sometera ao papel asinado ás esposas e nais, de 

aí a sona implícita de prostituta, que Pondal tratou de disfrazar cos termos “doce” 

e “dadivosa” (“se tan doce e dadivosa, como din que es, é certo”). 

O poema reflicte os prexuízos androcéntricos daquela época. O discurso 

patriarcal do XIX continuou no primeiro terzo do XX nos relatos costumistas, coa 

presenza de mulleres submisas á estrutura social imposta, nunha idealización na 

figura das casadas e na representación de lerchas e prostitutas, mulleres que non 

se sometían ó papel asignado de esposas e nais. 

Rosa era muller, pobre, nai solteira, emprendedora, con coñecementos de 

botánica, dominaba o mundo das herbas mediciñais e da hidroterapia. Era unha 

figura marxinal na sociedade daquela época. Mais marxinal ou non, foi unha 

muller de sona, rescatada no poema de Pondal. Sin dúbida algunha a muller 

chamou a atención do autor. O seu papel de sanadora ou curandeira destaca 

no poema de Pondal, aínda que este a limita á súa capacidade para sanar os 

males e suidades da alma ou de amores, en relación ao desexo pasional e 

amoroso, ignorando as demais capacidades e aptitudes de Rosa, que 

permaneceron ata hoxe en día na memora colectiva dos habitantes de 

Corcoesto que coetáneos con ela, a transmitiron de xeración en xeración, ata os 

nosos días. 

Rosa era unha muller feminista e solidaria. Os coñecementos dos que dispoñía 

sobre das plantas transmitíaos a outras mulleres, a quen ensinaba o seu poder 

curativo. Dispoñía dun secadoiro de pescado propio para as troitas, lampreas e 

salmóns que collía nas pesqueiras do río. Pero tamen cultivaba ostras de auga 

doce no río Cardezo, que repartía con outras mulleres, a quen aconsellaba 

tomalas para reforzar as defensas e o sistema inmunolóxico. 

Rosa tivo dúas fillas a quen lles pagou o billete para embarcar para as Américas. 

Consideraba que no país non había futuro para elas. Unha delas, Isabel finou ao 

pouco de chegar a Veracruz, Mexico, procedente de La Habana. A outra, 

Antonia, tomaría os hábitos para entrar de monxa nun convento. Mais Antonia 

regresou ao cabo dos anos para coidar a súa nai enferma antes de morrer. Ao 

finar Rosa, a súa filla Antonia abandonaría a casa da Regueira para vivir nun local 

anexo á igrexa parroquial de Corcoesto, e desenvolver na parroquia a súa labor 

de axuda aos pobres e coidar o camposanto. 
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As avoas aínda lembran as ringleiras de rosais que adornaban a entrada á igrexa 

cando eran nenas. Madriña Antonia, como lle chamaba a veciñanza de 

Corcoesto, vivía da caridade da xente pero a súa bondade e dedicación aos 

pobres permaneceu na memoria colectiva. Obra súa son os dous camelios 

senlleiros que adornan hoxe en día a fachada barroca da Igrexa de San Pedro de 

Corcoesto. 

(Os feitos aquí descritos están baseados na memoria da veciñanza de Corcoesto, 

sobre todo das persoas máis maiores, quenes a súa vez escoitaron os feitos dos 

seus pais, nais, avós e avoas. De calquer xeito, está adicado con todo cariño ás 

persoas nel mencionadas). 

 

Camiño da Regueira, Corcoesto. 
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18.- As pesqueiras do río Anllóns. A vida fluvial no río Anllóns antes das represas e 

das centrais hidroeléctricas. 

 

Restos dunha antiga pesqueira no río Anllóns ao seu paso por Xabariño ou 

Xabarín. Como curiosidade: nesta zona hai 3 topónimos similares pero referidos a 

lugares ben diferenciados, isto é, Xabarido, Xabariño e Xabarín. 

Unha pesqueira é unha  construción, feita nun río, aproveitando un lugar natural, 

de tal forma que en base a un muro ou varios, derívase a auga para un portillo 

estreito, no que se axusta unha rede especial para pescar principalmente 

lamprea pero tamén o salmón, o sable e outros peixes. Na súa construcción 

tiveron moito que ver xente que entendía as correntes dos ríos e eran grandes 

canteiros. 

Así no río Anllóns, ao seu paso por Corcoesto, temos o lugar da Vitureira ou da 

Lamprieira, en clara alusión ás pesqueiras onde se colocaban os vituróns ou 

vutrón, é dicir, as redes que se axustan entre os poios para pescar as lampreas. 

O lugar da Lamprieira, preto do lugar de Xabarín ou Xabariño, en Corcoesto, fai 

alusión precisamente ao lugar do río onde se colocaban as lamprieiras, é dicir as 

redes para a captura de lamprea. 

De igual xeito o topónimo da Vitureira, fai tamen relación aos vituróns ou vutróns 

para pescar salmón, anguías e lampreas. 
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Debuxo dunha pesqueira ou pesco. 

  

Debuxo dun viturón. 

Información e fotografías de apoio obtidas de: “A pesca tradicional nos ríos de 

Galiza” de Lois Ladra. 

A construcción das presas e das centrais hidroeléctricas, as chamadas “Fábricas 

da luz” deixaron na memoria as pesqueiras do río Anllóns. 

A vida nos ríos galegos e a abundancia piscícola era tan relevante que no lugar 

de Teixedo, en Corcoesto, chegouse a instalar a finais do século XVIII un secadoiro 

de salmón. A elo ben puido contribuir a proximidade do río Cardezo, tributario do 

río Anllóns, e a Regueira, onde desemboca o rego de Sta. Margarida de Baneira. 
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Fábrica da Luz, en Xabarido, Corcoesto. 

Cómpre sinalar en canto aos topónimos aquí empregados que: 

Xabarido.- fai tamen alusión ao xíbaro (antigamente Xibarido), en relación aos 

mestizos indianos descendentes de españois, que voltaron a súa terra de orixe e 

se asentaron cabo dos ríos con pequenas industrias. Cómpre ter en conta que 

naquela época (S. XVI-XVII), os ríos eran as principais vías de tráfico comercial. 

Vitureira.- en alusión a Boutureira, concesión estatal polo que un particular 

aproveitaba os recursos do río ou subsolo, neste caso ben podería facer 

referencia á concesión para explotar o transporte fluvial (oficio de balseiro como 

existiu no río Cardezo de Corcoesto) ou ben á concesión para a explotación de 

muiños ou batáns, ou explotacións mineiras, que non se poden descartar pola 

importancia que no seu día tiveron na parroquia veciña de Langueirón 

(Ponteceso). 

19.- Espazos naturais protexidos e áreas de interese para a conservación da 

natureza en Corcoesto. 

Cód. europeo: 

3260, ríos dos pisos basal e montano non prioritario. 

91EO*, sí prioritario, bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior. 

9230, carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Q. pyreanica. 
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6430, megaforbios éutrofos higrófilos das orlas das chairas. 

6220* prioritario, pseudoestepas de gramíneas e anuais da orde Thero 

Brachypodietea. 

4030, queirogais secos europeos. 

8230, rochedos silíceos con vexetación pioneira. 

6510, prados de sega de baixa altitude. 

6410, prados con molinia. 

 

 

Hábitats da Rede Natura do val fluvial do río Lourido (desde o pé do monte Perrol 

ata a desembocadura no río Anllóns) e río Anllóns, ZEC Costa da Morte e ZEC río 

Anllóns. 
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20.- As asociacións campesiñas da comarca de Bergantiños durante a II 

República española. A Unión Mutualista Campesiña de Corcoesto. 

 

 

Asociacións campesiñas na II República española. 

 

“Facer o campo alegre, feliz e productivo; con todos, por todos e para todos”. 

O 5 de marzo de 1932 D. Manuel Martínez Pérez, depositaba no Goberno 

provincial de A Coruña, na calidade de presidente, o Regulamento 

da  Asociación de campesiños de Corcoesto. 

A Asociación chamada “Unión Mutualista Campesiña de Corcoesto” tiña o seu 

domicilio provisional na casa de D. Manuel Varela Martínez, veciño do lugar de 

Cures, en Corcoesto. 

Esta asociación formaría parte da Asociación federativa agropecuaria Unión 

Mutualista Campesiña de A Coruña e a súa provincia. 

O obxecto da entidade ao abeiro do artigo 3º. era agrupar a todos os 

agriculturores afiliados á Asociación Unión Mutualista Campesiña de A Coruña, 

veciños da parroquia de Corcoesto, sin distinción de sexos, xa fosen propietarios, 

colonos ou cultivadores agrícolas de profesión. 
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Entre os seus principios destacaban a cooperación e apoio mutuo, a mellora e 

desarrollo da agricultura e da mellora das condicións de vida dos campesiños, 

xestionar a desgravación ou exención de arbitrios, impostos e calquer outra clase 

de gabelas, que puidesen gravar aos agricultores de modo contraproducente 

para a agricultura e o seu desarrollo. 

A norma procuraba a máxima capacitación profesional dos seus integrantes, 

para que polo valor das súas aptitudes, asegurar o tributo íntegro do seu propio 

traballo “…ensanchando así el camino hacia la prosperidad de vivir la vida 

dignificada libre de ajena férula usuraria”. 

Segundo o artigo 3º.8 do regulamento, outro dos fins da entidade era loitar 

infatigablemente contra a rotura individualista, “que inhibe y anula la práctica de 

toda solidaridad para cuanto signifique obra de bienestar o de progreso 

agrícola”. 

A entidade estaba especialmente interesada en intensificar toda acción 

favorable a elevar o nivel de cultura da muller rural e campesiña, capacitándoa 

para desarrollar a alta misión e influencia que lle correspondía exercer no seo do 

fogar e na explotación da riqueza agropecuaria e os seus derivados. 

En canto ao carácter da asociación non pertencería esta a partidos políticos nin 

confesionais, ostentando os seus socios a liberdade de elección en relación a súa 

confesionalidade. A entidade de tendencia intervencionista, procuraría conseguir 

a súa lexítima representación en todas as esferas xurídicas e da prosperidade dos 

intereses agrícolas, para lograr a realidade do lema da Asociación Unión 

Mutualista Campesiña: Facer o campo alegre, feliz e productivo; con todos, por 

todos e para todos. 

Para o sostemento da Sección e da Asociación federativa, cada asociado 

contribuiría con unha cota mensual non superior a cincuenta céntimos de peseta 

mensualmente, e como cota ordinaria. Podería a Sección adquirir inmobles para 

os seus servicios sociais e admitir os donativos dos seus socios ou simpatizantes 

para o cumprimento dos seus fins sociais. 

Para adquirir a condición de socio era indispensable obter o ingreso previo como 

afiliado na asociación e non ser rexeitado, con causa xustificada pola maioría dos 

socios da sección parroquial. 

A soberanía social residía na asemblea plenaria de afiliados da asociación 

federativa; e, en nome desta, no interreno de unha a outra asamblea, na 

Comisión permanente de acordo co Consello Directivo. Deixaba a salvo a total 

autonomía da Sección de Corcoesto en cantos casos peculiares e propios da súa 

xestión como sociedade parroquial en canto se rexía con autonomía. 
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A administración da Sección era levada a cabo por unha Xunta Administrativa 

composta por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un vicesecretario, 

un tesoureiro, un contador e un vogal por cada grupo de vecindade que tiña a 

parroquia. 

As Xuntas xerais ordinarias celebrábanse todos os últimos domingos de cada mes, 

as da directiva era unha mensual e as extrordinarias cando así o solicitasen cinco 

membros da xunta administrativa ou dez asociados en activo, xustificando a 

necesidade da súa celebración. 

As asociacións campesiñas foron creadas ao abeiro do artigo 39 da Constitución 

de 1931 que garantía o dereito de asociación. Os españois podían asociarse ou 

sindicarse libremente para os distintos fins da vida humana, conforme ás leis do 

Estado. Os sindicados e asociacións tiñan a obriga de inscribirse no Rexistro 

público correspondente. Este dereito sería fortalecido posteriormente coa Lei de 

reforma agraria de España de 1932, que fomentaba as asociacións de 

campesiñado como unha forma de loitar contra a desiguladade social no 

campo. 

En decembro de 1931 xa nacera “La amistad, sociedad agrícola de Langueirón, 

asociación mutualista”, e en xaneiro dese mesmo ano facíao a “Defensa del 

labrador, sociedad agrícola, asociación mutualista de Ponteceso”. En xaneiro de 

1933 nacía “La vecinal agrícola de Cereo, asociación mutualista” e “La Justicia, 

sociedad de ganaderos, asociación mutualista de Coristanco”. 

Na cabeceira da comarca, en Carballo nacía “La Verdad, sociedad agrícola, 

asociación mutualista”. 
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21.- O círculo “máxico” da chousa da Sede, en Bello, Corcoesto. 

 

Círculo da Chousa da Sede, no lugar de Bello, Corcoesto. 

 

Tal vez estemos ante a presencia dunha competición polo territorio. Os musgos ou 

briófitas compiten co resto das prantas, en especial cos eucaliptos, para vivir no 

lugar máis idóneo do monte: a proximidade dun manancial soterrado ou dunha 

canle de agua que humedece o terreo fai que os musgos  ou carrizas compitan 

co resto das especies evitando o seu crecemento e reservándose ese espazo 

para a súa propia supervivencia e crecemento. De aí o círculo sen vexetación, 

agás o musgo, no lugar máis húmido do monte. 

O nome da chousa, a Sede, pode referirse a presencia dese manancial que 

agroma no terreo, pero tamen poida referirse a presencia dun trono ou silla que 

puidera existir nese círculo no que non medra vexetación. 

Algunha outra suxerencia? Será un círculo máxico? 
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22.- Muíño Mouro e Fonte do Lobo, microtopónimos no val fluvial do río Lourido, 

Coristanco. 

 

Ás beiras do río Lourido atopamos dous microtopónimos de particular interés: 

Muíño Mouro e Fonte do Lobo. 

 

Muíño Mouro representa a integración das antigas construcións agrarias na 

paisaxe. Dicía Filgueira Valverde: “atopar un muíño é un achegamento moi fondo 

ó espíritu do pobo” (Ventonoso, 1996). O muíño é un dos elementos máis 

característicos do patrimonio do val fluvial do Lourido, hoxe en día en grave risco 

de ficar no esquecemento. 

Xunto a este valioso patrimonio etnográfico non podía esquecer a figura do lobo, 

na Fonte do Lobo. Na orixe da auga, do manancial que mana e que flúe maino e 

sosegado, aí está a noso benquerido ser, símbolo do poder da natureza, a 

escasos metros do Petón do Lobo. 
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23.- Altar fluvial no val fluvial do Lourido, Corcoesto. 

Código: SI. 45213 do Inventario Xeral do Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia. 

Altar do río Lourido. Ben do patrimonio cultural e etnográfico. De cronoloxía 

descoñecida. É un dos escasos altares fluviais que hai en Galicia. A súa ubicación, 

entre o camiño real que conducía a Valenza (Coristanco) e o río Lourido, era a 

idónea para rendir culto á vida, á fertilidade e as augas. 

Sin dúbida constitúe unha das xoias culturais do val fluvial do río Lourido. 

 

Altar fluvial no río Lourido, Corcoesto. 

24.- Conxunto etnográfico e patrimonial dos Muíños da Regueira. 

Trátase dun conxunto de 12 muiños ubicados no lugar de A Regueira. Deses 12 

muiños, 2 foron muiños de maquía e os 8 restantes, muiños de herdeiros ou de 

pezas (o muiño coñéceselle polo nome da familia que tivera máis pezas ou días 

de moenda). 

Algúns deles dispoñen dunha canle ou acueducto que conduce a auga ao 

muiño, outros en cambio, son muiños de cova, afundidos no cauce do río e onde 

a auga vertía directamente neles. 
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O lugar de A Regueira é un área ou espazo natural de alto valor ambiental e 

ecolóxico. Ademais da vexetación de ribeira e riparia, hai algunha fraga de 

árbores autóctonas de gran beleza natural e paisaxística. 

Os Muiños 1 e 2 están ubicados abaixo da Ponte da Regueira. Os outros 8 

localízanse augas arriba ao longo do cauce. O cauce é o rego de Sta. Margarida 

que nace en Baneira, na fonte de Sta. Margarida, aos pés do Monte Perrol. 

Atravesa o val de Bello e de Cures ata chegar A Regueira, onde recolle as augas 

de outros cauces menores para rematar no río Cardezo, afluente do río Anllóns. 

 

 

 

https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/12/12/conxunto-etnografico-e-patrimonial-muinos-da-regueira/15-4/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/12/12/conxunto-etnografico-e-patrimonial-muinos-da-regueira/3-7/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/12/12/conxunto-etnografico-e-patrimonial-muinos-da-regueira/6-2/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/12/12/conxunto-etnografico-e-patrimonial-muinos-da-regueira/15-4/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/12/12/conxunto-etnografico-e-patrimonial-muinos-da-regueira/3-7/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/12/12/conxunto-etnografico-e-patrimonial-muinos-da-regueira/6-2/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/12/12/conxunto-etnografico-e-patrimonial-muinos-da-regueira/15-4/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/12/12/conxunto-etnografico-e-patrimonial-muinos-da-regueira/3-7/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/12/12/conxunto-etnografico-e-patrimonial-muinos-da-regueira/6-2/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/12/12/conxunto-etnografico-e-patrimonial-muinos-da-regueira/15-4/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/12/12/conxunto-etnografico-e-patrimonial-muinos-da-regueira/3-7/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/12/12/conxunto-etnografico-e-patrimonial-muinos-da-regueira/6-2/
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O esplendor destes muiños estivo entre a década dos anos 1920 ata 1970. A 

Regueira era o centro da vida social, económica e cultural destes anos. A 

chamada “Casa de Pedro da Regueira”, hoxe parcialmente en ruinas, chegou a 

ser incluso sede de varios plenos municipais, naquelas datas nas que o concello 

de Cabana de Bergantiños non dispoñía de casa consistorial e mentras esta era 

construida. 

Dispoñía de tenda ultramarinos, ferretería, librería, bar e casa de apostas (timba). 

O muiño nº 6 e 7 chegaron a ser refuxio dos Foucellas durante a dictatura. 

 

MUIÑO Nº. 1 ou Muiño de Leis de Cardezo. 

MUIÑO Nº 2 ou Muiño de Martínez. 

MUIÑO Nº 3 ou Muiño da Señora e de  Sánchez. 

MUIÑO Nº 4 ou Muiño de Baneira. 

MUIÑO Nº 5 ou Muiño do Camiño. 

MUIÑO Nº 6 ou Muiño de fariña de millo da Regueira (muiño de maquía). 

MUIÑO Nº 7 ou Muiño de fariña de trigo da Regueira (muiño de maquía). 

MUIÑO Nº 8 ou Muiño de Vinculeiro e do Picoto. 

MUIÑO Nº 9 ou Muiño dos González. 

MUIÑO Nº 10 ou Muiño do Campo do Río. 

MUIÑO Nº 11 ou Muiño do Medio. 

MUIÑO Nº 12 ou Muiño de Xan. 
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O 30 de decembro de 2016, a revista dixital “Historia de Galicia” recollía por vez 

primeira a realidade dos Muíños da Regueira. 

http://historiadegalicia.gal/2016/12/cando-os-muinos-eran-o-centro-da-vida-

social-e-refuxio-de-guerrilleiros/ 

“Case todos os ríos, regos e regueira de Galicia teñen unha historia común. Unha 

historia sementada de muíños e dunha intensa vida social durante anos que foi 

decaendo e apagándose a partires dos anos sesenta. 

 

E que pasaba nesas pequenas construcións de pedra movidas pola auga e 

ocultas en lugares máxicos e rodeadas de fermosas fragas?. Eran lugares de 

moenda de trigo e de millo pero tamén de contacto social. Ao longo do cauce 

dos regos estendíase fieiras de muíños de herdeiros ou de maquía que moían día 

e noite sen descanso, nunha economía rural marcada polas cartillas de 

racionamento e a ditadura franquista. 

http://historiadegalicia.gal/2016/12/cando-os-muinos-eran-o-centro-da-vida-social-e-refuxio-de-guerrilleiros/
http://historiadegalicia.gal/2016/12/cando-os-muinos-eran-o-centro-da-vida-social-e-refuxio-de-guerrilleiros/
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Por suposto, eran lugares de ocio, entretenemento e de intensa vida social onde 

a música e as cantigas populares tiveron un gran desenvolvemento. Neles foi 

intensa a vida social durante os anos 40 e 50, nunha época especialmente dura 

do franquismo. A tolerancia das xentes que moían nas regueiras permitía que 

persoas perseguidas polo seu ideario atoparan acubillo nalgún dos muiños da 

Regueira. 

O conxunto da Regueira 

 

O conxunto etnográfico e patrimonial dos Muiños da Regueira, na parroquia de 

Corcoesto, municipio de Cabana de Bergantiños (A Coruña) é un bo exemplo 

disto. Son 12 muíños escondidos ao longo dunha vaguada. Un lugar “mítico” nos 

anos 40 e 50 por ser escenario dunha intensa vida social. O muiñeiro, Pedro da 

Regueira, era a persoa ao redor da cal xiraba a vida na Regueira, aínda que el 

tan so posuía 2 muíños (de maquía). O resto son de herdeiros ou de pezas (o 

muíño coñéceselle polo nome da familia que tivera máis pezas ou días de 

moenda). 

Algúns deles dispoñen dunha canle ou acueduto que conduce a auga ao muíño, 

outros en cambio, son muíños de cova, afundidos no cauce do río e onde a auga 

vertía directamente neles. 

O lugar de A Regueira é un área ou espazo natural de alto valor ambiental e 

ecolóxico. Ademais da vexetación de ribeira e riparia, hai algunha fraga de 

árbores autóctonas de gran beleza natural e paisaxística. 

Os Muiños 1 e 2 están ubicados por debaixo da Ponte da Regueira. Os outros 10 

localízanse augas arriba ao longo do cauce. O cauce é o rego de Sta. Margarida 

que nace en Baneira (lugar coñecido co microtopónimo de Vista Alegre, pola 

beleza do val de Bello que se estende aos seus pés), na fonte de Sta. Margarida, 

aos pés do Monte Perrol. Atravesa o val de Bello e de Cures ata chegar A 

Regueira, onde recolle as augas de outros cauces menores para rematar no río 

Cardezo, afluente do río Anllóns. 



Apontamentos sobre a historia de Corcoesto. Nº 2. 
 
 

Asociación autonómica e ambiental Petón do Lobo.  
    
 
 

80 

 

O esplendor destes muiños estivo entre a década dos anos 1920 ata 1970. A 

Regueira era o centro da vida social, económica e cultural destes anos. A 

chamada “Casa de Pedro da Regueira”, hoxe parcialmente en ruínas, chegou a 

ser incluso sede de varios plenos municipais, naquelas datas nas que o concello 

de Cabana de Bergantiños non dispoñía de casa consistorial e mentres esta era 

construída. 

Dispoñía de tenda ultramarinos, ferretería, librería, bar e casa de apostas (timba). 

O muiño nº 6 e 7 chegaron a ser refuxio dos Foucellas durante a ditadura 

franquista. 
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Os muíños 

Hoxe en día estes 12 muíños fican abandonados, silenciosos e lembrando tempos 

mellores. Algúns deles están aínda en bo estado e outros fican agochados entre a 

maleza. Esperamos que o concello de Cabana de Bergantiños inclúa no proxecto 

do Plan xeral de ordenación municipal que arestora está en tramitación, esta xoia 

etnográfica e patrimonial. 

MUIÑO Nº. 1 ou Muiño de Leis de Cardezo. 

MUIÑO Nº 2 ou Muiño de Martínez. 

MUIÑO Nº 3 ou Muiño da Señora e de  Sánchez. 

MUIÑO Nº 4 ou Muiño de Baneira. 

MUIÑO Nº 5 ou Muiño do Camiño. 

MUIÑO Nº 6 ou Muiño de fariña de millo da Regueira (muiño de maquía). 

MUIÑO Nº 7 ou Muiño de fariña de trigo da Regueira (muiño de maquía). 

MUIÑO Nº 8 ou Muiño de Vinculeiro e do Picoto. 

MUIÑO Nº 9 ou Muiño dos González. 

MUIÑO Nº 10 ou Muiño do Campo do Río. 

MUIÑO Nº 11 ou Muiño do Medio. 

MUIÑO Nº 12 ou Muiño de Xan”. 

 

25.- As tres capelas de Corcoesto no século XVIII. 

No século XVIII en Corcoesto había tres capelas: a de Sta. Mariña do Remuíño, a 

de Sta. Margarida de Baneira e a capela da Nosa Señora da O. Delas, tan só se 

conservan as dúas primeiras. 

A capela da Virxe da Esperanza ubicábase na Braña de Lamas, hoxe en día 

coñecido como lugar da Braña, en Corcoesto. Non hai rastro da capela se ben 

aínda se poden apreciar restos dos alicerces do edificio na parcela. 

O que sí se conserva é parte do cruceiro da capela da Braña de Lamas. 

https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2018/01/16/as-tres-capelas-de-corcoesto-no-seculo-xviii/
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Cruceiro da Braña. 

 

https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2018/01/16/as-tres-capelas-de-corcoesto-no-seculo-xviii/img_20161224_131627/
https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2018/01/16/as-tres-capelas-de-corcoesto-no-seculo-xviii/img_20161224_132025/
https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2018/01/16/as-tres-capelas-de-corcoesto-no-seculo-xviii/img_20161224_131627/
https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2018/01/16/as-tres-capelas-de-corcoesto-no-seculo-xviii/img_20161224_132025/
https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2018/01/16/as-tres-capelas-de-corcoesto-no-seculo-xviii/img_20161224_131627/
https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2018/01/16/as-tres-capelas-de-corcoesto-no-seculo-xviii/img_20161224_132025/
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“María da O” é un dos nomes da Virxe María, unha forma de referirse á Virxe da 

Esperanza, á Virxe embarazada, expectante, á que quedan apenas 8 días para 

dar a luz. Unha festa desde o s.VII. 

https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2018/01/16/as-tres-capelas-de-corcoesto-no-seculo-xviii/2-3/
https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2018/01/16/as-tres-capelas-de-corcoesto-no-seculo-xviii/1-5/
https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2018/01/16/as-tres-capelas-de-corcoesto-no-seculo-xviii/3-5/
https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2018/01/16/as-tres-capelas-de-corcoesto-no-seculo-xviii/2-3/
https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2018/01/16/as-tres-capelas-de-corcoesto-no-seculo-xviii/1-5/
https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2018/01/16/as-tres-capelas-de-corcoesto-no-seculo-xviii/3-5/
https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2018/01/16/as-tres-capelas-de-corcoesto-no-seculo-xviii/2-3/
https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2018/01/16/as-tres-capelas-de-corcoesto-no-seculo-xviii/1-5/
https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2018/01/16/as-tres-capelas-de-corcoesto-no-seculo-xviii/3-5/
https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2018/01/16/as-tres-capelas-de-corcoesto-no-seculo-xviii/2-3/
https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2018/01/16/as-tres-capelas-de-corcoesto-no-seculo-xviii/1-5/
https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2018/01/16/as-tres-capelas-de-corcoesto-no-seculo-xviii/3-5/
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O 18 de decembro celebrábase a festa mariana da “espera do parto” 

(Expectatio Partus), establecida nesa data polo décimo Concilio de Toledo (656) 

e esa data do calendario mozárabe mantense. A esa festa chamábaselle “Santa 

María da O” porque despois de rezar a oración da tarde o coro sostiña unha 

longa “O”, símbolo da expectación do universo pola vinda do Mesías. Desde esa 

época (séculos VII e VIII) chegáronnos as antífonas que aínda se cantan nesta 

semana de Advento anterior a Noiteboa. Son 7 antífonas que se cantan co 

Magnificat do Oficio de Vésperas cada día, desde o 17 ata o 23 de decembro. 

O culto á Virxe da Esperanza continuou na capela da Braña de Lamas, en 

Corcoesto, ata ven avanzado o século XX, se ben o edificio debía estar xa moi 

deteriorado e limitábase á misa nas vésperas do Nadal. 

No século XVIII en Corcoesto había moitos cregos naturais da propia fregresía 

como Antonio Vaneira e Julián Vaneira, que ademáis eran patrimonistas, é dicir, 

posuían bens propios; Urbano Collazo levaba un apelido moi común na 

parroquia; e Antonio Roxo era só capelán. 

Sen embargo, isto non significaba que o estado das capelas fose o adecuado. 

De feito os documentos parroquiais acreditan que a comezos do século XVIII a 

capela de Sta. Mariña “está indecente en su pavimento e imágenes” que é 

imposible escoitar misa nela, facéndoo á inclemencia  nun montón de pedras 

contiguo á capela. 

 

Monte das Pedras de Sta. Mariña do Remuíño. 

https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2016/08/14/a-arbore-das-deidades-a-presencia-do-loureiro-en-corcoesto/img_20160816_191303/
https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2016/08/14/a-arbore-das-deidades-a-presencia-do-loureiro-en-corcoesto/img_20160816_191303/


Apontamentos sobre a historia de Corcoesto. Nº 2. 
 
 

Asociación autonómica e ambiental Petón do Lobo.  
    
 
 

85 

E esta referencia ao montón de pedras é moi interesante, porque aínda hoxe se 

conserva o microtopónimo Monte das Pedras de Sta. Mariña, e probablemente 

incluso as mesmas pedras onde no 1726 se escoitaba a misa. 

Os documentos parroquiais acreditan que no ano 1753, a causa dunha visita 

pastoral, as capelanías de Santa María e Santa Mariña están «suprimidas». 

Sen embargo, para o ano 1776 o estado da capela de Sta. Mariña do Remuíño xa 

mellorara notablemente, tal e como se desprende da documentación do arquivo 

do reino de Galicia. 

26.- As ameazas á biodiversidade, ao patrimonio e ás paisaxes. Ameazas no 

marco concreto do val fluvial do río Lourido. 

Diversas ameazas cérnense en torno aos espazos naturais: eólicos, hidroeléctricas, 

liñas de alta tensión, minas a ceo aberto, infraestruturas viarias, incendios, seca, 

cambio climático, erosión, monocultivos forestais, caza, contaminación por 

diversas causas, desaparición do patrimonio cultural,…etc. Por se fora isto pouco, 

nas mans da cidadanía está frear o cambio climático e o quecemento global, 

ameazas irreversibles e globais para o planeta. 

O fenómeno tamen afecta ao val fluvial do río Lourido, reserva fluvial e área de 

especial interés paisaxístico da comarca de Bergantiños, e que será o marco 

particular para a análise destas ameazas globais sobre un territorio concreto e a 

pequena escala. 

 

Restos da antiga pesqueira do río Anllóns. 
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O río Lourido é un afluente tributario do Anllóns que nace en fonte Cardeira e vai 

recollendo ao longo do seu percorrido as augas do rego Batán e doutros regos e 

fontes que nacen no val, entre as parroquias de Valenza, Cereo e Corcoesto. 

Únese ao Batán abaixo do regueiro de Cercarido, na parroquia de Cereo para 

desembocar no río Anllóns, preto do muíño do Xuareiro. 

Desde fonte Cardeira a paisaxe amosa os muíños eólicos do cume do monte de 

Perrol e a liña de alta tensión de Cudeiro, que o atravesa desde Silvarredonda a 

Cereo, quebrando a calidade paisaxística das cuncas visuais e fragmentando un 

espazo de alto valor ambiental. 

Cada vez chove con menos frecuencia e a seca afecta ao caudal do Lourido, 

ao igual que ao de todos os ríos, regueiras, regueiros, regos e regatos de Galicia. 

Antes cada verán e agora con maior frecuencia, a empresa concesionaria da 

central hidroeléctrica da paraxe de Sta. Mariña do Remuíño, opera no cauce do 

Anllóns para limpalo, acumular máis auga na presa e conseguir que o salto 

produza máis forza e enerxía. 

Nas épocas de alto risco de incendio a veciñanza establece o que lle chaman as 

“patrullas veciñais disuasorias e de prevención”, para coidar dun espazo único e 

de alto valor ambiental, que forma parte da identidade e da memoria. 

Os incendios esgotan a biodiversidade e afectan gravemente aos ecosistemas, 

causando a erosión dos chans e eliminando a súa funcionalidade. Temos así 
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chans ermos e esmorecidos en boa parte de Galicia afectada pola baga de 

incendios, que xa abandonaron a súa estacionalidade para convertirse nun 

problema permanente. 

Este espazo tampouco é alleo aos monocultivos forestais de eucalipto, que 

intentan incluso chegar aos bordes do río, e ameazar ás masas de vexetación de 

ribeira de bidueiros e salgueiros. 

Cada vez é máis frecuente que apareza unha nova pista aberta en calquer lado 

do val, sen importar a fragmentación dos ecosistemas. Os espazos mudan e van 

incorporando novas infraestruturas que constituen ameazas antrópicas 

consecuencia da produción, distribución, transporte e consumo de bens e 

servizos. 

Co tempo van desaparecendo os camiños históricos, porque mudan as 

necesidades da poboación, pero non se conserva o patrimonio cultural, histórico 

e artístico, sexa materia ou inmaterial. Os valos das fincas desaparecen porque os 

camiños teñen que adaptarse ás novos medios de transporte. Na memoria 

colectiva quedan así os rueiros, congostras, camiños, carreiros, pistas, 

corredoiras..etc. 

Xa case ninguén recorda o camiño histórico que atravesaba o val fluvial no 

século XVIII, que baixaba desde Cereo polo regueiro de Cercarido, pasaba por 

arriba de Sta. Mariña do Remuíño, de lado do solano e vendabal para chegar a 

Fonterremula, cruzar os montes dos Picotos ata a poza negra do Anllóns, onde 

estaba o paso para continuar cara a Ponte-ceso. 

Na memoria, e aínda físicamente sobre o lugar está o Batán do Lourido, preto de 

Baralláns, e os muíños de Baralláns, da Canle, do Mineiro e do Prillán. O mesmo 

ocorre coas pontellas de Baralláns, do Prillán e as dúas do rego Batán, principal 

vía de comunicación entre os veciños de Corcoesto, Lestón e Valenza. 

Pouca xente lembra ao lobo no lugar de Petón do Lobo, nen as feiras da antiga 

aldea abandonada de Aldemunde, entre Lestón e Baralláns. Tan só fican as 

ruínas, testemuñas silenciosas dun pasado de feiras de gando buliciosas e xentes 

diversas do mundo. 

Xa ninguén lembra as pesqueiras do río Anllóns e o espazo da lamprieira, onde 

aínda fican restos das pedras que conducían as troitas e as lampreas ás canles de 

pesca. Os pesticidas, plaguicidas, abonos, fertilizantes, puríns… esgotan e 

ameazan á fauna dos ríos. 

Unha pesqueira é unha  construción, feita nun río, aproveitando un lugar natural, 

de tal forma que en base a un muro ou varios, derívase a auga para un portillo 

estreito, no que se axusta unha rede especial para pescar principalmente 
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lamprea pero tamén o salmón, o sable e outros peixes. Na súa construcción 

tiveron moito que ver xente que entendía as correntes dos ríos e eran grandes 

canteiros. 

Así no río Anllóns, ao seu paso por Corcoesto, temos o lugar da Vitureira ou da 

Lamprieira, en clara alusión ás pesqueiras onde se colocaban os vituróns ou 

vutrón, é dicir, as redes que se axustan entre os poios para pescar as lampreas. 

O lugar da Lamprieira, preto do lugar de Xabarín ou Xabariño, en Corcoesto, fai 

alusión precisamente ao lugar do río onde se colocaban as lamprieiras, é dicir as 

redes para a captura de lamprea. 

De igual xeito o topónimo da Vitureira, fai tamen relación aos vituróns ou vutróns 

para pescar salmón, anguías e lampreas. 

A construcción das presas e das centrais hidroeléctricas, as chamadas “Fábricas 

da luz” deixaron na memoria as pesqueiras do río Anllóns. 

A vida nos ríos galegos e a abundancia piscícola era tan relevante que no lugar 

de Teixedo, en Corcoesto, chegouse a instalar a finais do século XVIII un secadoiro 

de salmón. A elo ben puido contribuir a proximidade do río Cardezo, tributario do 

río Anllóns, e a Regueira, onde desemboca o rego de Sta. Margarida de Baneira. 

Quen diría que no ano 1714 as pesqueiras ou gargas do río Cardezo cultivaban 

ostras de auga doce. A ostra perlífera de auga doce é un animal filtrador que se 

alimenta de partículas transportadas polas correntes. Para soportar o frío, require 

un substrato de area ou de grava, o que lle permite introducirse nel, ás veces 

durante varios anos. Por tanto, é moi sensible á sedimentación dos ríos que 

constitúen o seu hábitat: a diminución do caudal, a colmatación dos fondos, 

conduce á súa desaparición sistemática, aínda que ás veces obsérvanse 

desprazamentos voluntarios dos adultos (menores niveis de auga ou aumento de 

turbidez). A súa presenza é pois un excelente bioindicador da calidade dos ríos. 

A contaminación fluvial e en xeral de todos os recursos hídricos debera ser a maior 

preocupación da cidadanía, porque incide directamente na saúde humana e 

dos ecosistemas. 

Por outra banda, xa non hai xabaríns no lugar de Xabarido. A caza afecta á 

biosfera porque interrompe o ciclo natural en especies particulares de animais, 

como o xabarín e o coello, e isto trae consecuencias para o resto dos animais, 

plantas e árbores que dependen das especies máis cazadas. Directamente 

afecta a todo o medio natural e ao declive dos grandes depredadores como o 

lobo, animal clave no equilibrio dos ecosistemas. 

Pero aínda existe algunha esperanza. Aínda quedan ruscos ou xilbarbas en Sta. 

Mariña do Remuíño, Corcoesto. A xilbarba é un pequeno arbusto propio dos 

https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2017/02/26/ainda-quedan-erbedos-en-sta-marina-do-remuino-corcoesto/
https://valfluvialdolouridocorcoesto.com/2017/02/26/ainda-quedan-erbedos-en-sta-marina-do-remuino-corcoesto/
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lugares onde hai carballeiras. Medra nos valados de Sta. Mariña. Este outono e 

inverno medraron entre os loureiros da Santa. Había anos que non se albiscaba 

este arbusto pola entorna. Ten propiedades mediciñais moi importantes e 

variadas. 

Alguén coñece os fentos do lugar da Regueira, en Corcoesto? Son fentos 

enormes e entre eles está o fento real. O seu tamaño é un indicador da 

biocalidade deste espazo, que alberga unha vexetación riparia en bó estado de 

conservación e un conxunto etnográfico e patrimonial conformado por doce 

muíños. 

Mudan os tempos, mais non debera isto representar unha ameaza para a 

biodiversidade e o patrimonio natural e patrimonial. Nas mans de todas e de 

todos está en coidar os espazos naturais e preservar e mellorar os seus valores 

ambientais, naturais, ecolóxicos, estéticos, paisaxístos…etc. Exercer unha 

cidadanía resposanble implica o seu coidado e preservación. Da saúde dos 

ecosistemas depende a nosa propia saúde. 

 

27.- Patrimonio do val fluvial do Lourido – Corcoesto. 

Muíño ubicado no lugar de Baralláns. 

Coordenadas: X: 513.823 – Y: 4.783.921 

Descrición: Muíño hidráulico de río, roda horizontal e dunha única moa. Conserva 

a gavada, a canle e o pozo. 

 



Apontamentos sobre a historia de Corcoesto. Nº 2. 
 
 

Asociación autonómica e ambiental Petón do Lobo.  
    
 
 

90 

 

Muíño de Baralláns, val fluvial do Lourido, Corcoesto. 

Pontella do río Lourido. 

Lugar de Baralláns 

Coordenadas: X: 513.851 – Y: 4.784.227 

Construída de laxes sobre o río Lourido. 

 

Pontella de Baralláns, val fluvial do Lourido, Corcoesto. 
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Muíño do río Lourido. 

Localización: Baralláns. 

Coordenadas: X: 513.896 – 4.784.325. 

 

Muíño do Mineiro, val fluvial do Lourido, Corcoesto. 

Muíño do Prillán. Paredón, en Lourido. 

Coordenadas: X: 513.984- Y: 4.784.430. 
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Muíño do Prillán, val fluvial do Lourido, Corcoesto. 

 

Pontella no val fluvial do Lourido: a pontella do muíño do Prillán. 

 

Muíño no río Lourido. 

Lugar de Baralláns. 

Coordenadas: X: 513.679 – Y: 4.783.640. 
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Muíño da Chousa Vella, no val fluvial do Lourido, Corcoesto. 

Batán no val fluvial do Lourido. 

Lugar As Canles 

Complexo industrial formado por un edificio de planta rectangular de 34 x 11 

metros a dúas augas con muros de mampostería de esquisto. Ten edificios anexos 

de menores dimensións ao NE así como unha canle cara o N  e camiños 

tradicionais de acceso desde o W. 

 

Batán no val fluvial do Lourido, Corcoesto. 
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28.-Os sesenta e dous disidentes da Igrexa Católica en Corcoesto na época da 

II República. 

 

O 11 de xullo de 1928 D. José Valledor Ochoa, veciño de Corcoesto, dixiría unha 

misiva ao Gobernador Civil de A Coruña, reflexando a tardanza do concello de 

Cabana de Bergantiños na construcción do cemiterio civil solicitado había xa dez 

meses. 
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O feito desencadeante da solicitude fora o enterramento do cadáver do veciño 

D. Eusebio García Couto fóra das murallas do cemiterio parroquial de Corcoesto, 

ao lado da vía pública, por ser disidente da Igrexa Católica. 

O escrito deixa constancia da existencia na parroquia de varios disidentes 

declarados e outros, que por razóns máis ou menos discutibles puideran ser 

considerados como tales, e desexaban que en cuestión de enterramentos se 

procedera co decoro e respeto que aos falecidos se debía. 

O 19 de setembro de 1927 D. José Valledor Ochoa (autor dos manuscritos) e 

outros sesenta e un veciños máis, presentaron unha solicitude dirixida ao Alcalde 

Presidente do concello de Cabana, para que conforme a Lei de 29 de abril de 

1885, Reais Ordes de 28 de febreiro de 1872 e 2 de abril de 1883, procedérase a 

dictar as ordes oportunas para que coa urxencia que o caso requería, co fin de 

evitar dificultades para tales enterramentos no sucesivo, se acordara a 

construcción dun Cemiterio Civil coa amplitude e no lugar convinte en ben da 

salubridade e a hixiene. 

 

https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/14/os-sesenta-e-dous-disidentes-da-igrexa-catolica-en-corcoesto-na-epoca-da-ii-republica/1-5/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/14/os-sesenta-e-dous-disidentes-da-igrexa-catolica-en-corcoesto-na-epoca-da-ii-republica/1-5/
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Noutro escrito do que non se pode ler a data polo deterioro do documento, D. 

José Valledor Ochoa insta ao Gobernador Civil a dirixir dous oficios: un ao Alcalde 

do concello de Cabana a fin de que dera a correspondente orde para a 

construcción do edificio  e outro ao Fiscal da Audiencia Territorial de A Coruña, xa 

que en todo o municipio de Cabana non existía ningún cemiterio civil e a 

normativa da época esixía que os disidentes da Igrexa Católica foran enterrados 

en recintos amurallados e adecuados a tal fin. 

https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/14/os-sesenta-e-dous-disidentes-da-igrexa-catolica-en-corcoesto-na-epoca-da-ii-republica/2-4/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/14/os-sesenta-e-dous-disidentes-da-igrexa-catolica-en-corcoesto-na-epoca-da-ii-republica/2-4/
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Ademais o lugar no que estaban a ser enterrados os disidentes non estaba 

amurallado, as sepulturas estaban expostas á profanación por ser “lugar donde 

frecuentaban los perros y los cerdos a la orilla de la vía pública y no está cercada 

de valla o muralla”. 

A queixa dirixida ao Gobernador Civil resultou efectiva e o concello comezou a 

construir o cemiterio civil no lugar de Cortiño. 

Un terceiro escrito de xullo de 1932 lembra ao Alcalde do concello da necesidade 

de rematar as obras do cemiterio, así expón “se digne someter al Ayuntamiento 

para que urgentemente tome el acuerdo de proceder a la terminación del 

cementerio municipal que tiene en construcción desde hace más de dos años, 

dándole la amplitud conveniente para las necesidades de toda la parroquia, y 

trasladar al mismo los restos y citados”. 

Este último escrito xa alude a necesidade de clausurar o cemiterio da Igrexa 

parroquial por non reunir as condicións requeridas pola sanidade, xa que o seu 

reducido tamaño “que aun en tiempos de normalidad en las defunciones” había 

que facer enterramentos no atrio, lugar que non estaba protexido dos cans, por 

iso instaba a dar máis capacidade ao cemiterio de Cortiño. 

Hoxe en día o Cemiterio Civil de Cortiño está en desuso e abandonado pola 

maleza. O concello de Cabana de Bergantiños esquece que aí hai unha 

construcción civil que é do municipio e de toda a veciñanza de Cabana de 

Bergantiños, sufragada cos fondos públicos daquela época da segunda 

República, e nen sequera aparece nos planos municipais. Estaría ben que o novo 

Plan xeral de ordenación municipal, arestora en fase de consultas, recollera a súa 

existencia e intentara recuperar un espazo que forma parte da memoria 

colectiva e da historia común dun pobo. 

Por outra banda o edificio é moi interesante. Presenta a elegancia das 

construcións civís da década de 1920 e está feito con boa cantería. A súa 

construcción empregou a diversos canteiros de sona da comarca desde o Esto, 

Cereo, Vilaverde e o propio Corcoesto. 
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Adicado á memoria de todas aquelas persoas disidentes ou declaradas como 

tales, que foron enterradas extramuros do cemiterio parroquial e ás beiras do 

camiño público de Corcoesto. Tamén está adicado a persoas como o autor dos 

manuscritos, a Voz desas persoas e familias “disidentes” da parroquia. 

29.- O Chinchón: o outeiro mediciñal do val fluvial do Lourido. 
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Subimos ao monte por detrás do lugar de Dequente (Decante) en dirección O 

Gallego. Deixamos Montefurado á man esquerda para seguir hacia Chans. E alí 

estamos, ao pé do Chinchón, o lugar da chinchona ou Cinchona, onde para 

sorpresa de todos e todas aínda queda algún exemplar. Admiramos a planta á 

que tantas veces acudiría a xente a sanar os seus males. 

A mediados do século XVIII está documentada a chegada a Corcoesto da 

cinchona officinalis da man de buscadores de ouro. Cinchona officinalis é unha 

planta mediciñal, unha das varias especies de Cinchona utilizadas para a 

produción de quinina, que é un axente contra a febre. É especialmente útil na 

prevención e tratamento da malaria. Cinchona calisaya é a árbore máis 

cultivada para a produción de quinina. 

A quina é un medicamento febrífugo, tónico e antiséptico. Emprégase 

principalmente como tónica en forma de po, extracto, tintura, xarabe, viño, 

etc.;  en infusión ou cocida para o lavado de feridas e úlceras. A cortiza de quina 

era utilizada por culturas precolombinas do Perú, Colombia e Ecuador como 

medicamento, antes do descubrimento do Novo Mundo. As súas virtudes foron 

recoñecidas en Europa recentemente en 1631, data en que foi levada polo 

xesuíta Alonso Messia Venegas a Roma, logo foi difundida e comercializada polos 

xesuítas e importada oficialmente por Francia. A cortiza milagrosa vendíase a 

prezo de ouro e comezou a ser demandada cada vez máis, chegando á 

sobreexplotación intensa da cascarilla, polo que está en perigo de extinción. En 

Corcoesto coñecíase a súa existencia no val fluvial do Lourido, no outeiro 

Chinchón onde queda algún exemplar da árbore. 

 

Árbore da quina. 
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30.- Desde o Paraíso ata Natoales, topónimos imaxinarios e lugares de culto na 

parroquia de Corcoesto. 

 

O Paraíso, un topónimo imaxinario no lugar Grande de Corcoesto. Lugar sagrado 

ou nemeton celta. Lugar de Pedrosa, co Paraíso ao fondo (Corcoesto). 

O topónimo Paraíso fai referencia a un lugar ubicado no lugar Grande de 

Corcoesto. É unha terra que hoxe en día está adicada ao cultivo de hortas. O 

nome fai refencia a un lugar fermoso e tranquilo e ao lugar onde viven as almas 

dos xustos despois da morte e gozan de felicidade completa, e segundo relixións, 

da presencia de Deus ou deuses. 

Antes da concentración parcelaria o lugar era un espazo dentro dun cercado 

redondo. Un valado baixo de pedra rodeaba a finca de aproximadamente 

unha hectárea. 

Ao norte do recinto amurallado estaba o lugar dos Carballás, en referencia aos 

carballos que alí había e dos que hoxe aínda se conserva algún exemplar novo. 

Ao sur o lugar dos Caínzos, terra fértil e productiva, adicada á cultivos. Ao nordés 

o enigmático lugar de Inxirigos. 
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Plano de Corcoesto antes da concentración parcelaria de 1962. 

A evolución da forma paradisum a Paraíso é unha das vías posibles, con caída da 

-d- intervocálica.Respecto do seu concreto significado, Cabeza Quiles limita a 

acepción a meras „leiras datadas‟ a modo de hortas. Sen embargo, temos 

constancia da existencia prerromana de nemetos consagrados a divindades da 

natureza, tan similares aos pairidaeza iranios ou aos pardezarmenios, espazos 

naturais recreados, xardíns ou parques sacros. Neste sentido, o termo paradisum 

puido substituír aos prerromanos nemeton ou lucus, e que tanto as formas 

toponímicas Paraíso como *Par(a)dis(ou) –> Perdiz / Perdizes indican a presenza 

de antigos nemetos. 

A pesar de que o nemeton celta aínda se adoita identificar unicamente cun 

bosque, esas “sacris silvarum quas nimidas vocant” son, antes que selvas no 

sentido actual de bosques, paisaxes montañosas e agrestes, do latín silva, 

“montaña”. O nemeton ou o lucus é, por tanto, a natureza en estado puro, e é 

tamén, precisamente por iso, unha paisaxe sacra que permite ao ser humano 

transcender e experimentar algo máxico e indefinible que só pode transmitirse 

cun símil, o contacto coa eternidade, ou se se prefire, coa divindade, que é o 

mesmo. Por suposto que é neste contexto no que haberá que entender o culto 

que os celtas rendían aos ríos, as fontes, as pedras, as árbores, as covas e as 

montañas, idéntico ao que se producía ata fai non moito noutras zonas de Europa 

(Bradley, An Archaeology of Natural Places, 2000). 
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O Paraíso, nemeton celta consagrado ao culto da natureza. 

Cruzamos o lugar Grande en dirección ao Souto Vello e o Souteiro. Camiñando 

cara o río pasamos polo lugar de Fontela. Á nosa dereita deixamos Corcións e 

continuamos ata Maceiras. Á beira do Anllóns está o lugar de Natoales, nome 

que fai referencia ao lugar onde nacen os paxaros. Paxaros que despois 

recorrerían as Lagoas cos seus voos lixeiros. 

 

Lugar de Fontenla, con Maceira e os Natoales ao fondo, á beira do río Anllóns 

(Corcoesto). 
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31.- De Arnados e Agro Mouro. Un paseo pola parroquia de Corcoesto. 

Seguindo o curso do río Anllóns ata Cardezo bordeamos lugares como Arnados, 

Ferreiros, Ínsua Boa, A Cotareira, Quiñalde, Inxiriños ou O Froxo. Máis ao bordo do 

Anllóns temos As Ínsuas, Erbecedos, O Recoste, O Requeixo, Balseiro e Casa 

Dardé. 

 

Vista do lugar de Quiñalde, onde se lle rendía culto ao deus romano Quirino. 

 

O lugar de Arnados co microtopónimo de Agro Mouro, este último en clara 

alusión ao xacemento arqueolóxico do lugar Grande, era un espazo con gran 

aptitude para a producción apícola de mel e cera. 

Ao lado, o lugar de Quiñalde, onde os soldados romanos lle rendían culto ao deus 

Quirino solicitando a ansiada paz. 

Preto de Cardezo, o lugar de Balseiro, fai referencia ao antigo oficio que permitía 

cruzar o río de Corcoesto a Cardezo en balsa, cando aínda non estaba 

construída a ponte Cardosa. 
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Vista do lugar de Arnados ou Agro Mouro. 

32.- Paso de pedra ou viaduto no lugar de Bello, Corcoesto. 

 

Ponte ou viaduto de pedra construida para salvar o desnivel do terreo entre fincas 

distantes separadas polo lugar de Foxos, por onde pasa o rego de Sta. Margarida 

que rega o val de Bello, coñecido pola súa fertilidade agrícola. 

Características: 

Longo: 62 metros. 

Ancho: 2, 21 metros. 

Paso de pedra que vai desde o Campo do Castro a Foxos pasando preto de Suas 

Vilas, a paraxe de Anovado e Chousa Murada, no lugar de Bello. 
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33.- Cruceiro de abaixo da Sede, no lugar de Bello, Corcoesto. 

 

   

Quen diría que no medio dun eucaliptal, no lugar de Bello, existía este fermoso 

cruceiro? 
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34.- A orixe da vila de Bello: Súas Vilas. 

Retrincos da historia de Corcoesto: do Campo do Castro a Bello. 

O xacemento arqueolóxico do Castro domina a paisaxe. Aos seus pés esténdese 

o Campo do Castro. Deixamos atrás A Braña, O Torreiro, O Castro e dirixímonos en 

dirección ao Campo do Castro. 

 

Campo do Castro, Corcoesto. 

As grandes pradeiras altérnase coas masas de piñeiros homoxéneas a distintas 

alturas. Seguimos dirección a Suas Vilas. O rueiro discorre entre os campos verdes 

e vaise alternando coas casas do lugar. 

 

Val de Bello, coa capela de Sta. Margarida ao fondo e o monte Perrol. 
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En época romana Suas Vilas era un asentamento rural formado por un edificio 

residencial principal e outra serie de edificios secundarios. A súa orixe é romana e 

entón constituía o centro desde o que se administraba unha explotación agrícola. 

Posteriormente perdeu as súas funcións agrícolas e reduciu a súa actividade á 

residencial. Coa presencia romana o Castro foi abandonado, a poboación e a 

actividade agrícola estendéronse máis alá dos seus terrapléns para ocupar o val. 

Na Idade Media, aínda que cada pobo estaba formado por diversas vilas, estas 

unidades de explotación rural pasaron a denominarse vicus ou locus, e recibiron o 

nome de vila as unidades de poblamiento que, a diferenza dunha aldea ou un 

lugar, non dependían da poboación cabeza do municipio, polo que tamén eran 

coñecidas como vilas exentas, dispoñendo de xurisdición civil e criminal. 

 

O Foxo e o rego de Sta. Margarida que percorre o Val de Bello ata a Regueira e o 

río Cardezo, afluente do Anllóns. 

Baixamos de Suas Vilas en dirección a Bello. Á dereita está o fermoso val de Bello, 

coa capela de Sta. Margarida ao lonxe e o Monte Perrol. Cómpre recordar o 

topónimo Vista Alegre para referirse ao val de Bello que figura nos documentos 

antigos. 

 

Capela de Sta. Margarida de Baneira. 
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Plano anterior á concentración parcelaria de terras do ano 1962. 
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Vista de Bello, desde o lugar de Súas Vilas. 
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Antigo lavadoiro de Súas Vilas, no lugar de Bello. 

35.-Retrincos da historia de Corcoesto: desde o lugar de As Lamas ata as foias de 

Carboeiras, no lugar de O Castro. 

 

 

 

https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/17/retrincos-da-historia-de-corcoesto-do-lugar-de-as-lamas-ata-o-peton-da-rega/cruceiro-da-antiga-capela-da-brana-de-lamas/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/17/retrincos-da-historia-de-corcoesto-do-lugar-de-as-lamas-ata-o-peton-da-rega/lugar-das-lamas/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/17/retrincos-da-historia-de-corcoesto-do-lugar-de-as-lamas-ata-o-peton-da-rega/as-lamas/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/17/retrincos-da-historia-de-corcoesto-do-lugar-de-as-lamas-ata-o-peton-da-rega/cruceiro-da-antiga-capela-da-brana-de-lamas/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/17/retrincos-da-historia-de-corcoesto-do-lugar-de-as-lamas-ata-o-peton-da-rega/lugar-das-lamas/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/17/retrincos-da-historia-de-corcoesto-do-lugar-de-as-lamas-ata-o-peton-da-rega/as-lamas/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/17/retrincos-da-historia-de-corcoesto-do-lugar-de-as-lamas-ata-o-peton-da-rega/cruceiro-da-antiga-capela-da-brana-de-lamas/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/17/retrincos-da-historia-de-corcoesto-do-lugar-de-as-lamas-ata-o-peton-da-rega/lugar-das-lamas/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/17/retrincos-da-historia-de-corcoesto-do-lugar-de-as-lamas-ata-o-peton-da-rega/as-lamas/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/17/retrincos-da-historia-de-corcoesto-do-lugar-de-as-lamas-ata-o-peton-da-rega/cruceiro-da-antiga-capela-da-brana-de-lamas/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/17/retrincos-da-historia-de-corcoesto-do-lugar-de-as-lamas-ata-o-peton-da-rega/lugar-das-lamas/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/17/retrincos-da-historia-de-corcoesto-do-lugar-de-as-lamas-ata-o-peton-da-rega/as-lamas/
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Os Condes de Lamas, orixinarios de Zas mandaron construir unha capela, a 

capela da Braña de Lamas polo 1540. O motivo era aumentar a súa influencia nun 

territorio no que carecían de xurisdicción. 

O lugar elexido era a parte alta dun brañal ou lameiro ao pé do monte das 

Lamas. Da capela xa non queda rastro hoxe en día sobre o terreo, mais sí 

poderían conservarse restos dos alicerces, e sobre todo o topónimo do lugar que 

aínda rememora esta construcción: o lugar da Capela da Braña de Lamas. 

https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/17/retrincos-da-historia-de-corcoesto-do-lugar-de-as-lamas-ata-o-peton-da-rega/img_20161224_131632/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/17/retrincos-da-historia-de-corcoesto-do-lugar-de-as-lamas-ata-o-peton-da-rega/img_20161224_131903/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/17/retrincos-da-historia-de-corcoesto-do-lugar-de-as-lamas-ata-o-peton-da-rega/img_20161224_131632/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/17/retrincos-da-historia-de-corcoesto-do-lugar-de-as-lamas-ata-o-peton-da-rega/img_20161224_131903/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/17/retrincos-da-historia-de-corcoesto-do-lugar-de-as-lamas-ata-o-peton-da-rega/img_20161224_131632/
https://corcoestoblog.wordpress.com/2016/11/17/retrincos-da-historia-de-corcoesto-do-lugar-de-as-lamas-ata-o-peton-da-rega/img_20161224_131903/
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De aí seguimos ao lugar de O Castro. Este toma nome do xacemento 

arqueolóxico datado posiblemente no século V a.C., 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, 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. 
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Ao redor do Castro, tres elevacións do terreo sinalan os lugares de Torreiro ou os 

tres torreóns  desde os que se establecería a vixiancia do Castro. Aos seus pés fica 

o campo do Castro, e xa na vaguada O Foxo, polo que camiña paseniño cara A 

Regueira, o rego de Sta. Margarida. 

Seguimos cara o sur e chegamos a Carboeiras. As carboeiras (ou foias) son unhas 

estruturas escavadas na terra empregadas para produción de carbón vexetal. 

Hainas de moi variados tamaños e supoñían tanto unha actividade ocasional ou 

complementaria como se orientaban a unha produción artesanal. 

Para facer carbón facíase un burato próximo a onde se recollera a uz aínda 

verde, a madeira botábase dentro e tapábase co entullo que se sacara 

procurando unha combustión reductora. Ao rematar recuperábase o carbón e 

comercializábase nas vilas próximas ou para as forxas dos ferreiros. 

De Carboeiras seguimos ata Petón da Rega, orixe de varios mananciais de auga 

que regan os prados próximos. Ao fondo do val, o lugar de Bello espera a nosa 

visita. 

 

En Baralláns atopamos algo interesante: a mina romana de Baralláns. 
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36.-O Monte Neme. 

 

Gracias a autores como Tácito, Virxilo e Lucano, entre outros, sabemos que os 

nosos antepasados divinizaban, en certo modo, os accidentes xeográficos. Os 

montes elevados simbolizaban a maxestuosidade dos deuses e recoñecían 

carácter sagrado ás fontes, mananciais e ríos, fundamentais para a proliferación 

da vida. 

O culto a natureza puidera estar na base da simboloxía que garda o Monte 

Neme ou Nemio. Ese “final de algo...” ou “nem et…” aínda hoxe esperta moita 

curiosidade entre as xentes que o visitan. 

Situado no concello de Malpica de Bergantiños a 384 metros de altitute, o seu 

nome semella ter a súa orixe na divinidade céltica Nemet ou Nemeth. 

 

 

 

 

Monte Ginedo e Neme. 

 

 

Do culto precristián a Nemet pasaríase ao culto a Sta. Cristina a partir do ano 

1608, da que quedan testemuñas nos restos da ermida ubicada no propio monte. 

http://4.bp.blogspot.com/-3-3Ksd2MHCI/WVoUj4pwc7I/AAAAAAAAB9Y/fqJBjUL_Xc01qpiiSQrvF_6v8RyhSeu5QCK4BGAYYCw/s1600/monte+neme.jpg
http://asociacionpetondolobo.blogspot.com/2017/07/o-monte-neme.html
http://4.bp.blogspot.com/-3-3Ksd2MHCI/WVoUj4pwc7I/AAAAAAAAB9Y/fqJBjUL_Xc01qpiiSQrvF_6v8RyhSeu5QCK4BGAYYCw/s1600/monte+neme.jpg
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A iconografía de Santa Cristina inclúe moitas das formas en que foi torturada, 

aínda que o máis frecuente é que apareza cunha roda de muíño que lle colgaron 

ao pescozo e que ela usou como flotador para saír das augas do lago onde a 

arroxaron. Esa é a razón pola que se lle considera patroa dos muiñeiros. O culto a 

Santa Cristina foi estendido polos peregrinos que ían a Santiago de Compostela e 

que se paraban a rezar na súa tumba na cidade de Bolsena, no Lacio. 

 

A roda de muíño ou moa tamen está presente na toponimia ou microtoponimia 

do lugar. Así temos o lugar de Tremoa, preto do Monte. Pero tamen moitas outras 

referencias á auga como Fonte Seca, Fonte da Santa, Fontoiras, Fonte Neme, 

rego Bandeira…etc. 

 

Outros nomes están relacionados coa altitude do monte como Faro, vixía da 

Costa da Morte, e xa outros que aluden ás características da súa composición 

mineral como Seixoeiras, Seixo Branco, Pedraalva, Pedra Branca, Barreiros...etc. 

 

Aínda que Monte Neme é o nome máis común, sen embargo cómpre sinalar que 

o nome completo do nome é Monte Ginedo e Neme. 

 

Ginedo ben podería facer referencia ao gneis, isto é á rocha procedente do 

granito pero tamen ao termo de orixe grega gineceo, para designar ao lugar de 

uso exclusivo das mulleres. En botánica o gineceo é a parte feminina das flores 

nas plantas fanerógramas, en oposición ao androceo. 

 

As referencias á simboloxía feminina do monte Neme ven avalada polo 

achádego da arracada ou xoia de ouro de Cances e a presencia dun círculo 

lítico conocido como Circo dos Xogos ou Eira das Meigas (citados por Saralegui, 

Murguía e Monteagudo), que lle confire un carácter máxico ao monte 

vencellado oa solsticio de verán. 

 

Os cromlech constitúen unha manifestación propia da fachada atlántica de 

Europa, cunha cronoloxía que os ubica nas Illas Británicas ao longo do cuarto e 

terceiro millenio a.C. 

 

Segundo conta a tradición, na Eira dás Meigas sentaban cada unha das bruxas 

de Bergantiños en asemblea na noite do San Xoán para celebrar unha serie de 

rituais pagáns. O sacerdote e escritor Ricardo Bello Mato relata no seu libro Breve 

historia da ermida de San Pedro de Refoxo e Merlos a importancia deste círculo 
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lítico do que asegurou que se atopaba «bastante descoidado» e a falta de 

interese por parte das institucións como elemento de promoción turística.  

 

a. 

 

A Eira das Meigas, Monte Neme. 

 

 

Neme ou do latín nimius “excesivo, demasiado”, tal vez fai referencia á 

abundancia de seixo, feldespato e mica do lugar. Hoxe en día o monte Ginedo e 

Neme forman parte da Rede Natura, como lugares de importancia comunitaria. 

 

Pero o que máis marcou ao Monte Neme sin dúbida foi a actividade mineira. 

O monte salienta ademais por riqueza mineral, xa que, a diferenza de todo o 

occidente galego, predomina o gneis mais ca o granito. É moi posíbel que xa 

na época romana, grega ou fenicia, foran explotados os xacementos 

de estaño do monte, elemento moi apreciado daquela. 

Nos anos da primeira Guerra Mundial iniciouse a extracción de volframio. A 

primeira concesión da mina para tirar volframio e caolín dataría de 1923, aínda 

que segundo semella, a orixe sería polo menos anterior á primeira gran guerra, 

http://3.bp.blogspot.com/-lUSyzHKAcbw/WVoUwgEohKI/AAAAAAAAB9g/YpUISZXDu14hZyOKHBvcQ-QjqPBPb7z8ACK4BGAYYCw/s1600/eira_das_mouras_monte_neme.jpg
https://gl.wikipedia.org/wiki/Gneis
https://gl.wikipedia.org/wiki/Granito
https://gl.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano
https://gl.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%B1o
https://gl.wikipedia.org/wiki/Primeira_Guerra_Mundial
https://gl.wikipedia.org/wiki/Volframio
https://gl.wikipedia.org/wiki/Caol%C3%ADn
http://3.bp.blogspot.com/-lUSyzHKAcbw/WVoUwgEohKI/AAAAAAAAB9g/YpUISZXDu14hZyOKHBvcQ-QjqPBPb7z8ACK4BGAYYCw/s1600/eira_das_mouras_monte_neme.jpg
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prorrogándose en sucesivas ocasións ata o ano 2012, ano no que a mina se 

abandona. 

Dende entón gran parte do monte foi empregado como canteira e no seu cumio 

hai antenas de telefonía móbil, radio e televisión. A zona outrora explotada ocupa 

unha superficie de 70.000 metros cadrados. Ademais dos danos ecolóxicos e da 

perda de patrimonio histórico, a explotación ten un forte impacto visual. 

Nas vésperas da II Guerra Mundial, a Alemaña nazi, que non tiña no seu territorio 

minas de wolframio, buscou desesperadamente unha fonte para aprovisionarse 

deste mineral de importancia estratéxica. 

Deste xeito, Hitler reclama ao goberno franquista, como cobro pola axuda militar 

e económica prestada durante a Guerra Civil, autorización para organizar dúas 

empresas destinadas á explotación do wolframio en Galicia. Como as antigas de 

Beariz e Lousame xa estaban en explotación, os alemáns dirixíronse a dúas zonas 

que practicamente estaban sen explotar, o núcleo mineiro de Casaio e a 

comarca de Carballo. Para este último obxectivo, e sobre todo para a 

explotación das de Monte Neme, habían constituído en Vigo unha empresa 

denominada " Estudos e Explotacións mineiras Santa Tecla”. Os alemáns chegan 

así a Carballo xa antes do final da Guerra Civil. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-rel-NH5smeA/WVoVA1vTeFI/AAAAAAAAB9o/rgOjjXcUaxMFKYDP7rtZmlFCPc4jpNfsACK4BGAYYCw/s1600/888.png
http://3.bp.blogspot.com/-rel-NH5smeA/WVoVA1vTeFI/AAAAAAAAB9o/rgOjjXcUaxMFKYDP7rtZmlFCPc4jpNfsACK4BGAYYCw/s1600/888.png
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En setembro de 2016, a Xunta de Galicia anunciou a súa intención de recuperar o 

monte. Sen embargo, a actuación da Xunta de Galicia limitouse a asegurar os 

noiros das balsas mineiras.  

Hoxe en día aínda fican aí, testemuñas da minaría agresiva da que foi obxecto o 

Monte Ginedo e Neme, as balsas de lodos dunha actividade que incluiu durante 

décadas procesos de trituración e moenda, o que poidera incidir na presenza de 

residuos tóxicos e ácedos nas masas de auga almacenadas no cumio do monte. 

No pasado mes de xuño un grupo de asociacións veciñais, culturais, ambientais e 

deportivas da comarca de Bergantiños creaban a Plataforma pola Defensa de 

Monte Neme. O seu obxectivo é poñer en valor, promocionar e protexer o 

patrimonio, a contorna natural e paisaxística e o valor sociocultural do enclave. 

 

36.- Sta. Mariña do Remuíño e o monte Louridal. 

Ás veces a toponimía sorpréndenos gratamente. Así ocorre co microtopónimo 

Louridal, polo que é coñecido o monte que está a outra beira do río Anllóns, en 

fronte á capela de Sta. Mariña do Remuíño, en Corcoesto. 

Louridal fai referencia á presencia dunha plantación de loureiros, ao igual que o 

río Lourido, tributario do río Anllóns. 

Na cultura greco-latina numerosas árbores e plantas tiveron un valor sacro, foron 

obxecto de cultos moi variados, e convertéronse en atributos das principais 

divindades ou en símbolo das súas actividades e virtudes. Por ser unha árbore 

apta para provocar a ignición mediante o frotamiento, e pola capacidade que 

desde antigo atribuíaselle para suscitar soños proféticos, os gregos e romanos 

consagraron o loureiro a Apolo, a divindade solar protectora da sabedoría, a 

creación artística e a poesía. Consagraron os antigos esta árbore a Apolo porque 

está cheo de lume, e Apolo, que é o Sol, é lume, e din que non cae raio onde hai 

loureiro, e tamén que presente o que está por vir; porque ningunha cousa arde 

con tanto estrondo. 

O loureiro é signo de vitoria e gloria en moitos textos latinos, e nas súas Etimoloxías 

(XVII, 7, 2), San Isidoro, que fai derivar o seu nome do vocábulo laus (encomio), 

lembraba que as ramas do loureiro, polo seu verdor perenne, coroaban as 

cabezas dos vencedores. A Idade Media conservou viva a asociación entre o 

loureiro e a gloria militar, e nas epopeas, a árbore adoita ocupar un importante 

lugar como elemento dunha paisaxe ideal e como símbolo. Como signo do triunfo 

militar, a coroa de loureiro aparece repetidamente na literatura do Renacemento 

e o Barroco. A idea de que o loureiro posúe virtudes milagrosas e simboliza a 

inmortalidade, sobreviviu ao mundo clásico, e chegou ata nós a través da crenza 

supersticiosa segundo a cal as ramas desta árbore proporcionan unha protección 

infalible contra o raio.  
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Xa entre os romanos, segundo refírenos Caio Plinio, o loureiro era venerado, 

ademais de por a súa condición de árbore sacra, porque de todas as árbores 

que se plantan por man, e póñense nas casas, só este non é ferido de raio. 

Hoxe en día a protección contra os raios vén dada non culto católico a Sta. 

Bárbara, a patroa dos fenómenos metereolóxicos adversos, quen protexía aos 

mineiros do mal do raio. 

 

 

Sta. Mariña do Remuíño, en Corcoesto. 
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Monte Louridal, ao pé do río Anllóns. 

 

Imaxe de Sta. Bárbara, defensora da xente fronte ao mal dos raios, tempestades e 

demais fenómenos metereolóxicos adversos. Venérase na igrexa parroquial de 

San Pedro de Corcoesto. 
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En fronte, a parcela Barcalesa, xa no concello de Ponteceso. O microtopónimo 

alude á existencia dun tráfico fluvial importante entre ambas as dúas beiras do río. 

 

37.- O Corcoesto de 1753. 

 

Coa chegada de Felipe V ao trono de España impulsouse o absolutismo, o 

centralismo e o uniformismo. Axudou a elo os Decretos de nova planta e a figura 

dos funcionarios intendentes. 

A nova planta fiscal para estender os impostos casteláns ao resto dos territorios de 

España e aplicar unha única contribución, pasou pola realización do Catastro da 

Ensenada. 
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Escea da vida cotiá no rural. 

Este documento permítenos hoxe realizar unha radiografía daquela época nas 

diversas parroquias de Galicia, entre elas, a de Corcoesto. 

Así sabemos que no ano 1753 no lugar de Bello vivía Francisco Suárez, Nicolás 

Moreira, Francisco de Rama, Domingo de Santiago, María Antonia de Souto 

(solteira), todos labradores e Martín García. 

No lugar de Rego Seco vivía Francisco Suárez, labrador. 

O lugar de Aldemunde era a residencia de Francisco Díaz, texedor e Jacobo da 

Vila, labrador. Jacobo tiña un muíño de roda no rego de Aldemunde. 

No lugar de Bouza Carreira vivía Francisco Rodríguez, que era labrador. 

No lugar de Baneira estaba Andrés de Mirate e Roque de Vilua, ambos 

labradores. 

O lugar da Braña estaba habitado por Antonio Soutullo, Francisco do Couto, 

Francisco de Mira, todos labradores e Fructuoso García. 

Ao contrario do que ocorre hoxe en día, naquela época o lugar de Millán apenas 

tiña habitantes: Thomas Gil, texedor e Francisca Soutullo (viúva). 

No lugar de Eiravedra (hoxe en día lugar de Cruces), residía Bartholomé Moreira, 

labrador. 

En Montefurado vivía Salvador Basalo,  Jacinto Suárez Bardanca, Juan do Matto, 

María Reyna (viúva), todos labradores. Juan García, que era o estanquilleiro e 

comerciante do lugar. 

No lugar de Curiz (hoxe en día Cures), vivían Bernardo Antono Verea, María da 

Fonte (solteira), Juán Moreira, Domingo da Costa, Antonia Romero (viúva), 

Francisca Martínez e Joseph Fariña, labradores. 

No lugar do Castro vivía Gregorio Gil, labrador e no lugar de Sta. Mariña, os 

labradores Juan Grille e Antonio Torrado. 
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Carro antigo na eira. 

 

Dentro da parroquia, o lugar máis poboado era o lugar de Corcoesto (hoxe Lugar 

Grande).  

Aquí residían: Juan Rojo, Lorenza Carneiro (viúva con un fillo miliciano), Phelipe 

Blanco, Josepha do Ousín, Manuel de Lema, María Varela (solteira), Domingo 

Baneira, Francisco Eiroa, Fructuoso Blanco, Gregorio Souttullo, Juan Varela, 

Domingo Rodríguez, Francisco Souttullo Varela, María Pose (viúva), Francisco 

Martínez, Antonio García e Urbano Collazo, presbítero. Os demáis eran todos 

labradores, agás María Varela que cuidaba e vivía na casa do presbítero. 

No lugar de Cardoso (hoxe en día Cardezo) residían: Joseph Ferreiro, maiordomo 

pedaño de Corcoesto nese ano. Gaspar Bermúdez era o escribano real. Esteban 

García era comercial. Ao oficio de labradores adicábanse a maioría da 

veciñanza, isto é: Antonio Martínez, Thomas Doldán, Benito Martínez y Bermúdez, 

Manuel Gil, Pedro das Balsas, Ignacio Antonio Berdía, Ignacio Varela. 

No lugar de Teixido vivía Domingo Amado, procurador da Xurisdicción de Teixedo 

e arrendatario dos dereitos da chamada Pedra de Baneira. Era un home rico con 

un gran patrimonio e xestionaba a carballeira (dehesa) de S. M. O Rei, é dicir, a 

Regueira dos Muíños. De aí que a unha parcela de piñeiro que hai na Regueira 

sexa aínda hoxe en día coñecida como “A chousa do Rei”. Era dono de seis 

cabalerías de carga e dunha taberna de viño no lugar de Quente. 
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Diego Varela, veciño de Langueirón, tiña dous muíños de rodas e canle na parte 

do río Grande (río Anllóns), chamada As Lamprieiras.  Bernardo Romero, presbítero 

de Tallo, era o dono do muíño de cubo e dunha roda negra en Curiz (Cures). 

Os cultivos máis frecuentes era o trigo, o centeo, a linaza e as fabas. Un ferrado 

de trigo levaba doce cuncas. 

A parroquia pagaba ao cura medio ferrado de trigo e unha galiña por veciño. Así 

a curia recadaba unha media de trinta ferrados e sesenta galiñas ao ano. 

Nesta parroquia importaban os diezmos naquela época tres mil reais de vellón 

anuais e o imposto chamado “primicia”, catrocentos oitenta reais. Estes últimos 

pagábanselle a Antonio Bermúdez de Castro, presbítero da cidade da Coruña. 
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38.- Persoeiros: D. Francisco Domínguez Lobelos, sacerdote de Corcoesto. 

 

O domingo día 24 de xullo de 2016 recibiu cristiá sepultura no cemiterio parroquial 

de Duio-Fisterra. Nacera o 20 de marzo de 1936 e tiña 80 anos. A súa parroquia 

natal era unha zona histórica, o antigo Dugium, a un paso de Finisterre. A súa 

infancia e xuventude  viviuna na aldea de Mallas. Estivo en Cesullas desde 1977 e 

en Corcoesto desde decembro de 1979. 

Tiña varios encargos pastorais: párroco de Cesullas, encargado de Corcoesto, 

párroco moderador de Nantón e administrador parroquial de Riobó. Foi profesor 

de relixión e Arcipreste de Soneira.  

Baixo a súa coordinación botou a andar a Asociación Coral de Homes e Mulleres 

de Corcoesto. 

Máis de trinta e cinco anos adicounos a fregresía de San Pedro de Corcoesto. 

39.- D. Leonel Díaz Guaque, o sacerdote que deixou impronta en Corcoesto.  

Estivo tan só un ano na fregresía de Corcoesto, mais neste tempo destacou pola 

importante labor de restauración das tallas relixosas da igrexa parroquial de San 

Pedro de Corcoesto. 

 

D. Leonel Primitivo Díaz Guaque, párroco de Corcoesto. Ano 2016-2017. 

Dentro da súa labor como xestor destacou polo elevado número de restauracións 

de imaxes relixiosas, o restablecemento de cultos (como o culto a Sta. Bárbara na 

parroquia de Corcoesto), e a realización de obras nos edificios relixiosos (por 

exemplo, a acometida de auga na capela de Sta. Margarida de Baneira), e 

outras tarefas que, de non regresar, quedarían a medio facer co conseguinte 

prexuizo para o patrimonio eclesiástico. 
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Imaxe que se venera na capela de Sta. Mariña do Remuiño, o día 21 de setembro 

en Corcoesto. 

 

Imaxe da capela de Sta. Margarida de Corcoesto. 

40.- Perspectivas do feminismo desde a Costa da Morte. 

Por vez primeira o 8 de marzo xurdíu unha folga feminista en Galicia. E falar disto é 

falar dunha rede que se tece en feminino e en Galicia. A estruturación do 

movemento feminista de Galicia constrúese desta vez desde as bases. Unhas 

bases que teñen unhas particularidades moi específicas dentro de Galicia e que 

as distinguen do resto dos feminismos de España, xa que parten dun feminismo 

moi vencellado á terra, ao mar, ao mundo rural e ás loitas colectivas, que desde 

o ano 2012 se están a desenvolver nos distintos eidos da vida económica, política, 

social e cultural de Galicia, e na que teñen particular importancia os movementos 

de defensa da terra, do medio natural e dos dereitos humanos. 

Xa non se trata só de precariedade laboral, da brecha salarial, dos problemas de 

conciliación da vida laboral e familiar, agresións sexuais…etc; senón que no caso 

de Galicia, cómpre mirar máis alá. 

https://corcoestoblog.wordpress.com/img-20180125-wa0011/
https://corcoestoblog.wordpress.com/capela-sta-margarida-2/
https://corcoestoblog.wordpress.com/img-20180125-wa0011/
https://corcoestoblog.wordpress.com/capela-sta-margarida-2/
https://corcoestoblog.wordpress.com/img-20180125-wa0011/
https://corcoestoblog.wordpress.com/capela-sta-margarida-2/
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O empoderamento da muller galega na sociedade do século XXI. 

Que a muller e a terra van da mán non é novo, pero sí o é o feito de que nos 

derradeiros anos se está a producir unha febre desatinada e ambiciosa desde os 

gobernos e os poderes fácticos que vai dirixida ao acaparamento de terras 

agrícolas a nivel mundial, de xeito masivo e nunhas condicións de auténtico 

espolio, empobrecemento do rural e sen retorno social para as persoas e as 

comunidades, como é o caso flagrante da pobreza enerxética. É este modelo 

espoliador de recursos, dinámicamente moi agresivo e xerador de desigualdades 

sociais, propio do neoliberalismo exacerbado que estamos a sofrir, impide aos 

gobernos, principalmente neste caso á Xunta de Galicia, non ver a auga que o 

vai a mollar nos vindeiros anos; isto é, as mulleres emprendedoras e a economía 

feminista, para a que por certo non está a lexislar nen a gobernar, senón a agredir 

constantemente; e dicimos isto, sen cortapisas, porque tampouco hai freos á hora 

de elaborar políticas pensadas para as mulleres e á preservación e 

desenvolvemento dos seus dereitos. Porque facer políticas para as mulleres e 

gobernar tamen para as fillas e os fillos destas mulleres; é nunha palabra, facer 

política digna. E facer política digna para as mulleres é respetar os recursos: a 

terra, o mar, o medio natural, a paisaxe, os dereitos humanos…; isto é facer 

política para as mulleres e non o contrario. 

Por iso o feminismo en Galicia desenvolveuse e medrou nos últimos anos a pasos 

de xigante e de maneira proporcional ás políticas agresivas do sistema. As 

distintas problemáticas sociais son analizadas desde a óptica feminista como 

unha agresión ou un desequilibrio precipitado ao estatus acadado, e conscientes 

da situación e da auxe das loitas colectivas, vertébrase nunha palestra, a folga 

do día 8, é un desafío á estrutura patriarcal e ás eivas do sistema, creadas desde 

os gobernos e demais poderes fácticos, que cada día traballan para privar ás 

mulleres dos recursos que desde tempos inmemoriais se encargaron de xestionar 

para sí e os seus. 

Educar a unha muller é educar a un pobo e facer políticas pensadas para as 

mulleres e pensar no futuro dun país, no respeto aos dereitos humanos e á 
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igualdade social. Non facelo así, é un erro porque amosa que o gobernante, que 

neste caso dirixe o país, é unha persoa sen principios, sen visión e sen compás 

moral. 

 

Precisamos políticas orientadas á defensa dos dereitos das mulleres, pensadas por 

mulleres e para mulleres, porque só desde a perspectiva feminina se pode 

avanzar na protección dos dereitos humanos, na defensa da terra e do medio e 

no benestar social. 

Por iso, o feminismo do cada 8 de marzo, vén para quedarse e abrirse ao mundo. 

Para quedarse e reivindicar a dignidiade das persoas, a igualdade social, o 

respeto dos dereitos humanos e o respeto polos recursos deste país: a terra, o mar, 

a auga, a paisaxe, o medio natural. E é un feminismo que vén para desterrar a 

desigualdade, a pobreza, en particular a pobreza enerxética, o espolio dos 

recursos e os acaparamentos de terras a favor das grandes empresas, para 

desterrar e alonxar definitivamente de Galicia os proxectos industriais de interese 

especial para o capital, a minaría contaminante, os proxectos eólicos agresivos 

coa paisaxe e co medio, a contaminación…etc. 

Polo contra, queremos políticas e actuacións que concilien os intereses das 

mulleres coa protección da terra, do medio e coa función da maternidade, 

pensadas por mulleres e para mulleres, porque só desde a perspectiva feminina 

se pode contribuír á defensa dos dereitos humanos, do benestar, do progreso 

económico e social e á protección e o coidado dos recursos do planeta. 

Po eso os poderes públicos deberan reflexionar nas súas estratexias e mudar as 

políticas actuáis agresivas para coas mulleres e o seu desarrollo persoal e social. 

 

 

 

LOBO E TERRITORIO 
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