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O CAMIÑO A FISTERRA EN AMES
Esta ruta percorre o tramo do camiño xacobeo de peregrinación a Fisterra
que descorre polo concello de Ames. Forma parte da primeira etapa, Santiago‐
Negreira, e visítanse as parroquias de Covas, Ames, Trasmonte e Agrón
permitindo ós visitantes coñecer o importante patrimonio material e espiritual
conservado nas localidades ó norte do río Sar.
Pode realizarse comodamente en coche, bicicleta ou andando, se ben só na
suba ó Alto de Mar de Ovellas existe un percorrido específico para peóns; toda
a ruta, xa que logo, realízase por pistas asfaltadas que pór ter beirarrúas en boa
parte do percorrido e ó ser estradas con escaso tráfico son practicables con certa
seguridade por camiñantes.

Itinerario

SÍMBOLOS
Peóns

Supermercado
Auga potable

Ciclistas

Coches

Restaurante

Bar

Aloxamento
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Datos básicos
Distancia: 9 km (4 h.)
Dificultade: media
Inicio: Alto de Ventosa (AC‐453)
Características:

Teléfonos de interese:
Máis información

Sinalización: Si (Camiño de Santiago)
Destino: Ponte Maceira (AC‐453)
Pode realizarse a pé, en coche ou bicicleta (a
subida do Alto de Mar de Ovellas se realiza
por distintos itinerarios)
981883002 (Concello de Ames)
112 (SOS Galicia)
www.concellodeames.org
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Descrición
É un percorrido cargado de historia, construído polos veciños e os romeos
que, cumprida a peregrinación en Santiago, acoden á Fin do Mundo, seguindo
unha tradición pagá pero sen dúbida tamén espiritual.
Iníciase a ruta no Alto do Vento, na AC‐453, xusto no límite do termo
municipal con Santiago; e para chegar ó destino en Ponche Maceira é preciso
unicamente seguir as frechas amarelas e os indicadores que sinalizan o camiño
de peregrinación a Fisterra.
O primeiro tramo deste camiño é unha suave baixada para a veiga do
Rego dos Pasos. Antes de chegar crúzase a antiga aldea de Ventosa, cos seus
dous barrios ‐o de arriba e o de abaixo‐, na que aínda poden verse as ruínas da
casa grande que un día foi Vila Pracer, coa súa derruída graneira e o seu
pombal; Ventosa de Abaixo ten o seu centro no camiño, en torno ó cal se
articulan as casas cos seus hórreos, cortes e outras construcións hoxe renovadas
e reconvertidas para outros usos. Atravésase tamén Lombao, onde se cruzan os
camiños que veñen de Portomouro e Bertamiráns, para chegar a Augapesada e
cruzar o Rego dos Pasos.
Augapesada é un lugar central nesta ruta e un dos núcleos máis
importantes de zona. Antiga capital municipal, conserva aínda unha estrutura
que reflicte o seu nacemento nun cruzamento de camiños; a antiga ponte ‐hoxe
un pouco fóra de lugar‐ é o testemuño máis evidente dese pasado. Era tamén o
lugar onde descansar (ou reporse, se se facía a ruta para Santiago) tras o paso de
Mar de Ovellas.
O alto de Mar de Ovellas é un fito no camiño fisterrán pola súa dureza nos
meses invernais, sobre todo nos tempos dos camiños de ferradura, e polas
lendas de asaltos e saqueos. Hoxe en día, o ascenso é longo (3 km) pero
levadeiro e permítenos apreciar vestixios da antiga economía agraria e o seu
aproveitamento do monte; ademais, o antigo bosque e as repoboacións
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realizadas nas últimas décadas con árbores autóctonos achegan ó camiñante
frescura e sosego.
A fonte de Breixo marca a fin do ascenso e a chegada ás terras do Tambre;
a ruta descende mansamente para Pontemaceira. Carballo (antes chamada
Susavila de Carballo) é o primeiro pobo de Trasmonte e foi tamén capital
municipal. Algo máis abaixo, Trasmonte, onde está a igrexa parroquial, a casa
reitoral e un fermoso e antigo cruceiro que, desde a estrada, indica o camiño ó
adro. Alí mesmo tamén, a escola parroquial, financiada polas comunidades
emigradas na Habana.
Antes de chegar a Burgueiros, a ruta pasa polos arredores de Reino con
moi boas vistas do val do Tambre e da aldea e castro de Piñor. Burgueiros é un
pobo pequeno pero con moito encanto, de apenas unha manchea de casas
nacidas ó longo do camiño. Un fermoso bosque conduce ata Ponche Maceira
onde, atravesando a estreita rúa, chega a ruta á ponte medieval que cruza o
Tambre camiño a Fisterra, abandonando as terras amienses.

Servizos
Bares/restaurantes
o Ventosa: restaurante‐cafetería “O Camiño do Castelo”.‐ 981890132
o Lombao: Centro Comercial “A Mahía”
o Augapesada: Mesón O Cruceiro


Supermercado‐Bar Carmen .‐ 981883130

o Trasmonte: Bar Casa Pancho .‐ 981883348
o Ponte Maceira: Rest. Ponte Maceira .‐ 981881680

Aloxamentos
A Oliveira (turismo rural) 981891766 (www.aoliveira.agatur.org)
Casa Gasamáns (turismo rural) 981881501 (www.casagasamans.com)
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O CAMIÑO A FISTERRA EN AMES

A actual estrada AC‐453 agocha en boa parte do seu trazado por terras de
Ames o que foi o antigo Camiño Real que desde Santiago levaba a Corcubión,
Fisterra e outros portos da Costa da Morte. Ó contrario do que ocorre na
actualidade, cando esta ruta se converte en camiño utilizado unicamente por
peregrinos e para traxectos locais, a antiga vía a Fisterra foi unha das principais
infraestruturas da provincia e diocese compostelá. De feito, ata a construción da
actual estrada Santiago‐Noia por Bertamiráns (AC 543) e da que une esta
poboación con Negreira a través da Ponte Nova (AC 544), o hoxe chamado
Camiño a Fisterra era a ruta a seguir para ir de Santiago á costa desde Muros
ata Camariñas, pois dela partían desvíos a todas as poboacións desa zona.
Na Idade Media, non obstante, o camiño era lixeiramente distinto, pois o
principal punto para cruzar o río Tambre era a ponte de Ons, hoxe asulagada
polo encoro Barrié de la Maza. A construción da ponte de Ponte Maceira
provocou un redeseño da ruta tradicional que quedaría fixada desde entón.
A ponte ‐e a mellora nos camiños que seguramente lle acompañou‐ se
volveuse indispensable cando a finais do século XIV os arcebispos de Santiago
se fixeron con rendas e xurisdicións na Costa da Morte e, sobre todo, cos portos
de Corcubión e Fisterra. A incorporación desa zona ó señorío eclesiástico
impuxo a racionalización e mellora das comunicacións.
Estas necesidades administrativas e políticas deberon dar pronto pé para o
seu uso como ruta comercial e de peregrinación. Diversos relatos de viaxeiros
mencionan xa o costume de visitar Fisterra unha vez cumprido o voto
compostelán; outras noticias confirman a chegada a Santiago de peregrinos que
por desembarcar nos portos de Fisterra, Muxía ou Corcubión necesariamente
cubriron esta ruta.
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A decadencia das peregrinacións durante os séculos da Idade Moderna
non supuxo a desaparición do Camiño, pois en ningún caso foi o fenómeno
xacobeo o principal motivo da súa existencia. As necesidades do comercio e
transporte locais, así como aquelas derivadas dos gobernos arzobispais e
señoriais ‐cada vez máis centralizados en Santiago‐ permitiron a subsistencia da
ruta e a implementación esporádica de traballos de mantemento e reparación.
Foron os veciños deste camiño os que co seu uso cotián mantiveron viva
esta vía de comunicación e quen co seu esforzo colectivo ‐por orde señorial e,
máis tarde municipal‐ o mantiveron operativo, reparando o firme e repondo os
tramos máis estragados.
O aspecto que en tempos pasados tiña esta ruta difire considerablemente
do que o visitante pode apreciar na actualidade. A concentración parcelaria e o
asfaltado das pistas rurais modificaron non só a aparencia senón tamén o
trazado desta antiga vía e iso inflúe na percepción que dela temos na
actualidade.
O camiño tradicional estaba, segundo parecen indicar os testemuños
antigos, acoutado por valos que o separaban de labradíos e hortas, e confluían
nel un bo número de carreiros que daban acceso a poboacións máis ou menos
afastadas ou ós campos de labor, se ben nos cruces máis relevantes naceron
núcleos de poboación. Outro tanto pode dicirse da paisaxe agraria, na que hoxe
os prados teñen un papel predominante, xunto con pequenas extensións de
bosque.
Dous son os exemplos máis evidentes deste cambio: por un lado, a ponte
de Augapesada, á que chegaban dous camiños hoxe desaparecidos (o que viña
de Santiago e o que levaba a Pousada) que explican a súa estraña situación
actual; por outro, a subida ó Alto de Mar de Ovellas ‐onde se recuperou o
trazado antigo do camiño‐ onde a vía sobe encaixada entre muros de antigos
labradíos, bouzas e toxeiras.
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A revitalización experimentada polas peregrinacións xacobeas nos últimos
anos permitiu recuperar e, sobre todo, revalorizar esta antiga vía o que debería
facilitar tamén a recuperación e conservación de todos os recursos patrimoniais
(materiais e espirituais) vinculados a ela.
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AS TERRAS DO CAMIÑO A FISTERRA

O camiño de peregrinos que de Santiago vai a Fisterra percorre algunhas
das parroquias máis setentrionais do concello de Ames (Ames, Covas,
Trasmonte e Agrón).
AMES E COVAS
As terras de Ames e Covas, que conforman un val en torno ó río de
Augapesada ou rego dos Pasos, estiveron moi vinculadas entre si
historicamente, sobre todo aquelas aldeas que se encontran nas proximidades
da gran vía de comunicación que era o antigo camiño real ós portos da fisterra
atlántica. Diversos testemuños de tempos recentes informan desta estreita
relación que se concretaba en parentescos ou asistencia e participación en festas
populares e que se formou ó longo dos séculos, froito da participación en
traballos comunitarios como a reparación de camiños ou os labores agrícolas.
No triángulo que forman Pegariños, Ventosa e Augapesada, a
proximidade ó núcleo parroquial de Covas e a cercanía entre as propias aldeas
parece ter contribuído no pasado ó establecemento de fortes lazos entre elas á
vez que tería provocado un certo afastamento das aldeas que pertencían a Santo
Tomé de Ames respecto á igrexa matriz e ós outros núcleos da parroquia, cuxo
centro sitúase máis cara ó norte. A expresión máis evidente deste desapego cara
a Ames é o intento de escisión e anexión a Covas que os lugares de Ventosa,
Pegariños, Pousada e Castiñeiro do Lobo protagonizaron durante o século XIX.
En conxunto, os lugares pertencentes ás parroquias de Covas e Ames
están relacionados desde tempos moi antigos. Os petroglifos encontrados en
Ventosa e Oca parecen dominar o conxunto do val e os seus pastos; os castros
de Ventosa (tamén chamado de Castelo) e A Curuxeira gardan o val e as súas
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principais vías de comunicación desde emprazamentos de gran relevancia
estratéxica e que se ven entre si.
Xa nos séculos medievais, a instalación nesta zona do sistema feudal
supuxo a forte implantación de propietarios eclesiásticos, sobre todo do
mosteiro de Toxosoutos e do arcebispo e cabido de Santiago, que explotaron
estas terras concedéndoas en foro ós campesiños. Esta zona, como boa parte de
Amaía, pasou moi pronto a depender do arcebispo de Santiago, situándose a
maior parte no distrito denominado Xiro da Rocha que comprendía aquelas
zonas máis próximas á cidade de Santiago. O arcebispo, como señor
xurisdicional, nomeaba xuíces e notarios que exercían no seu nome. Á Rocha
forte acudían os veciños de Covas e Ames ‐como todos os demais do Xiro e
Amaía‐ a pagar as rendas forais e señoriais que debían ós prelados
composteláns.
A propiedade eclesiástica en Ames e Covas, como en toda Galicia, é de
grande importancia pero está fraccionada. Mosteiros e cabidos posúen polo
xeral un bo número de fincas, dereitos sobre as igrexas parroquiais, dezmos das
colleitas, etc., que raramente se aplican a un territorio con continuidade; isto é,
son parcelas soltas no mellor dos casos concentradas nunha aldea ou nas súas
proximidades, que moi excepcionalmente alcanzan a categoría de latifundios.
Esta estrutura da propiedade favoreceu que os campesiños usufrutuasen as
terras durante xeracións a través dos contratos forais de arrendamento pero
estimulou tamén ‐polas dificultades que supón a súa administración para as
grandes institucións‐ a aparición de intermediarios. Estes personaxes, que
inicialmente son granxeiros do mosteiro ou tenceiros do cabido rematan
deixando paso, as máis das veces, a fidalgos e xentes acomodadas que levarán
en foro os bens que logo subaforarán ós labregos. Esta realidade da
intermediación foral terá gran desenvolvemento nos séculos da Idade Moderna;
tras a desamortización, estes intermediarios ou xentes afín adquirirán un bo
número de fincas que seguirán explotando a través dos mesmos campesiños;
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son os caseiros que traballan, por exemplo, a granxa de Ventosa para os
propietarios de Vila Pracer ou na Granja María de Burgueiros.
A consecuencia do proceso de venda das terras eclesiásticas e da xeral
redención de foros, por fin os que labraban a terra puideron acceder á súa
propiedade. Eles son os grandes protagonistas da creación da paisaxe e os
modos agrarios e gandeiros que hoxe existen en ambas as dúas parroquias. A
concentración parcelaria ‐posta en marcha moi cedo neste municipio‐ e a
organización das cooperativas que deron lugar a Feiraco, transformaron
radicalmente as formas do pasado.
Un retrato aproximado de como foron estas parroquias nos anos
anteriores a estas profundas mudanzas nolo proporciona o Catastro de
Ensenada (1753), onde Sto. Estevo de Covas e Sto. Tomé de Ames analízanse
conxuntamente con S. Miguel de Boullón, Sta. María de Viceso e Sta. María de
Ons, todas elas pertencentes ó arcebispo de Santiago e anexas á xurisdición de
Amaía.
O principal produto cultivado é o cereal (trigo, centeo e, sobre todo, millo)
ó que se dedican as mellores terras en colleitas anuais que se alternan con
barbeito aproveitado para pasto do gando. Cultívanse tamén produtos de horta
denominadas berzas do pais e cabazas, sobre todo para autoconsumo. Tras o
cereal o produto máis importante é o liño. Hai unha boa cantidade de frutais
(maceiras, pereiras, cerdeiras e castiñeiros) esparexidos polas marxes e bancais en
todas as especies de terra pero sen parcelas especificamente destinadas a eles.
Estiman os informantes que todos estes cultivos ocupan un terzo da
superficie, no que se inclúen os prados, estando o resto dedicado a montes e
toxeiras, cuxo aproveitamento completa a economía campesiña. Nos montes
abundaba o carballo que cada doce anos se decepaba ou arrincaba para
producir leña; esta explotación vixiada levábase a cabo tamén coas toxeiras que,
nos casos de maior calidade, proporcionaban cada seis anos un bo combustible.
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Se ben o Catastro rexistra especificamente que apenas hai trato destes
produtos agrarios, o certo é que a proximidade á cidade de Santiago e a
presenza de importantes rutas de comunicación e transporte induce a pensar
que este comercio existe. Seguramente tamén de liño, las e gandos dos que
debía haber unha produción importante pois eran gravados co imposto
decimal.
Da relación de veciños que exercen distintos oficios dentro destas
parroquias dedúcese que ambas as dúas parroquias producen riqueza suficiente
como para manter a distintos artesáns e que, así mesmo, se soubo aproveitar os
recursos locais e a proximidade a Santiago para transformar as materias primas
dispoñibles en produtos manufacturados. Un número relevante destes artesáns
son tamén labradores. Son medieiros (fabricantes de medias), carpinteiros,
tecedores, zapateiros e curtidores ós que habería que engadir os taberneiros, o
ferreiro de Ames, notarios, arrendadores de rendas, etc.
Esta paisaxe agraria describea tamén Pascual Madoz no seu Diccionario
geográfico‐estadístico‐histórico de España y sus posesiones de Ultramar, que inclúe xa
á pataca como un dos principais rubros da zona. Son parroquias poboadas de
bosques nos que hai abundante caza, nas que a agricultura e a produción de
lenzos constitúen a principal renda dos seus habitantes.

A paisaxe agraria descrita polos foros medievais e modernos, asi como
polo Catastro de Ensenada era moi diferente ó actual. Caracterizábase por un
predominio da pequena propiedade, pola omnipresenza de pequenas fincas nas
que se aplicaba o cultivo que máis rendía en medio dunha maraña de camiños
de diferentes categorías que remataban desembocando nas vías principais,
como o camiño de ferradura de Santiago a Pontemaceira e Fisterra.
Esta paisaxe permaneceu inalterable ata ben entrado o século XX en que a
concentración parcelaria, a repoboación do monte con novas especies de
árbores e, en particular, a modernización e mecanización do campo
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conformaron

a

actual

paisaxe

das

terras

amienses.

Exemplo

desta

modernización é a Cooperativa Feiraco, fundada en 1969, sendo a primeira
Cooperativa Láctea de Galicia.
A inciativa xorde dun grupo de grupo de veciños que, representando ós
produtores de Negreira, Ames, A Baña, Brión e Santa Comba, crearon unha
Sociedade Cooperativa coa finalidade de resolver os problemas económicos da
zona e como motor para o desenvolvemento da mesma. Aínda que a súa sede
administrativa está en Negreira, a súa veciñanza real está en Ames xa que foron
os veciños de Agrón os únicos que cederon os terreos para construír alí as
instalacións.
Comezou así a súa andaina con catrocentos socios e hoxe en día ten unha
afiliación de máis de 10.000 familias cooperativistas, dando emprego directo a
máis de 200 persoas. Feiraco foi fundamental na evolución agrogandeira das
familias da zona, xa que a través da cooperativa se fomentou a substitución da
economía agraria tradicional de autoconsumo por unha de mercado e a
substitución do policultivo tradicional polo monocultivo forraxeiro.
TRASMONTE E AGRÓN
A paisaxe e orografía son considerablemente diferentes unha vez
alcanzado o alto do Mar de Ovellas. A partir de aquí o camiño é unha suave
baixada ata alcanzar a beira do Tambre. Estas parroquias limitan a oeste co río
Tambre, conformando un fermoso e fértil territorio, último tramo do camiño de
Fisterra en terras de Ames.
Dada a benignidade do seu clima e a feracidade das súas terras, esta foi
unha zona de poboamento antigo, como o testemuña o castro de Piñor que
domina todo o val do Tambre nesta zona.

As aldeas próximas ó camiño,

Burgueiros, Carballo, Leboráns, Portanxil, Reino, Sorribas, Suevos, Trasmonte e
Ponte Maceira, non sobresaen polo seu tamaño pero son certamente antigas e
poden documentarse xa nos textos medievais.
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A aparición nos anos 70 do século XIX de dous sepulcros, que foron
datados por López Ferreiro no século VII, demostra a continuidade do
poboamento. Son moitos os documentos medievais que fan referencia a estas
parroquias amienses, sobre todo procendentes do mosteiro de Toxosoutos, un
dos propietarios de terras e casais máis importantes nesta zona. Así, desde
principios do século XII os lugares destas parroquias son obxecto de doazóns,
compras, vendas ou foros.
Ademais deste mosteiro, outras institucións rendeiras e individuos terán
intereses en Trasmonte e Agrón. A casa dos Mariño de Lobeira primeiro, no
século XIV, e máis tarde a casa de Altamira e a mitra compostelá loitarán tamén
por conseguir ou manter os seus intereses nestas terras.
Lope Sánchez de Moscoso, home decidido e tenaz, propúxose dominar o
val de Amaía desde as torres de Altamira; estaba claro que os seus intereses
chocaban cos do arcebispo de Santiago, por aquel entón Alonso de Fonseca II,
que era consciente da ameaza que supuña a presenza deste castelo en pleno
centro da Terra de Santiago. Comeza deste xeito unha disputa que ten o seu
episodio máis cruento coa batalla de Altamira, que a a pesar do seu nome tivo
lugar en terras de Trasmonte alá polo ano 1471, e no que as tropas do arcebispo
foron derrotadas de forma humillante. O vínculo dos Moscoso coas terras de
Ames afianzouse en 1475, cando se lle concedía a Lope Sánchez de Moscoso o
título condal de Altamira. O enfrontamento entre os Moscoso e o arcebispo
continuou ata que en 1554, tras un século de disputas, a xustiza devolvía á
mitra compostelá a xurisdición de Amaía.
Non é de estrañar o interese, primeiro de Toxosoutos e máis tarde da
Mitra e dos Altamira, nesta parroquia xa que se trata dunha zona fértil e de
claro interese estratéxico, atravesada por camiños tan principais como o que
desde Santiago se dirixe a Fisterra e Corcubión e que permite controlar o paso
de Ponte Maceira sobre o Tambre.

16

Non obstante, a Mitra e os de Altamira non foron os únicos en se asentar
en terra de Trasmonte, como o testemuña o pazo de Leboráns, unha magnífica
construción do século XVIII que aínda conserva restos da antiga mansión
señorial e defensiva dos séculos XV‐XVI e que foi propiedade dos Caamaño,
señores de Leboráns.
O Catastro de Ensenada (1753) é a primeira fonte que nos mostra unha
panorámica completa das actividades e os veciños destas terras. Como parte da
xurisdición de Altamira e directamente dependente das Torres son fiscalizadas
conxuntamente San Fiz de Brión, San Xulián de Luaña, Santa María de
Cornanda, San Paio de Lens, Santa María de Trasmonte e San Lourenzo de
Agrón, que son o corazón mesmo do estado señorial dos Moscoso.
Trasmonte é unha parroquia pequena e pobre, aínda que o catastro nos
mostra un val feraz, produtor de centeo, millo, millo miúdo e liño, legumes e
hortalizas e algo de trigo. Verdes zonas de pasto e gran número de bosque,
tanto de toxo como de carballo e castiñeiro, onde pastan vacas, cabalos, cabras e
ovellas. Hai ademais catro pombais, para consumo das mesas máis refinadas,
un deles con máis de 100 pombas, e nove muíños, case todos á beira do río que
descorre preto de Portanxil, que completan as actividades económicas da
parroquia no século XVIII. Os veciños dedícanse case todos á agricultura, sendo
a excepción dous ferreiros, un xastre e dous carpinteiros, que combinan as súas
ocupacións cos labores agrícolas; a existencia mesma destes artesáns indica que
a pobreza destas comunidades é relativa.
Unha actividade importante que apenas se deixa ver no Catastro é o
cultivo, transformación e venda do liño. Este censo menciona como ingreso
relevante nesta zona, se ben o fai de modo moi xeral. Por documentos
anteriores e, sobre todo, pola visita pastoral realizada en 1778, sabemos da
existencia de fiadas comunitarias das que resultan moitas ofensas a Deus o noso
Señor con escándalos ó próximo.
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A vida e a paisaxe pouco cambiaron en dous séculos. A agricultura seguiu
sendo a primeira actividade das súas xentes; o centeo, o millo, a pataca e o liño
eran os principais produtos desta terra; bos pastos para o gando, e bosques
autóctonos aptos para a caza e ríos con abundante pesca completaban o cadro.
O século XX e as transformacións sufridas polo campo galego viñeron a
mudar a paisaxe de ambas as dúas parroquias. Os bosques fóronse poboando
de eucaliptos, aínda que nalgúns lugares nas beiras do Camiño se conservan
restos do antigo bosque autóctono; as parroquias segen dedicándose
eminentemente á agricultura e a gandería, pero os campos de centeo, millo e
liño deron paso ós prados de herba para alimentar ás vacas. Curiosamente, non
se ve pastar a ningunha delas, debido á política que en relación ó gando impuxo
a Cooperativa Feiraco, con sede en Agrón.
Preto de alí, en Portanxil (Trasmonte), naceu unha das empresas máis
vizosas de Galicia, xa que un pequeno serradoiro dese lugar acabou
transformándose na FINSA.
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O CAMIÑO
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VENTOSA
LOCALIZACIÓN:

Santo Estevo de Covas

ACCESOS: AC‐453.

É a primeira poboación do Camiño a Fisterra dentro do concello de Ames;
sitúase na baixada do Alto do Vento ó val de Ames e Covas. No século XIX
existiu, neste tramo do Camiño, un mesón con parada para dilixencias, do cal
non puido identificarse a localización exacta. O conxunto de casas que van
desde o inicio do termo municipal ata o núcleo de Ventosa son de nova
creación, así como as construídas na estrada.
Polo contrario, Ventosa, é unha aldea antiga, xa
citada nun documento de San

Xusto de Toxosoutos

datado contra 1249, cando Fernán Pérez, cabaleiro,
lega un terzo dela ó mosteiro, xunto con outros bens.
A pesar desta antigüidade, se cadra pola súa

Escudo nunha casa en
Ventosa

localización nun lugar moi exposto ó temporal, Ventosa debeu ter sempre unha
poboación moi escasa xa que a mediados do século XIX contaba unicamente con
tres casas. Descoñecemos os avatares históricos da aldea ata tempos
relativamente recentes e no Catastro de Ensenada, o lugar de Ventosa aparece
asimilado ós territorios de Covas, se ben o cambio dos distritos parroquiais non
tivo lugar ata un século despois.
Os datos que o Catastro (1753) proporciona son bastante escasos: hai un
muíño de cubo chamado de Ventosa, xunto á poboación, no rego de Foxos, que
movía unha pedra negra ‐a máis habitual e xeralmente destinada a moer
centeo‐, que moía só tres meses ó ano para os seus propietarios (que o
aproveitaban conxuntamente); hai tamén unha taberna, na que se vendería viño
e alimentos. A maioría dos veciños dedicaría o seu esforzo ó cultivo da terra e,
moi posiblemente, ó aproveitamento dos bosques; a importancia destes deixou
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pegada na toponimia, pois nas proximidades de Ventosa atópanse os lugares de
Devesa de Atrás, que fai referencia ó uso de monte como pasto e fonte de leña, e
Val da Estivada, parcela de bosque que periodicamente e de modo rotatorio se
rotura para o seu cultivo.
En 1860, Ventosa foi incorporada á parroquia de Santo Estevo de Covas,
abandonando a pertenza a Santo Tomé de Ames, xa que por mor da distancia
que separa a aldea da igrexa amiense, os veciños dela acudían xeralmente ós
oficios de Covas. Para entón, a poboación era escasa, ocupando unicamente tres
vivendas.
O crecemento do lugar de Ventosa ten
lugar no século XX, cando o núcleo inicial se
desenvolveu ata tomar unha forma serpeante
Graneira

ó longo do antigo camiño a Fisterra, hoxe rúa
principal da aldea. A concentración parcelaria e o novo

trazado do antigo camiño, actualmente estrada a Augapesada, modificaron a
paisaxe máis próxima a este lugar.
A nova estrada divide a aldea de Ventosa en dúas
partes, na máis alta (Ventosa de Arriba) encóntranse
edificios de certa antigüidade como a casa que leva os
azulexos co nome do lugar e o conxunto formado pola
antiga Villa Placer, composto pola casa, graneira e pombal,

Pombal. Detalle
Interior.

cuxa finca ocupaba case toda a aba que conduce a Lombao e
Pombal.

onde en tempos recentes se levantaron outras edificacións.
En conxunto, Ventosa de Arriba medrou ó longo do camiño,
seguindo a súa forma. Polo contrario, o barrio de abaixo

presenta maior complexidade, pois se articula arredor dun espazo central con
algunhas pequenas rúas.
As casas de Ventosa de Abaixo son bastante heteroxéneas, algunhas delas
conservan os seus hórreos tradicionais, así como as edificacións anexas á
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vivenda labrega tan típicas das terras coruñesas. Especialmente rechamante é
unha

das

casas

próximas

á

eira,

que

exemplifica nestas terras o modelo da casa con
patín típico das bisbarras costeiras; construíuse
así, se cadra porque o seu propietario era
foráneo
simplemente,

ou,
para

Casa con patín

salvar o acentuado desnivel da parcela. Xunto ó patín,
debaixo da xanela, unha pedra fermosamente labrada
conserva aínda as trazas dunha inscrición medieval.
Outras casas deste lugar teñen pequenos detalles que as individualizan:
nesa mesma rúa, máis adiante, unha vivenda presenta unha pedra labrada que
se asemella a un escudo antigo: nas súas armas apenas pode intuírse algo máis
ca unha loba; a de en fronte (nº 24), decora as xambas da cancela de entrada con
decorativos gravados e exhibe na fachada unha inscrición que data a súa
construción en 1672, etc.
Interesantes son, así mesmo, os dous hórreos que hai á entrada de Ventosa
de Abaixo, exemplares típicos do modelo de hórreo desta zona, construído en
pedra e madeira e co espazo entre os pés cerrado.
O Camiño a Fisterra percorre esta poboación polo seu interior
abandonando a estrada, recupera deste xeito o que posiblemente foi o seu
trazado máis antigo.
LUGARES DE INTERESE
¾ Castro de Ventosa ou de Castelo
SERVIZOS
o Restaurante Rural‐cafetería “O Camiño do Castelo”
o Parrillada Alto do Vento
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o Fonte do Peregrino á saída, case en Lombao

OBSERVACIÓNS
•

Desde a estrada hai magníficas vistas ó Val de Ames, sendo doado ver
Pousada, Castiñeiro do Lobo e Augapesada e A Curuxeira.

•

A baixada desde Ventosa ata Augapesada permite imaxinar como foi a
paisaxe tradicional desta zona, pois se ben o trazado dos camiños e o dos
campos de labranza é distinto e os pastos substituíron ó labradío, si se
aprecia aínda hoxe con claridade a importancia que o cultivo da vide tivo
nesta zona; outro tanto pode dicirse da horta e do cereal (millo).

•

Dado o seu estado de conservación e a imposibilidade de controlar o
impacto dos visitantes sobre o castro de Ventosa, desaconséllase
vivamente a súa inclusión en calquera camiño autoguiado e, mesmo, a
instalación de calquera tipo de información in situ que poida revelar a
súa existencia. A implementación de calquera proceso de posta en valor
debe ir precedido dun estudo concreto e atento do depósito e dunha
proposta para o seu aproveitamento social que garanta a súa
conservación.

•

Cabe a posibilidade de incluír como alternativa neste lugar unha visita ó
Petroglifo da Peneda Negra. Se ben é un xacemento catalogado e non
queda moi lonxe da aldea, é difícil chegar a el. En calquera caso, dado
que é moi frecuente que os visitantes incontrolados marquen os gravados
con tiza, area ‐ás veces mesmo con pintura‐ é preciso formular con
coidado a súa identificación, sinalización e posta en valor.
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Castro de Ventosa

Localización: entre os lugares de Castelo e Ventosa, encima do campo de fútbol de Ventosa.
Acceso: o máis sinxelo é seguir a pista que conduce ó campo de fútbol de Ventosa, é dicir,
desde a AC‐453 dirección oeste, un pouco antes de Lombao tómase unha pista que sae á
dereita e séguese ata que acaba no aparcadoiro do campo de fútbol.
Coordenadas UTM: X. 529.900 E.4.749.030
Altitude: 145 m.
Catalogación: no Inventario Arqueolóxico GA 15002005
O Castro sitúase nun outeiro que conforma unha das estribacións do alto de Ventosa
(376 m de altitude) e da súa suave baixada para conformar a ladeira oriental do Val de Covas
ou de Ames.
O emprazamento ten faldras escarpadas por todos os lados salvo no lado norte, que vai
incrementando a súa altitude ata chegar ós montes que forman o Alto de Ventosa. Limita no
lado oeste coa pista que vai de Lombao a Carreira, polo Este co camiño de acceso e polo Rego
Luceiro. As pendentes son máis pronunciadas nas zonas oriental e occidental.
O lugar elixido para este poboado é de grande importancia estratéxica pois contrólase
desde el o antigo camiño á costa e as vías que cruzan en dirección norte‐sur o val de Ames. Ten
ademais vista directa ó outro castro da zona, o da Cruxeira. Nas súas proximidades,
posiblemente aproveitando as calidades estratéxicas desta zona, están os petroglifos do Monte
de Pedras e da Peneda Negra.
Neste caso, ás boas condicións defensivas proporcionadas pola súa situación no cumio
dun outeiro escarpado con capacidade para controlar visualmente un amplo territorio, únese a
proximidade de amplos espazos e ricos terreos aptos para o seu aproveitamento agrícola e
gandeiro.
Consta dun recinto circular bastante regular, que se nos presenta hoxe bastante alterado.
Está rodeado totalmente dun muro cunha altura que oscila entre 1/1,5 m, que foi parcialmente
destruído coa construción dun camiño que o atravesa en dirección sur‐norte e que desmontou
tamén o parapeto defensivo na croa. Aínda que está cuberto de vexetación é relativamente
doado apreciar o aparello defensivo na parte occidental.
O seu estado de conservación é moi malo. Parte do depósito está cerrado polo valo
dunha vivenda. Ademais da pista que o cruza de sur a norte, na vertente oriental, as obras
levadas a cabo para construír o campo de fútbol e o aparcadoiro danaron gravemente o
conxunto.
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LOMBAO
LOCALIZACIÓN:

San Estevo de Covas

ACCESOS:AC‐453.

Situado nun cruzamento de camiños, do camiño de Fisterra, a estrada que
vai a Cobas e a que vai a Castelo e a parte norte de Ames, sempre foi un
pequeno núcleo de poboación. A primeira mención do Lombao recóllese no
Catastro de Ensenada en 1753, onde aparece rexistrada Benita Pachón que
rexentaba unha taberna. Esta foi a única construción existente en Lombao
durante un século, xa que a mediados do século
XIX

varios

informes

eclesiásticos

sobre

as

parroquias de Ames e Covas se refiren a unha soa
casa no lugar que chaman do Lombao. En 1868
construiríanse dúas vivendas máis. Para entón
Lombao e Ventosa deixaran de pertencer á
parroquia de Ames para incorporarse a Covas.
Posiblemente no solar da taberna que cita o Catastro levántase hoxe a casa
máis antiga de Lombao e que sobre o lintel da porta presenta a seguinte
inscrición: ESTA CASA LA YZO EL CRESPO. Foi construída por Juan Crespo
Mariño a mediados do século XIX, sobre unha edificación anterior que
albergaba a taberna que rexentaba Rosa Mariño xa en 1837. A imaxe da Virxe
do Carme inscrustada na fachada foi traída ata aquí desde terras afastadas.
Entrando en Lombao un cartel nos sinálanos a fonte do Peregrino, fonte
dun cano e un lavadoiro, ambos os dous restaurados.
LUGARES DE INTERESE
¾ Castro de Ventosa ou de Castelo
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SERVIZOS
o Pequeno supermercado chamado Centro Comercial Mahía
o Fonte do Peregrino

26

Castro de Ventosa

Localización: entre os lugares de Castelo e Ventosa, encima do campo de fútbol de Ventosa.
Acceso: o máis sinxelo é seguir a pista que conduce ó campo de fútbol de Ventosa, é dicir,
desde a AC‐453 dirección oeste, un pouco antes de Lombao tómase unha pista que sae á
dereita e séguese ata que acaba no aparcadoiro do campo de fútbol.
Coordenadas UTM: X. 529.900 E.4.749.030
Altitude: 145 m.
Catalogación: no Inventario Arqueolóxico GA 15002005
O Castro sitúase nun outeiro que conforma unha das estribacións do alto de Ventosa
(376 m de altitude) e da súa suave baixada para conformar a ladeira oriental do Val de Covas
ou de Ames.
O emprazamento ten faldras escarpadas por todos os lados salvo no lado norte, que vai
incrementando a súa altitude ata chegar ós montes que forman o Alto de Ventosa. Limita no
lado oeste coa pista que vai de Lombao a Carreira, polo Este co camiño de acceso e polo Rego
Luceiro. As pendentes son máis pronunciadas nas zonas oriental e occidental.
O lugar elixido para este poboado é de grande importancia estratéxica pois contrólase
desde el o antigo camiño á costa e as vías que cruzan en dirección norte‐sur o val de Ames. Ten
ademais vista directa ó outro castro da zona, o da Cruxeira. Nas súas proximidades,
posiblemente aproveitando as calidades estratéxicas desta zona, están os petroglifos do Monte
de Pedras e da Peneda Negra.
Neste caso, ás boas condicións defensivas proporcionadas pola súa situación no cumio
dun outeiro escarpado con capacidade para controlar visualmente un amplo territorio, únese a
proximidade de amplos espazos e ricos terreos aptos para o seu aproveitamento agrícola e
gandeiro.
Consta dun recinto circular bastante regular, que se nos presenta hoxe bastante alterado.
Está rodeado totalmente dun muro cunha altura que oscila entre 1/1,5 m, que foi parcialmente
destruído coa construción dun camiño que o atravesa en dirección sur‐norte e que desmontou
tamén o parapeto defensivo na croa. Aínda que está cuberto de vexetación é relativamente
doado apreciar o aparello defensivo na parte occidental.
O seu estado de conservación é moi malo. Parte do depósito está cerrado polo valo
dunha vivenda. Ademais da pista que o cruza de sur a norte, na vertente oriental, as obras
levadas a cabo para construír o campo de fútbol e o aparcadoiro danaron gravemente o
conxunto.
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AUGAPESADA
LOCALIZACIÓN:

Santo Tomé de Ames

ACCESOS: no cruzamento da C‐ 0203 e a AC‐453.

Se ben Carreiras Candi na súa Geografía de Galicia menciona a existencia
nas proximidades deste lugar do Castro de Augapesada, o certo é que a
literatura científica non recolle nada en relación a el. Os datos históricos sobre
Augapesada anteriores á segunda metade do século XIX ‐cando ten lugar o seu
ascenso a capital municipal‐ son escasos e concisos. De feito, a referencia máis
antiga que puido localizarse é tanxencial e breve: a venda de diversas
propiedades na parroquia de Ames que no século XIV leva a cabo María
Domínguez, filla de Domingo Carneiro e Sancha Pérez de Agoapesada, a
Fernán Pérez, cirurxián. Dedúcese do contexto xeral do documento que os
outorgantes son veciños de Santiago, así como o comprador e as testemuñas, o
que leva a pensar que os bens citados nel ‐e situados en Deiro, Costela ou
Seárez‐ son exemplo de como os veciños acomodados de Santiago adquirían
predios e dereitos de posesión en zonas próximas á cidade. Esta era unha forma
sinxela de facerse con produtos frescos para consumo propio ou para vender na
cidade coas vantaxes fiscais correspondentes ós
veciños; as propiedades e quen as traballaban
estaban, ademais, exentos de contribuír á facenda
señorial local.
É moi posible que a escaseza de datos
referentes ó lugar de Augapesada se relacione con esta circunstancia, pois ó non
existir un gran propietario eclesiástico as nosas posibilidades de seguir o rastro
documental diminúen considerablemente.
Unha noticia de mediados do século XV confirma este panorama de
pequena propiedade. A documentación da casa de Altamira rexistra a
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propiedade por parte dos señores desa liñaxe dun casal e unha cortiña, que se
parten por medeo con o arcediano, así como doutras cortiñas. Escritos soltos da
Idade Moderna confirman a existencia de pequenas propiedades pertencentes a
laicos, sobre todo, cidadáns de Santiago.
O arquivo de Altamira proporciona, ademais, un dato interesante sobre a
organización do espazo e a produción agraria, ó mencionar o casal e as cortiñas.
O casal é a unidade básica de poboamento e produción económica rural da
Galicia medieval. Tanto cando nacen a partir dun núcleo de poboación como
cando xorden por si mesmos nun contexto de poboamento espallado, o certo é
que os casais definen especificamente unha realidade concreta que é a da casa e
o conxunto de terras e dereitos (augas, pastos, monte) necesarios para a
supervivencia dos seus habitantes. As cortiñas, inmediatas á casa, son un
complemento da explotación.
Esta escaseza informativa non debe facernos esquecer a importancia
estratéxica deste lugar, pois a principal vía de comunicación de Santiago de
Compostela coa Costa da Morte e as terras de Xallas e Bergantiños Occidental
pasaba por aquí. En efecto, ata a construción da actual estrada Santiago‐Noia e
a de Bertamiráns‐Negreira, e sobre todo tras a construción da ponte de Ponte
Maceira, Augapesada era un cruzamento fundamental entre a vía hoxe
chamada Camiño a Fisterra e aquela que, procedente de Portomouro e as terras
máis alá do Tambre, se dirixía cara o Sur de Galicia a través de Ortoño.
Posiblemente a consecuencia desta posición estratéxica no plano vial da
comarca, Augapesada foi o punto de reunión e preparación dos cabaleiros que,
en 1471, participaron na Batalla de Altamira. Aquí xuntáronse os seus exércitos
e o 13 de xuño dese ano ‐subindo o Alto do Mar de Ovellas‐ encamiñáronse a
facer fronte ás mesnadas arzobispais que cercaban as torres de Altamira.
Segundo a tradición popular, tamén era punto frecuente onde facer noite para
as tropas arzobispais cando ían atacar ou cercar a fortaleza dos Moscoso.
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Tampouco achega gran cantidade de información o Catastro de Ensenada
(1753), pois unicamente refire a existencia do muíño de Augapesada,
propiedade de Antonio de Verdullas e consortes, e dos próximos da Silva e dos
de Bruñeiras; moen todos eles unicamente seis meses ó ano cun rendemento
anual de 80 reais. Menciona tamén este documento, unha taberna se ben non
aclara quen foi o propietario nin os rendementos.
A
Antiga casa do Concello

formación

dos

concellos

constitucionais e a creación do Concello de
Ames, en 1835, supuxeron un certo despegue
de Augapesada que pronto pasou a ser ‐pola
súa localización máis central no territorio
municipal‐ sede da casa consistorial e dos

servizos administrativos correspondentes. En 1905 estes trasladáronse á
parroquia de Ortoño, se ben Augapesada conservou a titularidade municipal
oficial ata mediados do século XX.
Na capital municipal de Augapesada aloxouse o edificio consistorial,
primeiro en casas particulares temporalmente alugadas e, máis tarde, nun
edificio construído ex profeso que hoxe é unha vivenda particular. É un edificio
levantado ó longo da década de 1880 con certa lentitude por causa da crise
financeira pola que pasaba o concello. Tras unha longa peregrinación por
Susavila de Carballo, Pousada, Ponte Maceira e Bertamiráns, tamén se instalou
aquí por eses anos a Audiencia Municipal ou xulgado, que compartiu
intermitentemente instalacións coa administración municipal.
Buscar unha sede definitiva e adecuada para o xulgado local foi unha
tarefa difícil pola escaseza de locais dispoñibles ó alcance do orzamento
municipal e polas constantes reclamacións dos xuíces sobre elo. A audiencia
debía estar na casa consistorial ou polo menos no mesmo pobo e dispor duns
espazos e condicións adecuados. En 1881, ante as queixas dun xuíz recén
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chegado á localidade, a corporación emite un escrito no que se nos dá unha
breve descrición de como é o lugar nese momento.
Augapesada ten, entón, 23 casas habitadas e que están agrupadas, o que
ofrece maior seguridade; é un lugar bañado polo sol todo o día, polo que pasa o
camiño de Santiago a Negreira, Corcubión e outros puntos e a vía que conduce
á igrexa parroquial. O xuíz oponse a tomar posesión do xulgado mentres non se
cambie a súa situación; a iso, o concello responde que a Audiencia Municipal
non se encontra tan preto do río que cubrindo en tempo de avenida a casa muíño do
pai do señor xuíz e entrando a auga conseguintemente polo tellado, sae pola xanela e
pola porta do cuarto en que no día fai audiencia. Suxiren que, nesas ocasións, volva a
Ponte Maceira ‐situación actual do xulgado‐ a facer as vistas.
Unha breve nota posterior infórmanos que, ó final, o concello cedeu o seu
edificio ó xulgado e instalouse novamente en Castiñeiro do Lobo; foi necesario
preparar e calear a que sería Sala de Xuízos e instalar nela un busto do rei
Alfonso XII. A sede estable de ambas as dúas institucións, concello e xulgado,
non quedou definitivamente establecida ata que se finalizou a casa consistorial.
Co traslado da capitalidade municipal a Bertamiráns, xa no século XX, e a
construción das actuais estradas de Santiago a Noia e de Bertamiráns a
Negreira, o desenvolvemento de Augapesada truncouse, se ben seguiu sendo o
núcleo máis habitado da parroquia.
A aldea de Augapesada conserva na súa
planta a pegada do seu pasado como cruzamento
de camiños, se ben a concentración parcelaria e a
reordenación de vías que implicou ocultaron
Antigo camiño

parte do trazado histórico. Algún dos autores
antigos cualifica este lugar como rueiro, nome

indicativo da súa condición de poboación nacida ou desenvolvida ó longo dun
camiño. No lado sur da estrada, encóntrase o que posiblemente é a parte máis
antiga da aldea, arredor da ponte e con casas aliñadas ó longo dos dous
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camiños antigamente existentes: o camiño real a Fisterra e Corcubión e o que
levaba a Pousada ‐que hoxe desapareceu como consecuencia da concentración
parcelaria‐. A pequena praza ó pé da ponte era realmente o cruzamento de
camiños xa que o antigo camiño descorría ata alí; o seu trazado sería máis ou
menos paralelo á actual estrada e tamén desapareceu.
A pesar das remodelacións que moitas destas vivendas experimentaron no
século XX, a volumetría, características e materiais das que permanecen en
ruínas ou foron rehabilitadas con maior coidado deixan traslucir a antigüidade
desta zona da aldea.
O núcleo ó outro lado da estrada acolle tamén algunhas vivendas antigas
pero a gran maioría dos edificios existentes son dos séculos XIX e XX,
articúlanse arredor da actual estrada a Portomouro. As súas fachadas miran ó
interior da aldea con patios e eiras para atrás. Algunhas pertencen ó tipo
denominado “casa grande” típico das vivendas acomodadas do século XIX que
se caracteriza por unha fusión de elementos tradicionais e innovadores.
A pesar da súa relativa modernidade, nunha das casas desta parte da
aldea calquera visitante pode apreciar doadamente a silueta dun forno
tradicional. Así mesmo, o emparrado que aínda cobre o ceo do camiño é o único
exemplo –xunto co da entrada de Ventosa de Abaixo‐ que hoxe se conserva dun
costume que estivo moi arraigado.
Ademais da antiga casa do concello e
dos outros puntos que merecerán un
tratamento específico, é preciso sinalar como
edificio destacable unha das vivendas que se
encontran ó costado da coñecida como casa
do médico; trátase dun edificio con aire
urbano e inspiración modernista que puido
construírse no primeiro terzo do século XX.
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PUNTOS DE INTERESE
¾ Ponte de Augapesada
¾ Muiño de Augapesada
¾ Escola
¾ Fonte

SERVIZOS
o Mesón O Cruceiro
o Supermercado Carmen

RECOMENDACIÓNS
•

Hai nas proximidades varios muíños históricos como o da Silva
(que non puidemos visitar pola enchente do río) e os de Bruñeiras,
dos que se podería examinar a súa posta en valor.

•

Augapesada podería ser o inicio ou fin dun camiño que seguise
cara o norte ó val do Rego dos Pasos ou Río de Augapesada.

•

Por estética, sería conveniente cambiar o cano (hoxe de plástico
azul) do que mana a fonte.
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Ponte de Augapesada

Localización: no núcleo histórico de Augapesada
Catalogación: no inventario de pontes históricas de Galicia (C‐62) e no PXOM (OC‐03).
Salva o río de Augapesada, tamén coñecido como Rego dos Pasos ou río de Ames;
algúns veciños danlle denominación de Arneiros. Na súa desembocadura no Sar coñéceselle
como río da Condomiña. O seu leito conforma o denominado Val de Ames ou de Covas e
conflúe co río Sar na Condomiña (S. Xoán de Ortoño). Segundo informa Pascual Madoz no seu
Diccionario geográfico‐estadístico‐histórico de España y sus posesiones de Ultramar (1848‐1850), o río
de Augapesada recibindo as aportacións de varias fontes, da impulso a diversos muíños fariñeiros; un
destes enxeños está xunto á ponte. Tamén informa este autor de que era un río rico en troitas e
pequenas anguías. Madoz faise tamén eco dunha crenza moi estendida ata tempos recentes: o
río Sarela e o río de Augapesada constitúen o río Sar tras a súa confluencia na Condomiña.
A ponte é de arco de medio punto rebaixado e dous aliviadoiros, sufriu unha importante
restauración que permitiu recuperar o seu perfil antigo pois estaba moi enterrado no leito
fluvial. Obsérvanse na actualidade a calzada con grandes lousas graníticas e de rasante
alombada e os peitorís de cantería.
A ponte actual, polas súas características técnicas e construtivas, debeu construírse entre
o século XVII e primeira metade do XVIII, posiblemente por mor dunha mellora do camiño
carreteiro á costa ou, se cadra, como froito da reconstrución de infraestruturas viarias levada a
cabo tras as graves inundacións de 1707.
Dado que o lugar de Augapesada foi un importante nó viario, cabe pensar que con
anterioridade a esta ponte se construíra xa algún tipo de infraestrutura que permitise cruzar o
Rego dos Pasos con certa comodidade.
A súa estraña posición actual débese a que a estrada non segue o trazado do antigo
camiño a Fisterra. O histórico camiño real que baixaba desde Lombao en paralelo á actual AC‐
453 desapareceu tras a concentración parcelaria.
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Escola de Augapesada

Localización: na AC‐453 pouco antes de entrar en Augapesada.
Catalogación: Non
En febreiro de 1924, a corporación municipal renova o contrato dunha casa en
Augapesada; trátase da escola de nenos de Ames, o propietario contrae tamén a obriga de a
branquear e saneala anualmente,así como de manter o edificio en adecuadas condicións. O
actual edificio foi construído polo alcalde D. Óscar Lojo Batalla, seguramente durante o seu
mandato durante a II República.
Pechada a escola funcionou este local como teleclub, institución que durante anos
desenvolveu un importante papel na vida social e cultural deste lugar. Máis tarde foi
acondicionado como Centro Sociocultural.
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Muíño de Augapesada

Localización: no núcleo histórico de Augapesada ó lado da AC‐453
Catalogación: no PXOM (CP‐05).
O muíño de Augapesada está movido pola auga do río de Augapesada ou Rego dos
Pasos que ‐polo menos agora‐ entra directamente ó mecanismo. É un muíño dos de rodicio,
movido xa que logo por unha roda horizontal. O caudal de auga que o alimentaba antigamente
debía ser maior pois é moi posible que o rego Acheiros –hoxe canalizado e que sae ó río xusto
despois do muíño‐ desembocara en realidade un pouco máis atrás, nun lugar hoxe tapado pola
estrada.
O edificio é de cachotería de granito, con pezas de cantería nos lugares máis delicados
da estrutura como son as portas, as xanelas e o acceso exterior ó inferno. Antigamente, o muíño
debía inundarse con certa frecuencia e aínda hoxe en día ocorre isto nos períodos máis
chuviosos.
Foi rehabilitado en tempos recentes, pero non puido constatarse se esta recuperación
alcanzou tamén ós mecanismos para a muiñada que, non obstante, están dentro.
O Catastro de Ensenada (1753) menciona este muíño que era entón propiedade de
Antonio Verdullas e consortes e moía só seis meses ó ano.
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Fonte

Localización: saíndo do núcleo histórico cara ó alto do Mar de Ovellas, á man dereita.
Catalogación: non
Un conxunto de pedras de cantería granítica con forma semicircular rodea o ollo e o
cano do que mana a auga, que procede do monte. Esta estrutura, así como o muro de
cachotería que hoxe rodea o conxunto foron necesarios para evitar a avalancha de terras
procedentes da ladeira e predio adxacente. Este é un elemento habitual das fontes de
manancial ou de mina. A diferenza entre o seu piso e o nivel actual da rúa permítenos apreciar
a suba do nivel do terreo durante o último século, debida, sobre todo, ás obras de
acondicionamento do pavimento actual.
Foi construída en 1845 para facilitar o acceso ás augas deste manancial. Segundo reza a
súa inscrición, foi construída sendo alcalde o concelleiro por Ames, D. Manuel Framil.
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MAR DE OVELLAS
LOCALIZACIÓN:
VÍAS DE ACCESO:

San Tome de Ames
AC‐453

Mar de Ovellas designa o alto ou paso entre elevacións que se sitúa ó este
de Augapesada no cumio da zona denominada As Ovellas, situada cara ó norte,
entre Augapesada e Baladrón. As alturas, que nesta zona roldan os 280 metros,
dividen as cuncas que verten as súas augas ó río Sar ‐a través do Rego dos
Pasos ou Río de Augapesada‐ das do Tambre.
Denomínase tamén Alto das Ovellas Negras e Alto de Morouso. A orixe e
causa deste nome non puido establecerse, aínda que si a súa antigüidade pois
dous documentos procedentes do mosteiro de San Xusto de Toxosoutos o
mencionan. O topónimo admite nestes textos dúas formas distintas: monte
Mordouelias (1173) e Mor dó Obellias (1164).
A Costa do Mar de Ovellas alcanza unha altura considerable nun ascenso
relativamente rápido para o curto tramo de suba (3,5 km por estrada e algo
menos polo carreiro). É, xa que logo, unha suba difícil pola pendente e unha
baixada difícil ‐como lembra Carreiras Candi na súa Geografía de Galicia‐ polo
mesmo motivo. Na cima dela hai unha fonte e unhas grandes pedras que son
coñecidas como pedras dó alto de Morouso; desde este lugar hai unha magnífica
vista que alcanza ata Santiago e as torres da Catedral, se ben oculta polas
árbores. Para o outro lado, rapidamente alcánzase a aldea de Susavila de
Carballo; antes de chegar, hai un fermoso panorama sobre o Val do Tambre e
da suave baixada destes montes para el, así como dos diversos núcleos de
poboación que, aproveitando a orientación máis favorable da montaña,
aséntanse nas ladeiras.
O Mar de Ovellas é un lugar sobre o que circulan moitas lendas
relacionadas sobre todo con asaltos (por exemplo, de Pepa Loba) e encontros
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estraños. Nalgúns momentos, o paso chegou a ser tan perigoso que ninguén se
atrevía a facelo en solitario, xuntándose os viaxeiros nas tabernas de Susavila de
Carballo ou nas de Alto dó Vento para maior seguridade. Si houbo partidas de
maquis nos tempos que seguiron ó estalo da Guerra Civil.
A Costa do Mar de Ovellas presenta hoxe en día un aspecto moi
transformado e iso débese, sobre todo, á repoboación forestal realizada nas
últimas décadas. A suba, tanto polo camiño como pola pista, se leva a cabo
entre bosques nos que abundan sobre todo, eucaliptos e piñeiros, se ben
nalgunhas zonas ‐xa case arriba‐ hai pequenas zonas onde a diversidade vexetal
é máis ampla (castiñeiros, carballos…).
Segundo

os

mapas

anteriores

á

concentración parcelaria e á transformación da
agricultura e ganderías tradicionais, a costa do
Mar de Ovellas estaba ocupada por bosque e
pastos. As primeiras repoboacións coñecidas
leváronse a cabo en 1851 nos arredores de
Augapesada e Quintáns, seguindo ordes do gobernador provincial e, a falta de
maior noticia, hai que pensar que se levou a cabo con especies tradicionais,
especialmente con piñeiro manso, moi habitual na bisbarra, cuxos froitos eran
aproveitados na elaboración de morcillas, e as piñas que servían non só para
uso doméstico senón para a súa venda como combustible no mercado
compostelán.
As repoboacións máis recentes introduciron especies invasoras e foráneas
como o eucalipto que remataron empurrando ás tradicionais e ocupando os
espazos que agora están libres e antes tiñan un uso agrario ou gandeiro. Este é
un fenómeno que pode observarse de xeito máis doado na suba de Mar de
Ovellas e a súa intensidade mingua a medida que ascendemos. Non obstante,
persisten ó longo do traxecto algunhas zonas que nos permiten imaxinar o
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bosque anterior á repoboación, franxas de bosque mixto nas que teñen unha
importante presenza especies tradicionais como o carballo.

Na economía antiga este monte era unha parte imprescindible da
explotación familiar, fonte de combustible, material para a construción de
edificios ou ferramentas ou espazo de caza, pero non chegaba a ocupar a
superficie actual, aínda a pesar de que todas as fontes coinciden en afirmar que
a parroquia de Ames era moi boscosa. Na costa de Mar de Ovellas poden
apreciarse aínda os restos destas outras actividades, pois boa parte do carreiro
está rodeado de predios hoxe cubertos de eucaliptos e piñeiros nos que se
adiviña con facilidade que a dedicación forestal é recente. Os valos que antes
pechaban prados, toxeiras e estibadas están hoxe á vista en moitos tramos do
camiño.
Antes da introdución da gandería e a agricultura modernas estes espazos
tiñan grande importancia na economía familiar. As familias de Ames posuían
algunhas ovellas e vacas que se alimentaban nos prados nas ladeiras do monte;
alí tamén estaban as estibadas, espazos de bosque que ‐con maior ou menor
regularidade segundo a calidade do terreo‐ se roturaban e sementaban con
centeo e ós que, tras algunhas colleitas, se deixaban descansar ata comezar un
novo ciclo. Son as devesas que menciona o Catastro de Enseada e que se decepan
cada doce anos, nas que caben uns 16 carballos por ferrado, equivalentes a seis
carros de leña no mellor dos casos.
Tamén o toxo tiña a súa utilidade económica pois ademais de
proporcionar combustible, era necesario para acondicionar as cortes e facer a
cama dos animais e transformarse no estrume indispensable para o abonado
dos cultivos. As toxeiras eran, en realidade, un tipo de explotación forestal xa
que se deixaban medrar os toxos ‐segundo o Catastro‐ durante 6 anos, ó cabo
dos cales se cortaban.
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Estaban ademais os montes abertos, que era onde pastaban os gandos ou
se recollía a leña.
A Costa dd Mar de Ovellas é un lugar certamente famoso no contorno
especialmente polo seu forte pendente:

E a vella vai, sobe, sobe
A costa d’ou mar d’ovellas
C’un ollo posto n’ou chan
E outro ondás casas fomegan
(Rosalía de Castro)

A Costa do Mar d’Ovellas
Á subila e á baixala
Xa me chían as ourellas
(Popular)

RECOMENDACIÓNS
‐

Habería que instalar algún banco máis, sobre todo na parte de arriba. Por
suposto, un arriba de todo, xunto á fonte. Tamén algunha papeleira.

‐

O tramo final da suba debe facerse pola pista asfaltada, o que resulta
bastante incómodo. Podería habilitarse un pequeno carreiro nun dos
lados da estrada.

‐

Podería ser interesante pór un cartel sobre o funcionamento da telefonía
móbil na antena que hai ó final da costa.
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CARBALLO
LOCALIZACIÓN:
ACCESOS:

Santa María de Trasmonte

na estrada que une Ponte Maceira con Augapesada (AC‐453).

O seu nome antigo é Susavila do Carballo.

Os documentos do mosteiro de San Xusto de Toxosoutos conteñen noticias
sobre este lugar que se remontan a 1156, cando Paio Pérez vende a esta
institución bens que posúe neste lugar. Este escrito, así como todos os demais
contidos no antigo tombo do mosteiro, refirense a Carballo, polo que sería o seu
nome máis antigo, Susavila do Monte; as referencias e noticias que proporciona
a documentación antiga non ofrecen lugar a dúbidas respecto á identificación
de ambos os dous topónimos. Máis tarde chamarase Susavila do Carballo,
topónimo que máis recentemente se abreviará en Carballo.
Susavila aparece nestes primeiros testemuños xa como un lugar de certa
importancia, equiparable ós outros tres grandes núcleos desta ladeira do val
(Reino, Lens e Suevos).
Unha venda realizada en 1182 ó mesmo mosteiro permítenos facernos
unha idea de como sería o lugar: con casas, casais, con terras cultivadas e incultas,
con montes, ríos, prados e pastos, con todo tipo de árbores… É, evidentemente, unha
descrición un tanto estereotipada, que se axusta ós termos legais precisos dun
contrato pero que dentro do seu formulismo nin omite nada relevante nin
engade bens, nin dereitos ausentes. Susavila é, xa que logo, unha aldea cunha
certa complexidade con casas soltas que se agruparían nunha aldea e casais,
posiblemente espallados pero vinculados ó núcleo principal.
A pesar do protagonismo que en tempos antigos tivo o citado mosteiro,
Carballo e todos os demais lugares de Trasmonte, así como os de Agrón e Lens
forman parte do corazón do estado de Altamira. Pola súa proximidade ás torres
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que os Moscoso tiñan en Brión, estas parroquias formaban parte da xurisdición
de Altamira, gobernada directamente polo alcalde das Torres.
A presenza dos Moscoso en Susavila data polo menos de mediados do
século XV, cando varios dos seus casares son rexistrados entre os bens e
señoríos da Casa de Altamira; non eran propiedades dos Moscoso senón do
mosteiro de Toxosoutos que llas cedería en foro, de modo que os fidalgos desta
liñaxe exercían como intermediarios entre a institución propietaria e o
campesiño. Cobraban tamén estes cabaleiros diversos impostos de carácter
señorial como a lutuosa ou a fogaza en toda esta zona.
Segundo os seus propios documentos, o mosteiro conseguiu recuperar os
bens que posuía neste lugar, se ben rematou cedéndoo a outros fidalgos, que
novamente actuaron como intermediarios; Toxosoutos, loitou longamente por
recuperar de modo efectivo este lugar e as rendas que nel lle correspondían. Por
estes procesos xudiciais sabemos que o principal produto dos casares aquí
asentados era o trigo.
Xunto con Suevos, Carballo foi historicamente a poboación máis
importante da parroquia de Trasmonte. Este desenvolvemento débese, en boa
medida, á súa situación no camiño a Fisterra e ós portos da Costa da Morte pero
tamén á existencia neste lugar dun camiño, hoxe en desuso, que comunicaba
esta ruta principal coas Torres de Altamira, sede administrativa e política do
señorío dos Moscoso, e desde alí polos Ánxeles cara a Padrón e a costa sur ou,
polo norte cara a Bergantiños, a través de Oca e Portomouro.
A taberna que se cita no Catastro de Enseada (1753) é un indicio da
importancia do lugar. O seu modo de explotación é moi peculiar: está
arrendada polo común dos veciños ó taberneiro e as súas rendas destínanse a
pagar os impostos con que esta comunidade contribúe á Real Facenda.
Coa disolución dos señoríos nobiliarios e a creazón dos concellos
constitucionais, a situación estratéxica de Susavila foi habilmente aproveitada
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para facer desta poboación un pequeno
centro de referencia para todos aqueles
Antiga casa do Concello

veciños de Ames que vivían no val do
Tambre.
Así, foi sede da casa consistorial ‐que
logo

se

trasladou

a

Augapesada‐,

da

recadación de tributos municipais como
punto máis centrico, e do colexio electoral para as que residían deste lado do Mar
de Ovellas. Boa parte destes cometidos leváronse a cabo, segundo as actas
consistoriais de finais do século XIX, na casa número 2 de Susavila e, noutras
ocasións, na numerada como 4, onde se situaba en 1893 o arquivo do xulgado.
Desde 1842 celebrábase, ademais, unha feira ‐trasladada desde o lugar de
Framil en Agrón‐ que era moi concorrida e onde, segundo Pascual Madoz, se
realizaban a maior parte dos intercambios comerciais do concello.
Cando, progresivamente, as dependencias municipais se centralizaron en
Augapesada e, máis tarde, en Bertamiráns, este núcleo foi perdendo a súa
importancia e, de feito, a súa feira ‐tan famosa noutros tempos‐ xa non se
celebraba na década de 1930. Non cabe dúbida que a apertura de novas vías de
comunicación (as actuais AC‐543 e AC‐450) debeu influír tamén de modo
negativo no desenvolvemento de Susavila.
Na actualidade o núcleo de Susavila de Carballo ou, simplemente,
Carballo estendese ó longo da estrada e nunha
pequena agrupación de casas ó longo do que noutros
tempos foi o camiño cara as torres de Altamira.
Consérvanse un certo número de edificacións
antigas, como a antiga sede municipal que hoxe pode identificarse polos
azulexos que na súa fachada indican á poboación. Neste edificio, ademais, tivo
a súa sede un cuartel militar e o famoso Mesón da Esperanza, rexentado polos
Breixo.
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A historia, aínda lembrada polos veciños, dos propietarios desta casa
axudanos a comprender o significado deste lugar. O seu primeiro propietario,
apelidado Breixo, era oriúndo de Carballo de Bergantiños e comerciante de
viños. Nunha das súas viaxes a Padrón e á bisbarra vitícola do Ulla acabou
coñecendo á que, máis tarde, sería a súa muller; ambos os dous asentáronse en
Susavila, onde se fixeron cargo do mesón e da taberna. O seu principal negocio
non era tanta a hospedaxe e servizos ós viaxeiros como servir de punto
intermedio no tráfico dos viños que procedentes do Ulla e Arousa se
encamiñaban a Bergantiños. Era tamén frecuentada a casa por aqueles que
percorrían as rutas en dirección contraria, sobre todo, polos oleiros setentrionais
que vendían a súa artesanía en feiras e mercados de Amaía, Barbanza ou
Arousa. Todos eles viñan pola estrada de Portomouro, desviándose en Oca para
chegar a Carballo e, desde alí, viaxaban cara o sur polas terras de Altamira.
PUNTOS DE INTERESE
¾ Cruceiros

SERVIZOS
o Fonte

RECOMENDACIÓNS
‐

Esta aldea podería ser o punto de partida dun camiño turístico centrado
no señorío da casa de Altamira no concello de Ames.

‐

Sinalizar no correspondente cruce as direccións cara a Salgueiros e cara a
Portanxil.

‐

Sería interesante tentar recuperar a inscrición que hai ó pé do cruceiro do
centro da aldea.
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‐

Nas proximidades do camiño que leva a Oca hai unha mámoa ‐varias
veces citada en documentos antigos‐ que marcaba un dos límites do
lugar de Carballo e da parroquia de Trasmonte. Na actualidade está
cuberta pola vexetación. Segundo os veciños, nas súas proximidades
vaise construír un depósito para a provisión de auga potable a Carballo
polo que sería recomendable catalogar e protexer este depósito para
evitar a súa destrución. Os veciños vinculan esta construción megalítica
con lendas de mouros e mouras.
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Cruceiro

Situación: na aldea, sobre un muro no lado dereito da calzada.
Catalogación: no PXOM (CR‐42)
Cruceiro de cruz elaborado en granito e situado sobre un valo na beira da estrada AC‐
453. A súa base sitúase sobre unha pedra cunha inscrición que non pode lerse, sobre ela unha
sinxela plataforma con moldura suxeita o cruceiro e alíñao coa rasante do muro. O pedestal é
de forma cilíndrica, decrecente na parte superior. O capitel apóiase directamente sobre el xa
que este cruceiro non presenta varal e ‐tendo en conta a súa posición‐ posiblemente nunca o
tivo. A cruz é latina e presenta nos seus brazos un remate florenzado con botón. Esta cruz
construíuse en memoria de Liborio dos Santos, veciño de Fisterra, falecido durante a súa
peregrinación.
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Cruceiro

Situación: á saída da aldea, nun camiño que sae á dereita da AC‐453
Catalogación: no PXOM (CR‐47)
Cruceiro de cruz elaborado en granito e situado a un lado do camiño. A vexetación
impide ver con claridade a súa base pero parece que carece de plataforma e pedestal; perdeu
tamén parte do varal, o que explica a súa reducida altura. O varal é octogonal e sustenta un
sinxelo capitel. A cruz, tamén bastante estragada, é do tipo florenzado con remate de botón.
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Cruceiro

Situación: nunha casa particular, á beira da AC‐453.
Catalogación: non
Cruceiro de cruz situado no que antes debeu ser a beira do camiño. A plataforma de
dous graos sustenta un traballado pedestal con formas molduradas. Sobre eles disponse o
varal, que é de sección cuadrangular nos seus extremos e octogonal no centro. A cruz é sinxela
e os seus brazos son florenzados con botóns de remate.
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TRASMONTE
LOCALIZACIÓN:
ACCESOS:

Santa María de Trasmonte

na estrada que une Ponte Maceira con Augapesada (AC‐453).

Sitúase o lugar de Trasmonte e toda a parroquia nunha ladeira (de aí o seu
nome) que descende suavemente cara ó río Tambre. A aldea formouse e
medrou nas proximidades da igrexa parroquial pero a súa disposición ó longo
da estrada e as características dos seus edificios inducen a pensar que a
poboación é relativamente recente. Igual que no caso de Covas, o lugar de
Trasmonte tivo durante moito tempo un aspecto un tanto desolado, posto que
as únicas construcións históricas serían o conxunto parroquial e algunha que
outra casa; sería, xa que logo, un lugar en certo modo parecido ó que é hoxe A
Curuxeira en Ames ou A Igrexa en Agrón.
Os datos e testemuños dispoñibles apuntan, porén, a un poboamento moi
antigo desta zona e, sobre todo, da sede parroquial. Nela encontráronse no
século XIX dúas lápidas sepulcrais, unha das cales podería datar do século VII,
anterior polo tanto ás invasións musulmás.
Os documentos de datas posteriores aclaran moi pouco sobre o pasado
desta poboación e todo parece indicar que a aldea en si non existiu ata tempos
recentes. Os escritos do tombo do mosteiro de San Xusto de Toxosoutos, nos
que é factible recoller importantes datos para as outras aldeas da parroquia,
mencionan con frecuencia a doazón que diversos laicos fan de dereitos sobre a
igrexa parroquial. Só na venda que en 1178 D. Fernando Páez e a súa muller
Sancha Afonso realizan a favor do mosteiro cítase algunha construción nas
proximidades do templo: nostro un palacio et de uno nostro orreo quos fecimus per
uestrum mandatum in illo uestro terreo de atrio Sancte Marie de Trasmonte. Palacio e
orreo, termos empregados por dito documento, remiten a un edificio dun certo
tamaño e calidade, posiblemente construído en pedra, e a unha instalación
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especificamente destinada á almacenaxe da colleita. Trátase de edificacións
levantadas no adro parroquial ‐espazo inmediato ó templo e concibido para o
seu uso, tanto económico como social‐ que se cadra funcionaron como centro
dos dominios monásticos nesta zona; era habitual por entón que os mosteiros –
cando posuían unha parte importante da igrexa e dos seus bens e dereitos‐ se
encargasen dos oficios relixiosos e a cura de almas, instalando nelas a varios
monxes que, á vez que servían á parroquia, xestionaban os intereses locais da
entidade. Se cadra sexa esta presenza dos relixiosos ‐que ocuparían para a súa
explotación directa unha parte importante das terras do lugar‐ o que explique a
escasa antigüidade da aldea de Trasmonte. Unha visita á parroquia realizada en
1791 indica que o igrexario de Trasmonte, que circunda a reitoral e ó templo, é
de importante extensión, cunha gran horta, un anaco de monte e 350 ferrados
de labradío de cereal. Aínda supondo que estes campos non tivesen unha total
continuidade é doado deducir que non hai moito espazo no contorno da igrexa
para o establecemento dunha poboación. Quen traballaba estas terras vivía
posiblemente ó longo do camiño a Ponte Maceira, ou máis seguramente nas
aldeas próximas (Portanxil e Suevos).
O lugar de Trasmonte, igual que toda a parroquia e case todos os lugares
de Ames no Val do Tambre pertenceron á xurisdición do castelo de Altamira.
A maior parte das casas que hoxe podemos ver no lugar de Trasmonte
non se remontan máis alá de 1800 e, en
xeral, pode afirmarse que foron construídas
‐ás

veces

sobre

outras

anteriores‐

na

segunda metade do século XX. Gardan, non
obstante, na maioría dos casos as formas
tradicionais da zona.
É moi interesante, así mesmo, observar
os hórreos. Un deles, seguramente de certa antigüidade e situado na casa máis
próxima á igrexa, é un claro exemplar de hórreo tipo Amaía. Nel mestúranse a
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pedra e a madeira e mantén o espazo entre os vans inferiores habilitado para
galiñeiro, como é habitual. Xa á saída do pobo, á dereita en dirección a Ponte
Maceira, pode observarse nun predio o hórreo tradicional, esta vez construído
con materiais tan absolutamente contemporáneos como os palés de madeira
para almacenaxe e transporte de mercadorías.
Un pouco antes, na beiravía, unha moa usada nalgún muíño próximo
lémbranos a importancia que nesta parroquia tivo a produción de trigo;
precisamente a fariña máis fina obtíñase moendo con esta pedra especial
denominada albar.

LUGARES DE INTERESE
¾ Conxunto parroquial (Igrexa, cemiterio, casa reitoral)
¾ Cruceiro
¾ Escola

SERVIZOS
o Café‐Bar Pancho

RECOMENDACIÓNS
•

Instalar sinalización adecuada cara a Suevos e Portanxil
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Igrexa de Trasmonte

Localización: na estrada de Trasmonte a Portanxil.
Catalogación: no PXOM, AR‐19.
HISTORIA CONSTRUTIVA
É un interesante exemplo de arquitectura do último Barroco. Diversas noticias e
elementos estilísticos permiten afirmar que a actual fábrica se levantou na primeira metade do
século XVIII. Contra 1716 as obras xa estarían moi avanzadas pero se limitarían á cabeceira e a
nave; nese ano o proxecto amplíase para edificar a sancristía e dúas capelas laterais, que se
levantarían máis tarde. Dez anos despois, a igrexa estaba practicamente finalizada, se ben se
prolongou un tempo o remate das cubertas, que eran de madeira e que foron substituídas
polas actuais no século XX.
Na segunda metade do século XVIII o templo foi ampliado, alongando a nave, o que
obrigou a construír unha nova fachada; é entón cando se constrúen as capelas que foran
proxectadas, renovase o retablo e se instálase a tribuna.
Con reparacións menores, o edificio permaneceu con esta traza ata o século XX cando se
realizaron algunhas obras de certa importancia, como a nova cuberta abovedada de ladrillo e
cemento.
No ano 1914 levouse a cabo a edificación dun cemiterio, disposto ante a fachada
principal, pero illado do adro mediante un monumental peche de pedra e metal, cunha
portada con frontón onde se constata a data mencionada; a súa aparencia orixinal
transformouse, ó ampliarse o espazo cementerial coa edificación de nichos ante as fachadas
meridionais da igrexa, anulando a coidadosa planificación do contorno monumental do
templo.
Actualmente, a igrexa parroquial de Santa María de Trasmonte está moi ben conservada,
froito dos labores de restauración levados a cabo nos últimos anos na súa fábrica. Tal proceso
de restauración e conservación sería preciso aplicalo, así mesmo, ó retablo maior, ainda que
semella en bo estado, e a algunhas das imaxes que se distribúen polo interior.
CARACTERÍSTICAS
A igrexa de Santa María de Trasmonte ten planta de cruz latina polo engadido das capelas
laterais realizado na década dos setenta do século XVIII no núcleo orixinario. Nesta planta de
cruz latina apóiase polo lado setentrional da capela maior unha sacristía.
A capela maior, de planta rectangular, está realizada en cantería. A súa construción
levaríase a cabo a comezos do século XVIII, se ben contra a década dos setenta de dita centuria
serían sobreelevados os seus muros, e colocado no seu testeiro o retablo maior que se conserva
actualmente. Esta capela maior estaría cuberta por un teito de madeira a tres vertentes, sendo
substituído ‐como o de toda a igrexa‐ por unha nova cuberta de ladrillo e cemento ‐que
respecta a disposición orixinaria para se adecuar ó retablo maior‐ arredor de 1968.
O transepto está conformado verdadeiramente por dúas capelas que se apoian ó norte e
ó sur do cruceiro, a partir de senllos arcos. Exteriormente ambas as dúas capelas están
realizadas en cachotería e sillarexo, se ben as súas esquinas e encadre dos vans empregan
cantería. A estruturación mural das dúas capelas que conforman o transepto resulta parella:
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senllos nichos presiden os correspondentes muros testeiros ‐norte e sur, respectivamente‐ e
serven de acollida as imaxes sagradas, igual que outros dous nichos menores que se dispóñen
nos respectivos muros orientais (ó da capela setentrional serve ademais de entrada para as
escaleiras interiores que levan ó púlpito); á súa vez, ambas as dúas capelas reciben iluminación
directa a través da xanela que se abre no seu respectivo lenzo mural occidental, que ten a
mesma disposición rectangular que a que se abre na parte alta do muro meridional da capela
maior.
A nave é bastante alongada, sendo o seu ancho lixeiramente superior ó da capela maior.
Os seus muros alternan cantería e sillarexo. No seu muro setentrional foron tapiadas dúas
portas na parte inferior e unha xanela disposta a media altura no seu sector central; no muro
meridional foi tapiada, á súa vez, a xanela que se abría no sector central, xusto encima da porta
que actualmente segue servindo de acceso lateral. No interior da nave os muros foron lucidos
na súa práctica totalidade. En canto ás antigas portas do muro setentrional, que foron tapiadas
con posterioridade, no seu interior conservase o oco das mesmas, convertidas en nichos
cuadrangulares.
A torre‐campanario é de cantería; na parte baixa do seu lenzo mural oriental ábrese a
porta que permite o acceso ás escaleiras do seu interior. É posible que as campás sexan aínda as
mesmas que recolle a documentación conservada no AHDS, concretamente a relación de
gastos de 1778‐1779.
Xunto coa torre‐campanario, a fachada occidental é o outro conxunto arquitectónico
máis destacado da igrexa parroquial de Trasmonte. Tanto a porta principal como as dúas
xanelas superiores ‐enmarcados os tres vans por molduras cos característicos orellóns
tardobarrocos‐ e, sobre todo, o nicho sobre a porta, ricamente ornamentada, mostran un claro
desexo de embelecemento e énfase monumental. O enmarque deste nicho parece debedor do
labor de Fernando de Casas en Compostela. Unha imaxe pétrea da Asunción, cos brazos
abertos e ollada para o ceo, dataría igualmente dos anos setenta do século XVIII. En 1791 o
visitador establecía a necesidade de repor “a man da Patroa da fachada ” (non sabemos se será a
que lle falta actualmente).
RETABLO MAIOR: dedicado ó Tránsito da Virxe, tal e como se aprecia no magnífico
relevo central. Foi executado contra 1770; os seus compoñentes estruturais e estilísticos
denotan a mesma cronoloxía. Organízase en tres rúas, das cales as laterais mostran dous
corpos e a central redúcese a un único de gran proxección vertical. Nesta última disponse, na
súa parte inferior, o expositor sobre catro columniñas, mentres o resto se destina a un relevo do
Tránsito da Virxe, axuntando na mesma escena tres episodios consecutivos: a morte da Virxe
rodeada polos Apóstolos, a súa Ascensión ós Ceos axudada por anxos (e sobre unha nube, que
invoca así mesmo o tema iconográfico da Inmaculada), ó encontro glorioso da Santísima
Trindade; e a Coroación da Virxe por parte da Santísima Trindade. A execución técnica da
escena e figuras resulta en ocasións un tanto inxenua ‐véxase a desproporción dos anxos‐, pero
denota así mesmo un seguimento de postulados iconográficos do Barroco compostelán, e
especialmente da retablística de Miguel de Romay, sen deixar de lado na figura da Virxe
solucións propias do Barroco escultórico pleno de Mateo de Prado ou Castro Canseco. Nas
rúas laterais distribúense catro nichos: as dúas superiores destínanse a San Xoaquín e Santa
Ana, pais da Virxe e, xa que logo, redundando tematicamente na figura mariana; nos nichos
inferiores aparecen San Roque e Santo Estevo, cuxa xustificación haberá de verse ó amparo de
motivos piadosos e devocionais propios da parroquia, sen esquecer as pestes. As catro imaxes
exentas deste retablo son datables, como a escena central, en torno a 1770. Este retablo pode
compararse e relacionarse, tipolóxicamente, co retablo maior da próxima igrexa de Agrón.
RETABLO DA NATIVIDADE DA NOSA SEÑORA: pode datarse no primeiro terzo do
século XVIII e ter sido colocado inmediatamente despois de concluída a primeira gran fase
edilicia da fábrica da igrexa. Na predela sitúanse imaxes sedentes en relevo de Santiago o
Maior e San Xoán Evanxeista, que flanquean o sagrario. O primeiro deles está inspirado
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directamente na imaxe tardorrománica do Santiago do Altar Maior da catedral compostelá.
Destaca a pequena imaxe do Arcanxo San Miguel pesando as almas, disposta sobre a ménsula
que serve de remate ó arco do nicho, e datable, como o retablo, no primeiro terzo do século
XVIII. Dentro do nicho atópase unha imaxe de vestir da Virxe, posiblemente do século XIX.
San Xosé co Neno (capela lateral meridional, no interior do nicho do muro oriental):
imaxe lígnea de San Xosé camiñante, con túnica corta, acompañado polo Neno Xesús. Pode
datarse no segundo terzo do século XVIII. É posible que poida identificarse coa imaxe de San
Xosé citada na visita de 1791.
San Antonio de Padua (capela lateral setentrional, no interior do nicho que dá acceso ó
púlpito no muro oriental): imaxe lígnea do século XIX. Calidade regular.
Virxe dos Dolores (no gran nicho semicircular do testeiro da capela lateral meridional):
imaxe de vestir, do século XIX. Calidade regular.
Cristo crucificado (no gran nicho semicircular do testeiro da capela lateral setentrional):
certas imprecisións técnicas e erros anatómicos obrigan a consideralo unha obra do século XIX,
cuxo autor inspirouse nos Crucificados de Ferreiro de fins do Barroco e mesmo noutros aínda
anteriores.
Polo seu interese histórico merece ser sinalado o relevo pétreo que se dispón na parte
alta do muro situado tras o púlpito. Nel represéntase o escudo da Orde Cisterciense (en
relación á Congregación de Castela), e viría a ratificar o dereito de padroado do mosteiro de
Toxosoutos ‐máis tarde priorado (dependente de Sobrado dos Monxes) sobre a igrexa de
Trasmonte.
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Casa reitoral de Trasmonte

Localización: preto da igrexa, na estrada a Portanxil.
Catalogación: Non.
A casa reitoral de Santa María de Trasmonte encóntrase nun predio lindante co adro da
igrexa e hoxe está separada dela por unha parte do cemiterio. Na actualidade atópase en
ruínas, co tellado a dúas augas derrubado en diversos lugares. Trátase dun caserón de planta
rectangular, alongado, con orientación este oeste. Nas fachadas longas (norte e sur) ábrense
vans estreitos e alongados en altura, que permitirían unha iluminación abundante do interior;
estes muros están lucidos, pero non así ó oriental ‐máis próximo á estrada‐ que ofrece á vista a
súa cachotería.
Destaca na parte central un pequeno óculo, pero sobre todo chama a atención o escudo
de armas, sobre o que campea un helmo cabaleiresco, que nos informa do ano de construción
do edificio (1710) e do párroco que acometeu as obras (D. Juan Ruiz).
A vexetación circundante non permite apreciar edificacións secundarias no contorno da
casona e, xa que logo, non se pode comprobar a pervivencia ou non de certos elementos
mencionados na documentación que sobre esta casa puido localizarse, en concreto unha
descrición de 1860.
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Cruceiro

Localización: no cruzamento para Portanxil, ó lado da escola. Talvez non sexa esta a súa
situación orixinal.
Catalogación: no PXOM, CR‐45; No catálogo de cruceiros da Provincia da Coruña (02.11.1).
Aséntase este cruceiro sobre unha plataforma cuadrangular de tres graos e pedestal
cúbico. O varal é octogonal e sobre el aséntase un capitel con follas de fieito, cabezas aladas de
anxo e representacións da “Santa Face”. A cruz ten os brazos achaflanados e está rematada con
bolas. No anverso contén a imaxe de Xesús crucificado, que coa súa man dereita dá a beizón, os
seus pés están –tamén esculpidos na cruz‐ a Virxe María e San Xoán; no reverso, unha Virxe
sostendo ó seu fillo (Piedade) que se apoia nunha peaña que contén un ánxo con ás. Diante
consérvase o altar no que durante os enterros se apoiaba o féretro co defunto para rezar nel un
responso.
Segundo Gloria Gende este cruceiro é anterior a 1616, xa que nun documento dese ano o
mosteiro de San Lourenzo de Santiago encargou un de pedra de gran bo […] da figura, altor e
modelo e ymáxens conforme ó cruceiro que esta vindo da Ponte Maceira para Aguapesada, que está
xunto á igrexa de Santa María de Trasmonte. O certo é que se ben as similitudes entre os dous
cruceiros (o de San Lourenzo está na Carballeira deste nome en Santiago) son escasas nos
aspectos artísticos e na súa feitura, ambos comparten tema e representacións iconográficas.

57

Escola

Localización: en Trasmonte, no cruzamento da AC‐453.
Catalogación: non (incluída no catálogo Legado Sociocultural, p. 71).
A noticia máis antiga localizada sobre a escola parroquial de Trasmonte remóntase a
1893, cando os veciños solicitaron o seu traslado desde Susavila de Carballo ata Burgueiros,
onde funcionara con anterioridade e durante máis de 30 anos. Acudían a ela nenos e nenas de
Trasmonte, Agrón e Lens, polo que o lugar de Burgueiros resultaba, en efecto, máis céntrico e
cómodo para todos. Nese ano, a corporación municipal aprobou o seu traslado a Burgueiros e
levou a cabo os trámites para buscar e alugar o correspondente local.
Segundo M. Viaño, a actual escola de Trasmonte construíuse durante o mandato do
alcalde D. Óscar Lojo (1931‐36). Foi financiada ‐como consta no frontispicio sobre a porta‐ pola
Sociedad Riveras del Tambre y Valle de la Mahía, formada por emigrantes desta zona residentes en
Cuba, a súa fundación tivo lugar nas primeiras décadas do século XX. Esta sociedade, igual
que aquela formada polos emigrantes en Bos Aires, mantivo varias escolas e outras entidades
veciñais. No caso das escolas, ás veces fixéronas construír e noutras ocasións subvencionaron o
alugueiro de casas particulares para o seu uso docente e vivenda de mestres e mestras. No caso
de Trasmonte, Agrón e Cerdeiras, os edificios construídos pola Sociedad Riveras del Tambre eran
alugados ó municipio, que pagaba por eles unha módica cantidade que se reinvestía na propia
escola ou noutras obras.
A escola de Trasmonte é unha construción que se caracteriza polo seu pragmatismo. A
súa estrutura en planta é simétrica, organizándose en torno ás dúas portas que dan acceso á
escola de nenos e á de nenas respectivamente; as aulas reciben boa e continua iluminación
externa grazas ás grandes ventás e á orientación do edificio, que foron calculadas para
optimizar a entrada dos raios de sol. Se ben ten dimensións distintas lembra, lixeiramente á
escola de Pedrouzos de Abaixo (Brión) construída pola mesma sociedade.
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BURGUEIROS
LOCALIZACIÓN:
ACCESOS:

Santa María de Trasmonte

na AC‐453

Pequena aldea nacida ó longo do camiño e que toma a forma de rueiro
coas típicas vivendas campesiñas construídas no século XIX. Igual que o resto
dos núcleos de Trasmonte estamos ante un contorno tipicamente rural, sendo
Burgueiros unha das poboacións máis pequenas polas que pasa o Camiño de
Fisterra. Desde este lugar tense unha das vistas máis bonitas do val, con Piñor
ós pés do castro.
Posiblemente a actual situación de Burgueiros correspóndase co antigo
lugar coñecido como Coctoria ou Coitoria, que aparece citado no século XI no
Tombo de Toxosoutos. Coitoria trátase dun lugar próximo a Suevos, Sorribas e
á beira do Tambre e por iso algúns investigadores identifican este antigo lugar
co actual Burgueiros.
É no Catrasto de Ensenada onde se atopan aparezan as primeiras noticias
sobre este núcleo de poboación con este nome. Nel aparece como un dos límites
da parroquia, xa que cita o castro de Burgueiros, referíndose ó que actualmente
se coñece como Castro de Piñor, e tamén como un dos lugares onde se situaba
unha das tres tabernas que había en Trasmonte; estaba rexentada por Gabriel
García e estaba arrendada a un veciño da mesma parroquia chamado Esteban
Louriña, tamén arrendador das tabernas de Susavila e Portanxil.
Como se dixo, Burgueiros sempre foi un pequeno núcleo rural que case
non medrou nestes últimos tres séculos. Así parecen indicalo os datos que nos
achegan as contas parroquiais de 1760, nas que neste lugar se contabilizaban
tres veciños; un século máis tarde, no padrón de 1862, constan catro veciños
censados. Polo que se pode apreciar a simple vista, o lugar non medrou moito
pois apenas media ducia de casas debuxan o camiño cara a Ponte Maceira.
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Pero a pesar do seu pequeno tamaño, Burgueiros agocha algunhas
sorpresas. Igual que noutras zonas de Amaía, as casas de Burgueiros seguen o
modelo tradicional de vivenda campesiña de século XIX: a casa de dous
andares construída con muros de cachotería de granito.
O corpo básico da construción é de forma rectagular, con varias xanelas
nas fachadas lonxitudinais e tellado a dúas augas; a este corpo principal da casa
engadíronselle os corpos destinados a dependencias agrarias como cortes,
palleiras e alpendre. Exemplo deste tipo da casa é a primeira que hai na marxe
esquerda da estrada ou a última na marxe
dereita, sobre todo esta última vivenda é un

Casa típica
coruñesas

das

agras

exemplo magnífico da casa típica das agras
coruñesas coas dependencias apoiadas, entre a
que destaca unha palleira de dous pisos,
modelo que non é moi abundante nesta zona.
Antes de chegar a esta casa veremos unha
antiga granxa hoxe abandonada. Trátase da Granja María, que nada ten que ver
coa tradicional explotación campesiña do século XIX. A Granxa María
construída nas primeiras décadas do século XX, é o que se pode considerar
unha granxa moderna construída xa con criterios comerciais. A pesar de ser un
edificación máis nova cás outras de Burgueiros, si que conserva algúns dos
trazos das típicas granxas: é unha construción rectagular cun tellado a dúas
augas, con cortes que se sitúan na parte inferior do
edificio, se ben contan con mellor ventilación e
iluminación, pois se trata de xanelas e non as típicas
bufardas ou ocos de ventilación de moitas cortes. No

Pombeiro

piso superior está a vivenda dos caseiros. É moi
singular o pombeiro que ocupa parte do faiado, do que podemos observar
outro exemplar na beirarrúa de enfronte. Granja María está hoxe abandonada e
en mal estado de conservación.
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Un pouco máis abaixo, unha gran casa, recentemente restaurada, rompe
co estilo da casa rectagular e tellado a dúas augas das casas veciñas. Destaca
polo seu gran volume, polo seu teitume a catro augas,
ademais de polo seu pequeno reloxo de sol colocado
nun dos costados e por un hórreo en perfecto estado de
conservación que data de 1829.
Á saída do pobo nos meses de verán pódese gozar da agradable sombra
que proporcionan as árbores a ambos os dous lados da estrada, sobre todo
castiñeiros, testemuño do que antano foi o bosque autóctono galego.

LUGARES DE INTERESE
¾ Vista ó Castro de Piñor

RECOMENDACIÓNS
•

É preciso valorar con coidado a posibilidade de incluír o castro de Piñor
neste camiño. Sería interesante ‐pola súa facilidade de acceso‐ para a súa
visita por grupos escolares e para o público en xeral, sempre e cando se
garanta a súa seguridade. Está rodeado dun fermoso bosque que
conduce por debaixo dun dos parapetos ata a aldea de Piñor.

•

Unha posibilidade que podería valorarse é, precisamente, facer de
Burgueiros, do castro e da aldea de Piñor un espazo para visitas
autoguiadas, cun carreiro de interpretación arqueolóxica, antropolóxica e
ambiental.
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Castro de Piñor

Localización : Sobre o lugar de Piñor, S. Lourenzo de Agrón
Accesos: A pé desde o lugar de Piñor, ó que se accede desde a AC‐450, xusto antes de A
Pontenova, ou desde a AC‐453, antes de chegar a Burgueiros.
Altitude: 196 m
Coordenadas UTM: X: 524.830 E:4.750.150
Catalogación: GA‐15002004
O castro de Piñor encóntrase nun pequeno outeiro (Monte do Castro) que é un
privilexiado promontorio sobre o río Tambre e os camiños que conflúen a el. Este outeiro
pertence ó sistema dos montes de Agrón pero está a maior altura cás terras que o rodean, o que
proporciona á súa cima unhas excelentes condicións estratéxicas pois se controla facilmente o
territorio próximo; por outra parte, a súa propia condición de última estribación do conxunto
dos montes de Agrón, fai aparecer a este monte como outeiro individualizado, o que lle confire
unha fisionomía peculiar idónea para a súa defensa.
Todos estes elementos foron tidos en conta á hora de construír este poboado. Dada a
dedicación agrogandeira dos seus habitantes, a súa facilidade defensiva debeu pesar de
maneira decisiva; o singular perfil do monte máis o foso natural que proporciona o río Tambre
dotaron a este castro dunha boa capacidade defensiva.
O seu recinto central ou croa estaba, non obstante, rodeado de varios sistemas de
parapetos que aínda hoxe poden apreciarse alí onde vivendas e labradíos non o danaron.
O castro sitúase na cima do outeiro, sobre a aldea que se construíu sobre un dos seus
fosos.
É un lugar moi vinculado a lendas sobre mouros que, aínda hoxe, son repetidas polos
veciños, que falan tamén de que existiu noutros tempos unha forte vinculación entre os castros
de Piñor, Logrosa e Piñeiro que estarían unidos por túneles.
OBSERVACIÓNS
Conservación: mal estado. O parapeto defensivo aparece derrubado no lado norte e só
quedan algúns vestixios da segunda liña defensiva.
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PONTE MACEIRA
LOCALIZACIÓN:
ACCESOS:

San Lourenzo de Agrón

pola AC‐453; pola AC‐450 desviándose na Pontenova.

Esta última poboación do Camiño de Fisterra en Ames é un núcleo lineal
formado en ambas as dúas marxes da ponte, se ben unha beira pertence a Ames
e a outra a Negreira.
Catalogado todo o conxunto no PXOM (CA‐01), sobre o que destaca a
ponte medieval, constitue o cruzamento do antigo camiño a Fisterra co que
desde Bertamiráns se dirixía de Santiago a Camariñas, pasando por A Barcala e
Negreira.

Se ben algúns historiadores, e moitos veciños do lugar, pensan que as
orixes da ponte son máis remotas e que a ponte medieval se construíu sobre
unha ponte romana en ruínas, esta é unha hipótese que non se puido
comprobar. Esta ponte está ligada á lenda xacobea: tras desembarcar o corpo do
Apóstolo, os seus discípulos necesitaban encontrar un lugar onde sepultalo, e
tras entrevistarse coa raíña Lupa, encamíñanse a Duio (Fisterra), para pedir
autorización ó legado romano para enterrar os restos do Apóstolo. Lonxe de ser
ben recibidos, acaban sendo perseguidos polos romanos e só se libran de ser
detidos cando, tras cruzar a Ponte Maceira esta se derruba grazas á intervención
divina.
Pese á lenda, non se pode demostrar a existencia dunha ponte neste lugar
antes do século XIV, momento no que se construíu a ponte actual, como consta
nun documento de 1387 no que Fr. Payo Mariño de Lobeira, cabeza desta liñaxe
vinculada ás terras de Amaía e de Fisterra, deixa 1000 maravedís para a
construción da ponte de Ponte Maceira.
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A pesar destas doazóns a ponte foi levantada pola
mitra compostelá posiblemente entre finais do XIV e

Escudo nunha casa
en Ponte Maceira

principios do XV, co fin de comunicar Santiago coas
terras do norte do Tambre e con Fisterra. Unha das
razóns máis relevantes para a construción da ponte
debeu ser a incorporación da vila de Fisterra ós
dominios do arcebispo a finais do século XIV, que se convertería nun centro
exportador de peixe, sobre todo de sardiña. Resultaba de vital importancia para
os arcebispos contar cunha boa rede de camiños que unise os portos da Costa
da Morte con Santiago de forma máis directa, xa que ata ese momento o paso
polo Tambre se facía pola ponte de Ons, de orixe romana ou altomedieval, que
unía Santiago con Muros, e que a finais do século XVII estaba xa en ruínas; na
actualidade esta obra permanece asolagada polo encoro de Barrié de la Maza. Ó
finalizar a da ponte construción instalouse alí unha portaxe.
Os veciños do señorio de Santiago eran quen financiaban o amaño e
mantemento desta infraestrutura. Así, en 1638, o concello de Pontevedra fixo un
reparto entre os seus veciños para a repación desta ponte e, en 1724, o
consistorio santigués aboaba cento oitenta reais a Frei Íñigo Suárez, mestre de
obras, e noventa reais ó mestre de obras Simón Rodríguez ʺque asistiu á ponte
Maseirasʺ. A pesar desta reparación dos veciños de Santiago en 1787, o
administrador xeral de Estafetas, facía constar o estrago da ponte e a súa
inminente ruína. Foi tamén no século XVIII cando se levou a cabo unha
restauración que afectou ás bóvedas extremas e ós tímpanos, peitoris e calzada,
se ben se mantiveron intactas as dúas bóvedas centrais e o perfil, que conservan
a forma orixinal. No século XIX constrúese unha nova ponte augas abaixo,
coñecida como a Ponte Nova.
Tras máis dun século sen mantemento en 1987 unha parte dos tímpanos e
peitoris viñéronse abaixo por causa das grandes riadas dese ano; así en 1990 se
redactou o proxecto de acondicionamento da ponte e do núcleo rural. Entre
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outras obras, este proxecto incluía a restauración da fábrica caída da ponte,
pavimentación da estrada con pedra, restauración dos antigos lavadoiros e
muíño e construción de pontellas no río para facilitar o baño e a pesca. Respecto
á ponte, restauráronse os peitorís e a parte superior dos tímpanos.
En torno á ponte foise establecendo un pequeno núcleo de poboación,
instalándose vivendas nas dúas beiras. O lugar
lembra a un pobo de orixe medieval pero as
actuais vivendas, aínda que antigas, están moi
reformadas. Ó chegar a Pontemaceira desde
Burgueiros, a primeira casa que atopamos é
unha vivenda que lembra polo seu estilo
construtivo a un pequeno pazo.
O resto das casas, todas de pedra e de baixo e piso son as construcións
típicas das agras coruñesas. A maioría son rectagulares, con cuberta a dúas
augas e algunhas delas teñen arrimados alpendres.
Nunha das casa maiores, consérvanse aínda os azulexos cos que se
identifica o pobo: lugar de Ponte Maceira, Segundo Cuartel, Concello de Ames,
Partido de Negreira, Provincia da Coruña.
Ó seu lado, outra casa, tamén de aspecto bastante vetusto, presenta un
pequeño escudo que o seu propietario trouxo doutra casa xa en ruínas preto de
A Ponte Nova.
Ponte, muíño e núcleo forman un conxunto arquitectónico protexido
cargado de historia.
A batalla de Ponte Maceira
En Ponte Maceira comezou a que actualmente se coñece co nome de
batalla de Altamira ou de Ponte Maceira, un dos episodios máis cruentos da
disputa entre os Altamira e o arcebispo de Santiago polas terras e dominio do
val de Amaía.
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O século XV foi especialmente convulso na historia da Galicia, tempo do
movemento irmandiño e dos enfrontamentos entre os señores do reino e o
arcebispo de Santiago para consolidar dominio e poder.
Entre todas as disputas daquel tempo, sobresae a do arcebispo de
Santiago, Alonso de Fonseca II, con Lope Sánchez de Moscoso, un home
decidido e animoso, que consolidou a súa casa e señorío no corazón das terras
de Santiago, facendo das torres de Altamira un dos seus enclaves principais e
pondo ó mando desta fortaleza a un dos seus home de confianza: García Martiz
de Barbeira. Estaba claro que os intereses de Lope de Moscoso chocaban
frontalmente cos do arcebispo; este, consciente da ameaza, non dubidou en pór
todos os medios ó seu alcance para recuperar a súa xurisdición en terras
amienses. Nestes axitados momentos, Lope Sánchez de Moscoso non era o
único nobre que mantiña conflitos co arcebispo e, así, este xunto con outros
cabaleiros galegos da época, entre os que destacan Fernán Pérez de Andrade ou
Pedro Álvarez de Sotomaior, decidiron firmar un convenio de axuda mutua
fronte agresións externas, ou o que viña a ser o mesmo: fronte ás agresións do
arcebispo ós seus aliados.
Os prelados de Santiago viron como tras a destrución irmandiña un dos
nobres máis poderosos de Galicia, Lope Sánchez de Moscoso, se asentaba en
medio das terras arzobispais, tomando posesión e reconstruíndo as torres de
Altamira. Ante semellante provocación e sabedor da ameaza que supuña para
os seus intereses, o arcebispo ordenou derrocar ditas torres, que foron
defendidas por García Martiz. Tras o primeiro intento, no que Estevo de
Xunqueiras asedió a torre pero non logrou o obxectivo proposto, o arzbpispo
decide organizar un exercito ó mando do seu irmán, Luis de Acevedo, para
rematar dunha vez por todas coas pretensións de Lope Sánchez.
Así se xuntou un exército con máis de 300 lanzas e 5000 peóns, no que
estaban todos os nobres partidarios do arcebispo, entre os que se encontraban
Roi Fernández Noguerol, Estevo de Xunqueiras, Gregorio Valladares, Tristán
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de Montenegro, Gonzalo López de Rioboo e, posiblemente, Alonso de Lanzos.
Todos eles comandados por Luis de Acevedo tiñan como única misión tomar as
torres de Altamira e dobregar a Lope Sánchez de Moscoso.
Este, vendo a súa casa cercada, pediu axuda ós cabaleiros cos que firmara
o convenio, que non dubidaron en dirixirse a Santiago para auxiliarlle na
defensa das torres.
O lugar electo para se reunir todos foi Augapesada. Estaban Diego de
Andrade, Gómez Pérez das Mariñas, Sancho Sánchez de Ulloa e Pedro Álvarez
de Sotomaior, que chega o último, entrando no campamento de forma
espectacular con máis de 300 peóns, lanceiros e besteiros.
Unha vez todos reunidos, envían unha mensaxe ó arcebispo buscando a
negociación co prelado pero, vista a súa escasa disposición ó diálogo, deciden ir
contra el e encamiñarse cara a Altamira. Mentres tanto, García Martiz vén desde
Trastamara en auxilio dos cercados, traendo alimentos e homes de reforzo. Será
en Ponte Maceira onde teña lugar un primeiro encontronazo entre ambos os
dous bandos, xa que alí o estaba a esperar Luis de Acevedo. Tras un duro
combate García Martiz logra salvar a vida grazas á valentía da súa xente e ó
magnífico cabalo que levaba.
Deste xeito, derrotado parte do exército de Moscoso en Ponte Maceira,
Luis de Acevedo diríxese a Altamira pero, é interceptado antes de chegar polos
aliados dos Moscoso.
Cabe pensar que o lugar da que hoxe coñecemos co nome de batalla de
Altamira, non foi ó pé das torres senón nalgún lugar do Concello de Ames, non
lonxe de Susavila de Carballo, encrucillada á que ambos os dous exércitos se
dirixiron para tomar o camiño a Altamira.
O 13 de xuño de 1471 enfróntanse as tropas do arcebispo e as dos grandes
señores de Galicia. Tras un encarnizado combate é derrotado o exército do
arcebispo, que escapa para Padrón. Luis de Acevedo, que viña de vencer a
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García Martiz en Ponte Maceira, ó ver como o seu irmán foxe tamén para
Santiago, deixando tras de se moitos mortos e feridos.
Tras a espantada dos principais homes do arcebispo, quedou como
principal cabaleiro no campo de batalla Álvaro Sánchez de Ávila, alcaide da
Rocha, que levaba o pendón de Santiago e que pasou a ser o obxectivo central
dos ataques. Todos cargaron contra el para se facer co estandarte que defendeu
brava e heroicamente. A súa lealdade e valentía fixeron que Diego de Andrade
impedise a súa morte, levándoo á súa tenda e curándoo.
Foi o día 13 de xuño de 1471 na que os señores se fixeron co pendón dos
arcebispos, que devolverían días máis tarde deixándoo ós pés do altar de
Santiago.
A derrota das tropas arcebispais confirmou a presenza dos Moscoso nesta
zona, que se consolidou cando o rei lles concedía en 1475 o título condal de
Altamira, afianzando aínda máis o vínculo desta liñaxe coas terras de Ames.
A pesar da primeira derrota, o arcebispo continuou loitando, xa non con
espadas e soldados, senón con avogados e procuradores que levaron o seu caso
ante os tribunais do reino, que despois dun século de conflitos resolvían
devolver, en 1554, a xurisdición das terras de Amaía á Mitra compostelá.
PUNTOS DE INTERESE
¾ Ponte medieval
¾ Muíño e lavadoiro
¾ Cruceiro

SERVIZOS
¾ Resturante Ponte Maceira.
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Ponte de Ponte Maceira

Situación: No núcleo histórico de Ponte Maceira
Catalogación: en PXOM OC‐01
A ponte medieval de Ponte Maceira é un das máis fermosas de Galicia, formada por un
tramo principal de cinco arcos de cantería polos que descorre o río. En época de enchente conta
cun tramo de acceso con dúas arcadas de aliviadoiro. A súa orixe medieval dedúcese do arco
central, o de maior dimensión, que é oxival, e dos tallamares. As bóvedas sobre as que se
apoian os piares son de diferente ancho, se cadra porque para a súa construción se utilizou
como basee as rochas que hai no leito do río. A forma da ponte quedou determinada pola
altura que necesitou alcanzar a bóveda central para salvar o espazo entre os dous piares que se
apoian na rocha. Os tímpanos son de cantería, formando ringleiras horizontais, agás no tramo
de acceso da marxe esquerda (Ames), onde no século XVII se levou a cabo un cambio de
rasante, construíndose con cachotería de mala calidade.
A ponte foi ata o século XIX o paso principal do río Tambre, pois era a única ponte en pé
entre Sigüeiro e Ponte Nafonso, xa que as outras dúas pontes, posiblemente tamén de orixe
medieval, as de Ons e Portomouro, estaban xa arruinadas no século XVII.
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Muíño e lavadoiro de Ponte Maceira

Localización: no núcleo histórico de Ponte Maceira.
Catalogación: como parte do núcleo.
Muíño de tres moas con vivenda de construción tardía, posiblemente no século XIX, xa
que non é mencionado no catastro de Ensenada. Isto explícase pola forza do río, problema
histórico, xa que cada certo tempo as augas arrasaban os muíños ou o seu caudal excesivo
impedía o seu uso.
O muíño, xunto cos lavadoiros, que aproveitan as augas máis mansas que saen do
muíño, foron reconstruídos ó mesmo tempo que a ponte.
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Cruceiro

Situación: no primeiro cruzamento ó chegar a Ponte Maceira. Nun predio particular
Catalogación: non está catalogado.
Cruceiro de crucifixo, o varal octogonal sobre un pedestal cuadrangular con moldura. O
capitel sobre o que se apoia a cruz está decorado con follas de acanto. A cruz de sección
cuadrangular presenta imaxes en ambos os dous lados. No anverso, un Cristo crucificado con
tres cravos, as mans abertas, coa cabeza inclinada cara a dereita, a coroa de espiñas, a cartela co
texto INRI e o pano de pureza anoado á dereita. No reverso, a Virxe orando cos dedos
entrelazados.
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