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promovemos sen tregua. Por eso editamos este guieiro que serve
para divulgar os valores dunha espléndida obra que fixemos nas
parroquias do sur. Unha rota que nace case no mar e salta de montes
a ríos xogando cun dos conxuntos paisaxísticos e etnográficos máis
senlleiros das Rías Baixas, un lugar milagrosamente respeitado pola
voráxine constructora das últimas décadas e que nos agasalla coas
máis espectaculares vistas sobre os mares de San Simón e a ría de
Vigo, o outro balcón de Pontevedra cara ao Atlántico. É unha guía
para coñecer unha interesante parte do noso concello camiñando,
pero tamén para gozar dun territorio rico, variado e exhuberante.
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Os camiños constitúen unha herdanza dos nosos antepasados que teñen servido para comunicar os pobos e os seus habitantes. O seu trazado é un exemplo de adaptación ao medio, dando
resposta aos usos da xente do lugar, das labregas, dos pastores, dos
arrieiros, das mariscadoras, dos peregrinos, etc. Hoxe o cambio dos
usos da terra ten provocado que moitos dos camiños se converteran en estradas asfaltadas, pistas agrícolas ou forestais, ou sendas
de pescadores, cazadores, montañeiros ou carreiristas, como gosta
de dicir o noso Méndez Ferrín. A obriga de conservar os camiños
responde á súa consideración como patrimonio cultural e a súa utilidade como vía de comunicación e recurso recreativo, como ben
de interese turístico e deportivo. Cada vez son máis numerosos os
roteiros e itinerarios culturais que se crean, chegando hoxe a ser un
dos instrumentos preferidos para a posta en valor e divulgación dos
valores naturais e culturais dun territorio. Esta proliferación é un
indicador do éxito desta fórmula para a revalorización do patrimonio
e do ambiente, e unha consecuencia da estreita relación que se pode
establecer entre os camiños e o seu contexto.
Desenvolvemos a través destas páxinas, por iniciativa do Concello
de Pontevedra, unha proposta de roteiro natural e cultural pola parroquia de Ponte Sampaio. Este itinerario persigue poñer en valor os
elementos máis relevantes desta parroquia co obxecto de favorecer
o seu coñecemento e divulgación por parte dos cidadáns en xeral, e
dos veciños e veciñas de Pontevedra en particular.
O itinerario fai un percorrido polos fitos de carácter ambiental (flora, fauna, hábitats singulares...) e cultural (toponimia, xacementos
arqueolóxicos, arquitectura civil e relixiosa, enxeñería, etnografía...)
máis sobranceiros de Ponte Sampaio, destacando os seus principais
valores e características desde o punto de vista formal e histórico.
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1. DATOS BÁSICOS DO ROTEIRO:
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Trátase dun trazado circular, que se caracteriza polo seu inicio e
final na histórica ponte de Sampaio, que se combina con derivacións de pequena lonxitude para que os usuarios se poidan achegar ata os fitos de interese que por non ter unha proximidade inmediata ao roteiro non foron incluídos dentro do trazado principal.
Asemade deseñouse unha variante que chega ata algúns dos fitos
máis alonxados dos núcleos de poboación da parroquia.

1.2. Planta e perfil:
As características do percorrido e a topografía da zona por onde
discorre expóñense a continuación mediante a planta e o perfil do
roteiro.

1.1. Ficha técnica:
Na ficha técnica recóllense de maneira concisa os datos técnicos relativos ao roteiro, o que nos vai permitir comprender de antemán
este vieiro.
NOME

ITINERARIO NATURAL E CULTURAL POLA PARROQUIA DE
PONTE SAMPAIO

SITUACIÓN

Ponte Sampaio (Pontevedra) Coordenadas UTM29T: X
Mínima = 532.000, X Máxima =535.000 Y Mínima =
4.682.550, Y Máxima = 4.688.500

ACCESOS

Principais: desde a N-550, tomar no PK 133 a estrada
provincial PO-264 ata a Ponte de San paio, ou desde o
núcleo urbano de Arcade a EP- 2909 en dirección norte.
Outros: desde A Comboa (Soutomaior), Canicouva (Pontevedra), Pontecaldelas

LONXITUDE

18 km 449 m = 18.449 m (distancia reducida medida
sobre plano incluídas a ida e a volta das dúas derivacións). 2 km 808 m = 2.808 m

TIPO DE
ROTEIRO

Circular con 2 derivacións e 1 variante con derivación.
Pequeno Percorrido (PR segundo FEDME)

PUNTO PARTIDA/
CHEGADA

A ponte de Ponte Sampaio / A ponte de Ponte Sampaio

PERCORRIDO
(núcleos)

A Ponte, O Vilar, O Rañadorio e Acevedo

DIFICULTADE

Media

TEMPO
ESTIMADO

4 horas e 37 minutos roteiro principal e ida e a volta das
dúas derivacións sen a variante, a un paso medio.

DESNIVEL
MÁXIMO

270 m

TIPO DE FIRME

Asfalto, formigón, camiños empedrados e terra.

PROPIEDADE

Camiños públicos de propiedade municipal, camiños
privados de propiedade veciñal e 80 m por servidume
de paso entre particulares (na variante, no Portovedro,
entre os fitos 35 e 36).

CONEXIÓNS

P.R.G 48 – EntreRías e Camiño Portugués a Santiago

SERVIZOS

2 áreas de descanso, 1 fonte de auga potable e 2 zonas
de baño (praia fluvial do Verduxo-Oitavén e lugar do
Pozo Negro).
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Figura 2. Perfil do trazado principal
7

1.3. Fitos de interese asociados ao roteiro:
O camiño é un vieiro para a descuberta de moitas construcións populares e paisaxes naturais e culturais de grande beleza. Unhas
están en relación directa co ser humano, tanto na súa orixe como na
función e contexto; é o caso dos cruceiros, petos de ánimas, pontes... cuxa existencia só se pode entender en relación cunha vía de
tránsito. Outras localízanse en relación co roteiro, pero non por elo
forman parte del, senón que nos axudan a comprender o seu papel
como organizador do territorio e modos de vida tradicionais. Como
resultado deste traballo de documentación complementado polo traballo de campo, eliximos como fitos os seguintes elementos:

Nº

ELEMENTO

LUGAR

1

Ponte de Ponte Sampaio

A Ponte

2

Camiño de Santiago

A Ponte

3

Alto da Curuxeira

A Ponte

4

Cruceiro da Ballota

A Ponte

5

Igrexa de Sta María e Casa Reitoral

A Ponte

6

Illa de Medal

A Ponte

7

Ponte do Ferrocarril

A Ponte

8

Illa do Castelo

A Ponte

9

Río e Foz do río Verduxo-Oitavén

A Ponte

10

Illas Erbedosas

A Ponte

11

Cruceiro do Souto

A Ponte

12

Ponte do Pozo Negro

A Ponte

13

Río Ulló

A Ponte

14

Marisma do Ulló

A Ponte

15

Ponte do Arco

A Ponte

16

Muíños do Pozo Negro

A Ponte

17

Monte do Castro

A Ponte

18

Calzada d´O Vilar

O Vilar

19

Muíños d´O Vilar

O Vilar

20

Ponte do Río

O Vilar

21

Cruceiro d´O Vilar

O Vilar

22

Cristo da Bica

O Rañadoiro

23

Miradoiro das Cambariñas

O Rañadoiro
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24

Canastro de Proumalla

O Rañadoiro

25

O Paredón

O Rañadoiro

26

Pozos de Corneda

O Rañadoiro

27

Chan das Cruces

O Rañadoiro

28

Calzada de Acevedo

Acevedo

29

Pozos do Regueiro dos Muíños

Acevedo

30

Muíños de Acevedo

Acevedo

31

Praza do Souto

Acevedo

32

Pedra da Forna

Acevedo

33

Cruz do Forniño

Acevedo

34

Capela de San Xosé

Acevedo

35

Muíño e Pozo de Cartas

O Rañadoiro

36

Portalaxe

O Rañadoiro

37

Carballeira de Cadillos

O Rañadoiro

38

Pozo de Portovedro

O Rañadoiro

Esta mesma numeración é a que se emprega para a localización
planimétrica dos fitos que constitúen o roteiro.
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1.5. Descrición do percorrido:
1.4. Zonificación do roteiro; tramos:
Para facer máis doada a descrición do percorrido procedeuse á zonificación do trazado en tramos. No seguinte gráfico represéntanse
mediante cores.

O inicio e final do roteiro sitúase na ponte medieval de Sampaio, de
aí o seu sentido circular. De seguido, partindo do inicio do roteiro,
descríbese o percorrido por tramos no sentido ideal da marcha, isto
é, visitando primeiro os elementos de interese do núcleo d´A Ponte,
circunstancia que convida a continuar co roteiro con dirección ao
Vilar, logo polo Rañadoiro, e posteriormente por Acevedo para finalmente voltar ao punto de saída.
• TRAMO I: Ponte de San Paio – estrada provincial PO – 264. Partindo da ponte medieval de San Paio e andando uns poucos metros, tomamos o primeiro desvío á esquerda para adentrármonos
na Curuxeira, a zona de maior antigüidade da parroquia, para subir
ao Alto da Curuxeira, “O Miradoiro”. Unha vez alí continuamos cara
o N polo único camiño que existe ata dar co trazado do Camiño de
Santiago, que seguiremos ata chegar ao Cruceiro da Ballota, onde
tomamos a derivación que nos leva ata a Igrexa parroquial de Santa María e a Reitoral. De novo no trazado principal, baixamos pola
Ballota ata A Rabaleira, onde seguiremos de fronte ata dar coa Illa
de Medal. Aquí desviarémos cara a esquerda ata coincidir de novo
co Camiño Portugués a Santiago, que nos conducirá á estrada provincial PO 264.
• TRAMO II: Estrada provincial PO 264 - Camiño do Xisto. Cruzamos a estrada provincial PO 264 e seguiremos o trazado do Camiño
Portugués ata o río Ulló, que atravesaremos á altura do lugar coñecido como A Ponte do Pozo Negro. Xa na outra beira do río atoparemos unha área de descanso. De seguido seguiremos o trazado do
Camiño Portugués uns 120 metros aproximadamente en sentido
N ata acadar o pé do Monte do Castro. Neste punto poderemos tomar unha derivación á esquerda en sentido W que transcorre por
un perfil chan, o que nos obrigará a deixar o vieiro principal para
achegarnos á Marisma do Ulló. Xa de volta tomamos o carreiro que
discorre pola aba do Monte do Castro e que nos conducirá ata o lugar
coñecido como A Ponte Nova ou Ponte do Arco. Aquí, á altura dun
muíño-vivenda que se atopa do outro lado do río, coñecido como a
Casa da Muiñeira, tomaremos outro carreiro en sentido N cuxa traza
discorre pola ladeira leste do Monte do Castro. Pouco antes de alcanzar o camiño asfaltado que vai a O Xisto e A Canicouva, tomaremos
un carreiro estreito que empata cun camiño de carros que sobe ao
xacemento castrexo. Antes de chegar, á altura dun depósito veciñal
de auga, colleremos un carreiro á esquerda que conflúe cun camiño
empregado tradicionalmente polos canteiros do lugar que nos levará
ao alto do Monte do Castro. Tras contemplar a escenografía natural
da ría e comprobar o dominio visual do que gozaba este xacemento
tomamos o camiño de carros que nos levará camiño d´O Xisto.
• TRAMO III: Camiño do Xisto – Cruceiro d´O Vilar. Descendemos
polo Camiño do Xisto aproximadamente uns 45 metros ata coller
unha corredoira que seguiremos ata chegar á estrada da Canicouva,
a provincial EP- 00001. Logo de cruzar este vial avanzamos cara a
esquerda uns 115 m. e tomamos á dereita unha calzada enlousada
que nos levará cara o Muíño e a nova Ponte do Río. Seguindo unha

Figura 3. Tramos do roteiro
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calzada empedrada ascendemos cara o núcleo d´O Vilar. Desde alí
tomamos o primeiro desvío cara a dereita ata dar coa estrada asfaltada que articula a aldea. Descendemos por esta pista uns 325 metros ata coller á esquerda un acceso asfaltado que penetra entre as
casas. Avanzamos por el sen desviarnos ata dar co Cruceiro d`O Vilar ou das Cachadiñas, que se levanta a menos de 200 m do desvío.
• TRAMO IV: Cruceiro do Vilar – Estrada de Xustáns. No Cruceiro
d`O Vilar tomamos o camiño de carros da esquerda que, ascendendo
polo Monte Cabaleiros, nos conduce ao núcleo d´O Rañadoiro. No
primeiro cruzamento á dereita retomaremos a estrada para adentrámonos na aldea, onde tomaremos de novo un segundo cruzamento
que aparece á dereita, e que continuaremos até bater co Cristo da
Bica, situado no centro dunha encrucillada. Seguindo pola mesma
rúa, a escasos metros, tomaremos un desvío a man esquerda que
ascende cara o Miradoiro das Cambariñas. Aquí podemos descansar
un momento para disfrutar das excelentes panorámicas e retomamos
o roteiro seguindo a estrada asfaltada da esquerda, que de novo nos
adentrará no núcleo d´O Rañadoiro. Na primeira desviación seguiremos á dereita ata dar de novo coa estrada no lugar coñecido como
Proumalla. Aquí poderemos apreciar A Moa, isto é, os restos dun
primitivo hórreo de planta circular. De seguido cruzaremos a estrada
asfaltada que vén d´O Vilar e uns 50 metros máis arriba tomaremos
á esquerda un camiño formigonado no seu primeiro tramo. A escasos
metros toparemos cun acueducto tradicional coñecido como O Paredón. De continuarmos o camiño de fronte, sen desviarnos, daremos
cos Pozos de Corneda que o abastecen de auga. Seguimos todo de
fronte e, cando xa levemos avanzados aproximadamente uns 600
metros (investindo uns dez minutos a pé), atoparemos un desvío á
dereita que ascende cara a Chan das Cruces e que continuaremos
ata dar coa pista forestal que dá acceso a esta parte do monte. De
seguirmos pola pista de xabre que corta á dereita, chegaremos a un
desvío situado á esquerda que nos levará ata a Estrada de Xustáns.
Como alternativa deste tramo IV, na vez de tomar a derradeira bifurcación que nos leva á Chan das Cruces, debemos seguir de fronte,
avanzando por camiños de carros e pistas forestais ata chegar á Porta Laxe, unha pontella que cruza o río Ulló. Tras cruzar o río e deixar
atrás a Carballeira de Cadillos (á esquerda do sentido da marcha),
seguiremos cara adiante uns 400 m sen desviarnos ata empatar cun
cruzamento que debemos tomar á dereita, avanzando por unha pista
forestal. Tras percorrer uns 70 metros, tomamos un sendeiro que
se mete por propiedades pero que goza de servidume de paso. Tras
abandonar as veigas descenderemos por un carreiro que nos levará
ata o Pozo de Portovedro que, para salvalo, nos obrigará a pasar por
riba do seu testeiro. Seguiremos todo recto por unha pista forestal
ata empatar de novo co itinerario principal á altura da Chan das Cruces, no mesmo tramo IV.

garemos ata unha bifurcación que debemos tomar á esquerda. Sen
desviarnos continuaremos o noso percorrido ata chegar ata a calzada
de Acevedo, que nos permitirá baixar ata os muíños e os pozos do
Regueiro dos Muíños. Seguimos por este mesmo camiño lousado ata
chegar a un cruzamento de camiños no que tomaremos o desvío
asfaltado da esquerda para, a poucos metros, volver a desviarnos á
dereita. Seguindo todo de fronte chegaremos á Praza do Souto.
• TRAMO VI: Praza do Souto – A Ponte de Ponte Sampaio. Desde a
Praza do Souto tomamos a bifurcación da dereita e seguimos ata dar
cun primeiro cruzamento que seguiremos ata atopar unha segunda encrucillada pola que continuaremos tamén á dereita, avanzando
por un camiño tradicional que se adentra no monte. Sen desviarnos
seguiremos por este camiño de carros que nos guiará primeiro ata
a Pedra da Forna, logo á Cruz do Forniño e por último, á Capela de
San Xosé. Tras deixar esta última e avanzar polo camiño aproximadamente 170 metros chegaremos a unha pista forestal que debemos
tomar para bater coa estrada asfaltada de Acevedo. Cruzaremos esta
vía e continuaremos por un carreiro que descende ata un grupo de
vivendas. Aquí continuaremos a man dereita por un carreiro que nos
levará ata o Pozo da Rella para, desde aquí, coller de novo o cruzamento da esquerda, cuxa traza discorre por un camiño antigo que
non abandonaremos ata empatar cunha nova bifurcación. De seguido descendemos por un tramo formigonado que seguiremos ata dar
coa estrada asfaltada d´A Xunqueira, ao pé do campo de fútbol, que
nos levará de novo á ponte de Ponte Sampaio.
Delimitada polas freguesías de Xustáns e A Canicouva (N), Arcade e
Soutomaior (S), Xustáns, Taboadelo e Soutomaior (L) e a ría de Vigo
(O), Ponte Sampaio é unha das parroquias do concello de Pontevedra
cunha historia máis fértil e ricaz. Na actualidade ten unha poboación
de 1.265 habitantes. A nosa freguesía emprázase no fondal da Ría
de Vigo, sobre o río Verduxo, o cauce que atravesa a ponte que lle
dá máis significación a este histórico núcleo, ao tempo que permite a
unión física dos concellos de Pontevedra e Soutomaior. O seu emprazamento coincide co doutras pontes galegas (Ponte Vedra, Ponte Cesures, Ponte Nafonso...) que tamén se dispoñen no fondo de cadansúa ría salvando cursos fluviais que van na procura da salinidade do
mar. A ponte de San Paio, ao igual que as pontes que vimos de citar,
contribuíron decisivamente á conformación dos núcleos de poboación
que creceron á beira destes pasos artificiais, onde coinciden distintos
tipos de comunicacións terrestres e marítimas. Un deses núcleos é
Ponte Sampaio, unha parroquia que antano chegou a ser concello.
Iniciamos o noso percorrido da man dun personaxe histórico que nos
acompañará ao longo de todo o roteiro, o arcebispo compostelán
Sebastián Malvar y Pinto, nado en Pontevedra e mecenas do camiño
máis fermoso que chegou a esta parroquia: a carrilana SantiagoPonte Sampaio.

• TRAMO V: Estrada de Xustáns – Praza do Souto. Avanzamos pola
estrada de Xustáns 64 metros cara a esquerda. Tomamos un carreiro
situado ao outro lado da estrada que nos levará cara unha antiga corredoira que non deixaremos durante uns 500 metros. Daquela che12
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2. ITINERARIO:

3

2.1. A Ponte de San Paio; historia (o papel dos arcebispos
Xelmirez e Malvar) e características arquitectónicas.
A Igrexa de Sta María e a Casa Reitoral.
O treito costeiro-fluvial.
A marisma do Ulló.
O río Verduxo-Oitavén.
2.2. A Illa do Castelo; circunstancias históricas e restos
arqueolóxicos.
O Cruceiro do Souto.
2.3. A Ponte do ferrocarril; memoria histórica e características arquitectónicas.
A Ponte da N-550.
A Ponte de Rande.
2.4. A Illa de Medal; o pintor, a súa obra e a súa relación con
Rafael Dieste. A arquitectura adxectiva.
2.5. Os camiños históricos e as pontes do Ulló.
A vía XIX do Itinerario Antonino.
A ruta xacobea.
O Camiño Real.
A Ponte Nova e os muíños do Pozo Negro.
2.6. O Monte do Castro; características do xacemento.
2.7. O Vilar.
A calzada e a ponte.
Os muíños.
O Cruceiro.
2.8. O Rañadoiro.
O Cristo da Bica.
O Miradoiro das Cambariñas.
Proumalla.
O Paredón.
A Chan das Cruces.
2.9. Os Muíños de Acevedo; a calzada e os muíños de canle e
de cubo.
A Cruz do Forniño.
A Pedra da Forna.
2.10. A Capela de San Xosé; características arquitectónicas da
Casa Grande d´A Landreira.
2.11. Ponte Sampaio; apuntamentos históricos.
2.12. Topónimos grandes e pequenos.
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2.1. A Ponte de San Paio
As características construtivas e formais da actual ponte permítennos
datar a súa orixe no medievo, tal e como apunta o enxeñeiro Segundo Alvarado, momento no que foi citada como “ponti Sancti Pelagii de
Lutto”, propiedade dos condes de Borgoña. As súas bóvedas orixinais
son de dous centros e lixeiramente apuntadas, e a relación de van
a macizo é aproximadamente de dous a un. Os seus piares resultan, deste xeito, demasiado grosos, mesmo coa vantaxe de estaren
apoiados nun penedo. Formada por un total de dez bóvedas de perpiaño de luces variables, a ponte salva unha distancia de 144 metros
con rasante case horizontal. Con todo, estes elementos construtivos
non proceden exclusivamente do medievo, senón que moitos deles
derivan de importantes reconstrucións levadas a cabo entre os séculos XVI e XVIII. Neste mesmo século, concretamente no ano 1.730,
nace na parroquia pontevedresa de Salcedo Sebastián Malvar y Pinto, formándose nos conventos franciscanos de Pontevedra, Ribadavia
ou Salamanca, cidade na que se ordenou como franciscano no ano
1747. Algúns anos máis tarde completou a súa formación cursando
estudos de Teoloxía, ciencia que o investirá como catedrático na universidade salmantina, o que lle deu renome e fama. No 1777 foi designado para ocupar a sede episcopal de Buenos Aires, onde viaxou
acompañado do seu sobriño Pedro Acuña y Malvar, sacerdote, e do
seu confesor persoal Fray Pedro Guitián Arias.
Mentres o bispo pontevedrés se empeñaba en evanxelizar á forza
aos indíxenas, Galiza padecía sucesivas incursións de piratas ingleses e berberiscos que penetraban principalmente a través de rías.
Vilas como Vigo, Cangas ou Vilaboa sufriron de maneira directa ou
indirecta as accións violentas dos invasores, que bloquearon dende
o punto de vista marítimo o conxunto das costas galegas ao longo
de tres séculos (XVI, XVII e XVIII). É por isto polo que as batallas
navais e os saqueos foron unha práctica común da vida do Morrazo
e tamén de Ponte Sampaio ao longo de toda esta etapa histórica.
A Ponte de San Paio nunha fotografía de principios do século XX. Varios nenos
e nenas posan de pé sobre o fito conmemorativo desmontado que recorda a
carrilana promovida polo arcebispo Mavar y Pinto.

Este carácter estratéxico-defensivo de Ponte Sampaio perdurou ao
longo de todo este período intersecular, vinculándose estreitamente
ás baterías e castelos defensivos existentes ao longo da ría (Vigo,
Uveiras, Rande...) tal e como se deduce da existencia dun número
indeterminado de canóns enclavados na area, segundo nos relata
Madoz no seu coñecido diccionario varios séculos despois, no ano
1845. Algúns destes canóns, “de entre 24 y 36” cm. de diámetro,
mantéñense neste lugar no ano 1936, cando Álvarez Limeses escribe sobre o Concello de Ponte Sampaio na súa Geografía de Galicia,
revelándonos que varios deles foran trasladados ao Museo de Pontevedra anos antes. Estas pezas ben puideron terse situado no seo
de baterías que tiñan por obxecto defender a integridade da ponte,
unha infraestrutura estratéxica de primeira orde que a convertía en
obxectivo prioritario de calquera ataque inglés.
Ponte Sampaio aparece ligado na historia a dous elementos fundamentais: a ponte e o mar. Nesta ponte investigadores como Ferreira
Priegue documentaron a existencia dunha torre defensiva medieval
na que se cobraba una portaxe ou peaxe aos arrieiros e camiñantes
que precisaban cruzala. Este tributo, segundo nos relata Álvarez Limeses, era cobrado polos alcaldes “cometiendo toda clase de atropellos, incluso el de dejar en cueros a los transeuntes”. A mediación do
arcebispo Xelmirez quen, no século XII, se ofreceu a sufragar a cifra
que significaba a portaxe, acabou con ela definitivamente. O cobro
de peaxes mantívose ao longo da historia até os nosos días, o que
explica a frase do Padre Sarmiento: “a guerra, a fame, a peste e o
título de Pontes e camiños son catro pestes que arruínan a moitos e
fan felices a poucos”.

• A igrexa de Santa María
O historiador da arte Xosé Carlos Valle Pérez sitúa nos últimos anos
do S. XII a data de construción do templo románico de Ponte Sampaio. O terceiro cuarto do S. XII é a cronoloxía que o mesmo autor
apunta para datar a primeira fase desta igrexa parroquial dedicada
a Sta María, un dos poucos exemplos de arquitectura románica cos
que aínda conta a comarca xunto cos achegados de Figueirido e San
Martiño de Vilaboa. O templo consta dunha única nave, bóveda de
canón e unha ábsida rectangular na que aínda é posibel observar
algúns canzorros, xunto co Agnus Dei que se dispón sobre o testeiro.
A fábrica dos dous primeiros templos foi totalmente renovada nos
séculos XVIII (sancristía) e principios do XX (fachada) conforme ao
gusto de cada momento, provocando alteracións tan profundas que
a lectura e valoración da arquitectura románica primixenia é, hoxe en
día, case unha quimera.

O resto do edificio é totalmente románico. A súa planta rectangular e
capela absidal da mesma forma, xunto co arco triunfal en aresta viva
lixeiramente apuntado, son algúns dos elementos máis destacados.
As dúas portas da nave (unha delas tapiada), os canzorros figurados
do presbiterio, xunto co xa citado carneiro místico que coroa o vértice do seu tellado a dúas augas son algúns dos elementos significativos da súa obra medieval.

•

A Casa Reitoral

A casa reitoral de Ponte Sampaio é un dos edificios civís máis destacados da parroquia. De planta rectangular, dúas alturas e cuberta a
catro augas, os seus muros foron levantados en perpiaño granítico
perfectamente labrado e escuadrado. Nela sobresae o balcón voado
que mira ao oeste, pero sobre todo a solaina sobre canzorros que
ocupa a totalidade da fachada sur do edificio. Trátase dunha balconada monumental protexida por unha extraordinaria balaustrada
ornamental labrada en pedra.
Este edificio de estilo barroco conta ademais cun magnífico pombal
de planta circular e cuberta cónica, ademais dun canastro de dous
claros e tipoloxía mixta (construído en pedra e madeira). A parcela
na que se levanta a Casa Reitoral, situada á beira da igrexa parroquial, é dunha notábel extensión e conta cun acceso monumental
engalanado con dúas ameas e unha espadana labrada con volutas
barrocas, todo rematado en altura por unha cruz latina sen figuración
e arestas biseladas.
Na Idade Moderna os propietarios de pombais comercializaban habitualmente as crías de pomba. O Catastro do Marqués da Ensenada cuantifica en tres os pombais existentes na parroquia no ano
1752, ingresando os seus titulares 40 reais ao ano pola venda de
pichóns, estimándose en 1 real o prezo do pichón. Neste tempo o
único “maestro de niños” da parroquia ganaba ao ano 4 reais, que
era o que custaba un cento de ovos.

•

A marisma do Ulló

A primeiros do século XX acometeuse a prolongación da nave orixinal, o que obrigou a destruír a súa fachada occidental, construíndo
unha nova que nada ten a ver co estilo primixenio. Neste mesmo
momento dótase ao interior dunha bóveda de canón que nunca tivera antes, obra para a que foi preciso a labra de catro columnas neorománicas con capiteis en serie que permiten apoiar a bóveda sobre
catro arcos faixóns lisos.

Baixando das Raposeiras, chegamos á parte baixa do rego do pequeno río do Ulló que se une ao rego do Cacheiro na súa desembocadura,
á altura da enseada, formando unha interesante zona marismeña.
Como adoita acontecer nestes espazos litorais onde conflúen augas
doces e salobres, danse unhas características físicas de natureza mariña e fluvial que oscilan periodicamente coas marés. Ademais, os aportes sedimentarios dos ríos e do mar deron lugar á formación dunha
chaira intermareal cuberta maiormente de lamas como consecuencia
da grande carga de materia orgánica que arrastran as augas desde as
terras que drenan ambos cauces. A pesar da súa pequena superficie,
nesta foz do Ulló desenvólvese unha formación vexetal marismeña
de grande valor paisaxístico e ecolóxico, unha especie de versión da
marisma de Vilaboa en miniatura. Igual que acontece naquela, aquí
exténdese un pequeno bosque de ribeira nas zonas altas, onde abon-
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da a auga doce e seguindo as marxes do cauce hai: amieiros (Alnus
glutinosa), salgueiros (Salix atrocinerea), vimbieiros (Salix vimialis) e
abelairas (Corylus avellana). Nas zonas máis secas e “terrestres” das
marxes hai loureiros (Laurus nobilis) e carballos (Quercus robur). Na
parte acuática e periodicamente asulagada pola maré atopamos os
xuncos (Juncus sp) e a espadaina (Typha latifolia), xunqueira que coa
maré alta amosa unha considerábel cualidade eco-paisaxística, que
recibe a animada visita de parellas de alabancos e garzas.

•

O Río Verduxo-Oitavén

Aínda que ao seu paso por Ponte Sampaio adóitase chamar ao río
somentes co nome de Verduxo, por ser o máis longo, o certo é que
este é o resultado da confluencia dese co río Oitavén. O río Verduxo
(40 km) nace nas terras altas da Serra do Cando e o Oitavén (32 km)
faino na serra do Suido, confluíndo no lugar do Sobral (Soutomaior)
a uns 6 Km da desembocadura. Entrambos forman a rede dunha
importante bacía hidrográfica de 333,5 Km2 que recolle augas dunha
ampla rexión natural que abrangue desde as terras dos concellos de
A Lama, Pontecaldelas, Fornelos, Pazos, Soutomaior e aínda parte
de Pontevedra.
Desde o seu nacemento nas serras estes ríos flúen ben encaixados,
a través dun relevo moi abrupto, irregular e de natureza granítica,
debido a que desde unha altitude de 800 m. e nun tramo de perto de
40 Km, teñen que chegar ao nivel do mar na súa desembocadura.
Fagamos agora un pouco de memoria en relación coa historia recente
deste río. A finais da década de 1940 tivo lugar aquí o que poderíamos denominar a Rebelión das Dragas, unha serie de protestas
que tiveron como protagonistas a medio cento de mulleres de Ponte
Sampaio que non se resignaban a que as dragas de area estragasen o seu principal medio de vida: a recollida de marisco que tiña
lugar na desembocadura do río. Día tras día unha serie de barcazas
chegadas de Vigo cargaban a area que necesitaba o sector da construción da cidade olívica, o que provocaba gravísimas consecuencias ás mariscadoras locais, por mor do desbancamento artificial da
area. Daquela, mentres os homes pescaban, as mulleres perseguían
Veciñas de Ponte Sampaio perseguindo unha das barcazas que transportaban
area extraída do río.

a pedradas as barcazas pola beira do río, intentando paralizar a súa
actividade a toda costa.
Pero volvamos de novo ao patrimonio natural do río. Ao longo do seu
curso existen importantes masas arbóreas de especies autóctonas
como o carballo (Quercus robur) que habita as empinadas abas de
O Sobral e Aranza, ou o bosque de galería que o acompaña en todo
o seu curso, cos amieiros (Alnus glutinosa) e salgueiros (Salix atrocinerea) como especies dominantes neste corredor vexetal, xunto
co loureiro (Laurus nobilis), tamén frecuente neste tipo de ríos no
oeste e sur do país. En menor medida tamén topamos exemplares de
abelaira (Corylus avellana), a pereira brava (Pyrus cordata) e máis
algún que outro freixo (Fraxinus excelsior) e bidueira (Betula alba),
especies atlánticas do bosque galego caducifolio que nestas latitudes
buscan refuxio ecolóxico nas sempre frescas e húmidas ribeiras dos
ríos. No sotobosque destas formacións vexetais aparecen arbustos
varios, principalmente a xilbarbeira (Ruscus aculeatus), o sabugueiro
(Sambucus nigra) e o sanguiño (Frangula alnus) ou a planta Arum
italicum. Asemade é moi frecuente neste río unha especie de fento
de grande tamaño e elegante porte, o fento real ou dentabrú (Osmunda regalis); ou o blechno (Blechnum spicant).
No tocante á fauna que habita as ribeiras en toda a súa conca fluvial,
podemos citar a misteriosa lontra (Lutraria lutraria), aínda que non
é moi fácil de observar, si que mora e se move polos dominios do
río. A súa observación pode considerarse un privilexio ecolóxico pois
son moi fuxideiras e preferen traballar de noite, cazando peixes nas
augas do río.
Entre os peixes, ademais dos mariños da foz do río, salientan dúas
especies de troita; a troita común (Salmo trutta fario), e o reo ou
troita de mar (Salmo trutta trutta), que gosta máis dos esteiros.
Dos paxariños que bulen nas ribeiras fluviais sobresae o picapeixe
(Alcedo attis) ao que non é raro ver espichándose desde o aire nas
augas na procura dalgún alevín de troita ou pequenos insectos acuáticos; outros paxariños ribeiráns son a lavandeira branca (Motacilla
alba) e a lavandeira real (Motacilla cinerea), ou o melro de rieiro
(Cinclus cinclus).

2.2. A Illa do Castelo
Historia coñecida, propia dos séculos que seguiron, foi tamén a das
sucesivas incursións de piratas ingleses e berberiscos na ría. Vilas
marítimas como Vigo, Cangas, Vilaboa e Pontevedra sufriron de maneira directa ou indirecta as accións violentas dos invasores, que
bloquearon as costas galegas ao longo de tres séculos (XVI, XVII e
XVIII). É por isto polo que as incursións bélicas e os saqueos foron
unha práctica común en toda Galiza ao longo de toda esta etapa
histórica. Por iso o carácter estratéxico-defensivo de Ponte Sampaio
perdurou ao longo de todo este período intersecular, vinculándose
estreitamente ás baterías e castelos defensivos existentes ao longo
da ría (Vigo, Uveiras, Rande...). Para defender a ponte tamén se
construíu un castelo na pequena illa arborada que se localiza a carón
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da vella fábrica de cerámicas de Pontesa. Por iso cando pasa por aquí
o Padre Sarmiento a mediados do século XVIII, escribe:
“Castelo é unha pequena illa en fronte da ponte San Paio, e chámase o Castelo
con ruínas moi antigas e unha pedra con algunhas letras”.

No castelo de Ponte Sampaio refuxiouse Paio Gudestéiz, segundo
crónica de Álvarez Limeses, quen era perseguido por Xelmirez “cuando en unión de Arias Pérez y Rabinado Muñiz se levantó en armas a
favor del rey de Aragón, insurrección que el arzobispo desbarató con
ayuda de su hermano Munio”. O mesmo cerco sufriu aquí o rebelde
Fernán Yáñez.
O illote do Castelo é unha pequena masa granítica de forma circular
e contorno rochoso ao que se pode acceder mesmo a pé coa maré
baixa, de xeito que queda comunicada co continente mediante unha
pequena chaira lamacenta. Esta illiña aparece cuberta de piñeiros e
eucaliptos fundamentalmente, pero nela tamén medran algúns carballiños, toxos, uces e diferentes plantas litorais como o fiuncho e o
prixel de mar.
Os piratas ingleses chegaron no ano 1719 a Pontevedra a través do
camiño que unía a cidade con Ponte Sampaio. Frei Martín Sarmiento
descríbenos así esta verea: “de ponte a ponte só hai dúas leguas de
camiño e bo, e no mesmo camiño real desde Pontevedra a Tui”. E
continúa “...a ría de Vigo antes de chegar a Ponte Sampaio fai unha
enseada cara Pontevedra, á que chaman o Ulló, e en cuxo lado está o
embarcadoiro para ir a Redondela, Vigo, Cangas e Bouzas” (...) “Estiven no embarcadoiro e desembarcadoiro do Ulló e todos os que estiveron alí se lastiman de que non haxa naquel porto algunha batería
(militar) de media ducia de pezas (canóns) para defensa no caso dalgunha curta irrupción dos inimigos. Por causa desta precaución perdeu moito o Rei no ano de 1719, e non pouco perderon os Naturais.
Entraron os ingleses pola Ría de Vigo, maltrataron a Vila de Vigo e as
súas vecindades. Furtaron as pezas que tiña. Pasaron a Redondela,
chegaron ao Ulló, e tendo desembarcado alí algunhas tropas pasaron
por terra a Pontevedra sen resistencia algunha. En Pontevedra queimaron a Maestranza ou Real Arsenal, queimaron o Cárcere público e o
Pazo arcebispal, abriron os Reais Alfolíes e desperdiciaron todo o sal, e
o máis sensíbel é que furtaron as 12 pezas de bronce que estaban na
Maestranza e que eran as mellores alfaias no seu xénero. (...) de ter
querido entrar pola ría de Pontevedra nin o lograrían”.
Alicerces dunha antiga fortificación na Illa do Castelo.

Fotografía da antiga ponte do ferrocarril sobre o Verduxo tomada no ano 1909.

2.3. A ponte do ferrocarril
A finais do século XIX (no verán de 1884 chegou a Pontevedra o
primeiro tren) ten lugar a construción dunha nova ponte sobre o río
Verduxo entre os núcleos de Arcade e Ponte Sampaio. Trátase dun
tendido metálico en celosía dun único tramo. Esta ponte foi substituída por outra infraestrutura metálica de triple tramo apoiada en piares
centrais de fábrica que se se converteu nun dos máis fermosos exemplos da enxeñería do momento xunto cos viadutos de Redondela ou
o que une as localidades de Tui e Valença. Dedicada exclusivamente
ao paso do ferrocarril, a nova ponte volve recoller o testemuño da
historia desta parroquia pontevedresa, que conta dende entón cun
novo emblema que engadir ao seu caudaloso río histórico.
A ponte actual foi construída en ferro e perpiaño de boa calidade
perfectamente labrado e escuadrado. Destaca sobremaneira a estrutura metálica de forma trapezoidal que lle proporciona unha grande
lixeireza sen perturbar o máis mínimo o contorno natural no que se
empraza.
Este valioso exemplo de arquitectura do ferro ten unha indubidábel aparencia tecnolóxica na que o metal visto constitúe ao mesmo
tempo estrutura e forma. Esta solución arquitectónica e enxeñeril
foi masivamente adoptada nesta etapa histórica en virtude do seu
prezo e da súa eficacia, infinitamente superior ás obras de fábrica
tradicionais.
Gustave Eiffel realizou as pontes e viadutos máis sorprendentes e
sofisticados, onde a estrutura calada desta nova infraestrutura se
combina eficazmente con apoios verticais en pedra que lle proporcionan un resultado plástico óptimo.
Unha terceira infraestrutura, a que atravesa a estrada N-550, é unha
ponte en arco construída na primeira metade do século XX en cemento armado da modalidade de taboleiro superior e arco de parede. Pola
súa parte a Ponte de Rande, que vemos máis ao lonxe á altura do estreito do mesmo nome, pertence á modalidade de lousa con tirantes,
e mide un total de 1.570 m. de lonxitude por 23 m. de anchura. Esta
ponte, cuxa construción provocou a destrución da batería militar de
Corveiro, -situada a carón do Castelo de Rande, que tamén resultou
parcialmente danado- susténtanse grazas a catro grandes piares pareados dos que parten unha serie de tirantes en forma de abano.
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va da man do empresario vigués Moisés Álvarez, promotor do Grupo
de Empresas Álvarez (GEA), que lle encarga a dirección artística da
factoría Pontesa, que decidiu construír na parroquia ganando terreos
ao mar. Na década de 1950 volve ao lenzo, buscando poñer en valor
a formación que adquirira en Madrid, París e Londres.

Aspecto da Insuíña cando estaba ocupada por Antonio Medal.

2.4. A illa de Medal
Paga a pena que nos deteñamos un chisco na costa, nas proximidades da fábrica de cerámica, para observar outros elementos e lugares da xeografía moi interesantes do noso percorrido. Referímonos á
Illa de Medal e ás Illas Albedosas ou Erbedosas, no fondo da enseada
de San Simón, fronte a Arcade e Paredes.
Localizada entre a ponte do tren e a vella ponte de orixe medieval, a Illa de Medal ou Insuíña atesoura máis valores artísticos que
naturais, xa que na illa só hai –maiormente- piñeiros, eucaliptos e
arbustos ornamentais. Aínda así, paga a pena a visita para disfrutar da extrana beleza arquitectónica alí ensaiada, ademais de poder
contemplar a zona marismeña que se forma nas marxes do río, nesta
parte da desembocadura.
As outras, as Albedosas ou Erbedosas, están algo máis lonxe, máis
cara o centro da enseada. Son illas pequenas e baixas de forma
circular. Nelas só medran toxos e outras plantas frugais adaptadas
a solos pobres en nutrientes e algún que outro piñeiro de escaso
desenvolvemento. Segundo Sarmiento, nestas illas podería estar a
orixe etimolóxica do Ulló:

Antonio Medal foi amigo do escritor Rafael Dieste, co que incluso
chegou a compartir domicilio en Vigo na década de 1920. No ano
1926, o autor de Dos arquivos do trasno escribe A Fiestra Valdeira,
unha peza teatral inspirada, segundo o propio Dieste, por Medal “un
pintor amigo”, quen un día “un pouco antes de durmir díxome: non
sabes que estou fastidiado porque lle fixen un retrato a un señor e
agora quer que lle poña unhas cortinas ou unha cousa así, de señoritos, e eu non sei que facer. Eu dixen: non lle fagas caso, e non lle din
importancia á cousa. Entón deime media volta e púxenme a durmir.
Estiven toda a noite esperto, vendo toda a Fiestra desde aquel momento até o remate (...)”.
A Fiestra Valdeira aborda un conflito protagonizado por un vello mariñeiro retirado, Don Miguel, que, despois de facer fortuna no Brasil, decide encargar un retrato no que o pintor inclúe unha fiestra a
través da que se ve unha escena portuaria, alusión directa ao seu
pasado profesional. O pintor e os mariñeiros amigos do retratado,
defenden, contra a opinión da familia de Don Miguel, o mantemento
da referencia á súa antiga ocupación na defensa da súa dignidade
colectiva, convicción que acaba persuadindo finalmente ao promotor
da obra.
Nesta illa, gorecida por un muro perimetral ameado, o pintor nado
en Ponteareas exerceu a súa profesión durante anos nun contorno
idílico, rodeado de arquitectura adxectiva de carácter tradicional moi
do gusto do pintor: un pombal de planta circular con cuberta a unha
auga, un miradoiro-quiosco, un canastro de pedra de dous claros,
unha pequena ponte levadiza constituída por arco de medio punto e
unha portada barroca monumental.

“En fronte do Ulló están dúas illiñas, que chaman no país Harvedosas, ou Hervedosas. E caso sería unha antes e chamaríase Illeo (e de
aquí a enseada do Illeoo), Illoó, e acaso despois Ulló.”
Pero imos ao que nos interesa, a Illa de Medal. Esta illa é unha das
máis fermosas da Ría de Vigo. Foi propiedade do pintor Antonio Medal Carrera (1902-1986), discípulo do tamén pintor Sotomayor, co
que comparte o gusto pola estética galeguista, presente nos conceptos e na plástica pictórica de ambos. Compartiu tertulias no Café
Moderno de Pontevedra con Castelao, quen o animará a se presentar
aos concursos de pensións da Deputación. No ano 1936, con motivo
do golpe de Estado franquista, Medal sufre persoalmente a represión
da ditadura, abandonando a pintura para se dedicar á louza decoratiCaricatura do pintor por Castelao.
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Antonio Medal, por Laxeiro.

Ponte do Pozo Negro sobre o río Ulló, derrubada pola riada do ano 2006.
Un cruceiro debuxado por
Castelao en Ponte Sampaio.

Deixando atrás a illa introducímonos agora no núcleo da Rabaleira
polo Camiño de Santiago. Seguindo por este roteiro, xa dentro do
rueiro tradicional, chegaremos ata a encrucillada do Souto, onde atoparemos o cruceiro que recibe o mesmo nome.
O Cruceiro do Souto é, sen dúbida, o cruceiro máis antigo e fermoso
da parroquia. Nel destaca o seu monumental graderío basamental,
así como o seu capitel xónico e, sobre todo, a labra do Cristo e do
descendemento que amosan as súas caras principal e secundaria.
De labra popular, as figuras aparecen modeladas coas características propias da escultura tradicional: falla de proporción anatómica,
figuras dondas, expresión deficiente, carencias na representación da
perspectiva, etc...
Con todo, os méritos dos cruceiros de Ponte Sampaio chamaron a
atención do mesmísimo Castelao, que incluíu un dos seus exemplares figurados, hoxe en paradoiro descoñecido, no seu traballo sobre As cruces de pedra na Galiza. Vendo este exemplar recordamos
aquilo que escribira o ilustre rianxeiro: “Onde hai un cruceiro houbo
sempre un pecado, e cada cruceiro é unha oración de pedra que fixo
baixar un perdón do Ceo, polo arrepentimento de quen o pagou e
polo gran sentimento de quen o fixo. ¿Tedes reparado nos nosos cruceiros aldeáns?. Pois reparade (...). Reparade nos cruceiros e descubriredes moitos tesouros”.

2.5. Os camiños históricos e as pontes do Ulló
Deixamos a enseada do Ulló para conducírmonos cara o Pozo Negro,
lugar no que, até o ano 2006, atopabamos unha histórica ponte dun
único arco de medio punto e orixe medieval. Por esta ponte, xa desaparecida, pasaba o Camiño de Santiago, mais a súa importancia
histórica é, con toda probabilidade, moi anterior ao nacemento desta
ruta de peregrinación. Este fermoso lugar, destacado tamén polo seu
bosque de ribeira e pola decena de muíños que se situaban río arriba
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(moitos deles derrubados por aquela dramática riada), vainos servir
para facer un repaso dos camiños históricos que por aquí transcorreron ao longo da historia.
Ponte Sampaio é, desde época romana, lugar de paso obrigado para
centos de persoas de toda condición: comerciantes, pobres de pedir,
reis, labregos, bispos... Desde a construción da vía XIX polo Imperio
romano e, case con toda seguridade, da primeira ponte sobre o Verduxo, Ponte Sampaio convértese nun lugar estratéxico de primeira
orde. Esta categoría mantense no século X d.C, coincidindo coa marcha de Almanzor sobre Compostela quen, con certeza, atravesou o
río neste punto.
No medievo o seu papel refórzase coincidindo co protagonismo acadado por Tui e Pontevedra, naquel entón as dúas cidades máis importantes de Galiza, o que as obrigaba a manter un intercambio de
bens e servizos moi notábel. A esta circunstancia hai que sumar o
auxe dos camiños de peregrinación a Compostela, que converterá
ao denominado Camiño Portugués nunha das rutas xacobeas máis
importantes.
En época moderna, a construción dos Camiños e Vereas Reais a cargo do Estado mantén a este núcleo como un dos lugares de paso
máis relevantes do occidente de Galiza. Xa en época contemporánea
a construción da vía férrea a finais do século XIX, xunto coa N-550
que une Vigo e Pontevedra, constitúen as principais infraestruturas
levantadas ata o momento.

•

A XIX vía romana do Itinerario Antonino

Por Ponte Sampaio transcorría a vía romana número XIX do Itinerario Antonino -unha especie de guía de camiños da Gallaecia- sen
dúbida unha das principais arterias de comunicación da Galiza romana, que unía as localidades de Tude (Tui) e Iria Flavia (Padrón). Este
documento elaborouse por orde do emperador entre os anos 217
a 280 d.C. a fin de situar as vías romanas do imperio indicando os
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lugares polos que transcorrían, as mansio (unha especie de áreas de
servizo do momento) as paradas e distancias existentes entre estas
e as cidades e vilas máis importantes. Na Gallaecia foron consignadas catro vías que partían da cidade de Braga con destino a Astorga,
entre elas esta, que despois de deixar a antiga Brácara, continuaba
ata as mansións de Tude (Tui), Turoqua (Pontevedra), Aquis Celenis
(Caldas de Reis), Iria (Iria Flavia, Padrón), e de alí a Lucus Augusta
(Lugo), a última grande cidade antes de Astúrica (Astorga).
Boa proba disto que dicimos son os miliarios atopados en Saxamonde (Redondela), Paredes (Vilaboa), e Ponte do Couto (Pontevedra),
as tres ánforas achadas nun areal próximo á ponte de San Paio, ou
as nove moedas romanas descubertas no transcurso das obras de
construción da vella fábrica de Pontesa. Ponte Sampaio ben puido ser
a principal fronteira que fixaba o límite físico e natural das dioceses
ou distritos romanos integrados na provincia da Gallaecia coñecidos
como Bacaraugustannus (que comprendía as rexións portuguesas
do Douro, Minho, e Tras-os-Montes, o sur de Pontevedra e a maior
parte de Ourense) e a coñecida como Lucensis (actuais provincias
da Coruña e Lugo e norte da de Pontevedra xusto ata o río OitavénVerduxo e os montes de Testeiro e Castro Dozón). Cada un destes
distritos, segundo o historiador Pérez Losada, tiñan competencias de
carácter militar, xurídico e administrativo. Neste momento, con toda
seguridade, é cando ten lugar a construción da primeira ponte sobre
o río, unha infraestrutura que non só salva un accidente xeográfico,
senón tamén político-administrativo entre dous distritos da provincia
galega do imperio.

•

A ruta xacobea

No ano 711 os musulmáns liquidan a monarquía visigoda, dando
lugar ao xurdimento dunha nobreza terratenente que propicia o nacemento dos burgos, nos que se asenta a feble autoridade civil nomeada polo rei. Neste contexto rexurde novamente o vilar de Ponte
Sampaio como núcleo estratéxico estreitamente vinculado á ponte,
unha infraestrutura que, con toda probabilidade, renova o seu carácter estratéxico baixo o mandato dos monarcas asturianos para
satisfacer axeitadamente as necesidades comunicacionais e defensivas do momento. O ilustrado Lucas Labrada gababa as cualidades
produtivas dun monte de Ponte Sampaio cuxo nome non cita. “Acaso
dicho monte es en el que el Moro Alahez, jefe del ejército que mandó
contra Galicia Alhacan en el año de Cristo 821, fue derrotado por
don Alonso el Casto. Pues el Licenciado Lobariñas (...) afirma que en
un monte inmediato a la citada villa, que hoy día se llama Anceo, se
hallaban aún en su tiempo muchos hierros de lanzas, herraduras de
caballos y otras cosas que indicaban haber habido allí una gran batalla, confirmando lo mismo la tradición de los pueblos de la comarca,
que añaden hubo en aquel sitio unha gran mortandad de moros”.
Outro viaxeiro, Francisco de Paula, que visita o lugar corenta e seis
anos máis tarde, no 1850, reitera a mesma hipótese, trocando o
topónimo Anceo por Ameo.
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Un século e medio máis tarde documentamos a devastadora razzia
protagonizada por Almanzor no ano 997. Procedentes de Ourense,
os musulmáns arrasan o castelo de Ponte Sampaio previo saqueo de
toda a península do Morrazo; de alí dirixiranse a Compostela, cidade
que devastarán por completo, mandando “destruír edificios, murallas
e igrexas sen deixar o menor rastro” segundo palabras do cronista
árabe El Makkari. Antes dos árabes foran os normandos, quen a partir do ano 844 e ata principios do S. XII se constituíran no principal
pesadelo dos habitantes da costa, cabe pensar que tamén de Ponte
Sampaio e os seus habitantes. Fornecidos de poderosas frotas, tal e
como sinala o historiador López Carreira, os normandos “trasladan
cantidades considerábeis de homes que en ocasións desembarcaban
por moito tempo e afondaban no país”.

•

O Camiño Real

“O camiño da Ponte San Paio a Pontevedra é: Ulló en Vilaboa, Figueirido, Santa Comba, Tomeza, Salcedo e Mourente, e Pontevedra”. Con
estas palabras describía o ilustrado Frei Martín Sarmiento a Verea
Real que unía a vila de Pontevedra con Ponte Sampaio.
Os camiños medievais deron lugar, a partir do segundo tercio do S.
XVI, aos coñecidos como Camiños ou Vereas Reais, unha denominación tradicional que pervive aínda na memoria colectiva dos veciños
de toda a comarca. O que unía Compostela con Pontevedra era un
dos mellores do Reino de Galiza no século XVIII. Do tramo de camiño
que unía Pontevedra con Ponte Sampaio non conservamos planos,
mais as súas características poden seguirse na propia traza e sección
destes camiños. O treito que vai de Ponte Sampaio a Tui foi o último
en construírse con cargo á Xunta Xeral de Camiños de Galiza, creada
en 1782 para a conservación dos Camiños Reais. Con anterioridade,
no ano 1760, acondicionárase a antiga Verea Real, dotándoa dun
largo de cinco varas. As boas comunicacións coas que contaban as
cidades de Tui e Pontevedra aparecen refrendadas nas palabras de
Sarmiento: “redondamente afirmo que a vila e país de Pontevedra,
polo seu ceo e clima (...), pola conveniencia dos seus camiños para
Así era o río Ulló ao seu paso pola Ponte Nova antes da riada de 2006.

respectivamente. Estamos diante dun muíño maquieiro, isto é unha
industria local a pequena escala moi frecuente nos séculos XVIII, XIX
e XX caracterizado por cobrar en especie unha parte da moenda.

2.6. O Monte do Castro

Aspecto da Ponte Nova antes da instalación do peitoril.

Portugal (...) e para vir a Madrid, sen o estorbo de barca algunha
é daqueles lugares que xamais nin o tempo nin os homes poderán
arruinar de todo”.
Naquela altura a antiga Verea Real partía da pontevedresa Porta medieval das Trabancas (Praza da Ferrería) para unir Pontevedra con Tui
e Portugal. Foi este o camiño que andou o frade Frei Martín Sarmiento ao longo das dúas viaxes que realizou a Galiza ao longo do século
XVIII. Un século máis tarde, Madoz infórmanos no seu Diccionario
que a principal vía que comunica a provincia de Pontevedra de norte
a sur é a “construída por D. Fray Sebastián Malvar y Pinto, Arcebispo
de Santiago, e continuada polo seu sobriño D. Pedro Acuña, Ministro
de Graza e Xustiza en tempo de Carlos IV”; “vén desde Santiago pola
ponte de Cesures, preto de Padrón, provincia da Coruña, atravesa
polos pobos de Valga, Caldas de Reis, Pontevedra, Ponte Sampaio
e Redondela; aquí divídese en dous ramais” o que vai a Tui e o que
se dirixe a Vigo. Este camiño, polas súas características técnicas e
ornamentais, debeu ser un auténtico primor, xa que as súas beiras
estaban plantadas con álamos, videiras e froiteiras, ao punto que
moitos foron os que cualificaron de “verxel continuado do paraíso” o
treito que ía de Valga á ponte de San Paio.

•

A Ponte Nova e os Muíños do Pozo Negro

Ao pé da Casa da Muiñeira, localizada á beira do río, levantouse até
o ano 2006 a coñecida como Ponte Nova, unha infraestrutura labrada en pedra de rasante alombada protagonizada por un único arco
oxival ou apuntado. Esta ponte, ao igual que a do Pozo Negro, que
se situaba augas abaixo, permaneceu en pé durante moitos anos
parcialmente mutilada, tal e como reflicte a fotografía. Ao longo do
século pasado foi reconstruída e consolidada, momento no que se
construíu un peitoril de menos de 1 m de altura que reforzaba a
seguridade dos seus usuarios.
A mesma riada tamén derrubou, entre outros, un muíño de canle
que existía entre a Casa da Muiñeira e o río, deixando en pé este
conxunto de edificacións tradicionais (muíño e vivenda) con cuberta
a dúas augas levantado entre medianeiras de unha e dúas alturas

28

Logo de abandonar o xacemento do Monte do Castro (ano 0 - II d.C
da nosa era aproximadamente), Galiza inicia un longo camiño histórico que a levará da antigüidade ao feudalismo. Este castro, que
garda unha perfecta intervisibilidade cos castros da Peneda (ao SE,
Soutomaior), situado a outra beira do río Verduxo, e Coto Loureiro
(ao N-NW, Vilaboa), conta con boas defensas naturais nas vertentes
sur, leste e oeste, ficando máis desprotexido polo norte, lugar que
presenta varios aterrazamentos e no que puido localizarse o acceso
natural. Mais a continuada e incontrolada acción do ser humano deformou e mesmo destruíu por completo boa parte deste legado. A
construción de pistas e dun depósito de auga para consumo doméstico, xunto coa extracción sistemática de pedra para a construción
de casas, unha actividade da que aínda existen numerosas evidencias, danaron este xacemento de maneira irreparábel. Con todo o
xacemento deu lugar ao achado dalgúns restos de grande interese:
petróglifos cruciformes, un machado de talón, pías semiesféricas con
sumidoiro, restos dun concheiro que nos informa sobre a dieta dos
habitantes do castro, etc... Cabe supor que nesta época os habitantes deste asentamento primitivo xa consumían ostras procedentes
do espazo intermareal de Ponte Sampaio, tal e como parecen indicar
os concheiros dos castros marítimos da contorna. Tamén Marco Valerio Marcial, nun dos epigramas que dedicou ao seu amigo Materno,
insiste na calidade das ostras que se dan nas costas galaicas, cun
grandor nada común.
Algo que tamén sabemos da cultura castrexa grazas á arqueoloxía e
ao testemuño dos xeógrafos latinos e gregos como Strabón ou Plinio
é que a caza era unha actividade moi relevante, ao igual que a agricultura, que tiña unha base claramente cerealística; así os castrexos
cultivaban o millo miúdo e o trigo, ou plantas leguminosas como as
fabas e os chícharos. Neste sentido é importante apuntar que o cultivo do millo miúdo, hoxe practicamente perdido en Galiza, mantívose
no país e tamén en Ponte Sampaio até hai poucas décadas. Do seu
cultivo ao longo da Idade Moderna dá fe tamén o Catastro do Marqués da Ensenada, que nos informa do cultivo na parroquia de “maiz
redondo, mijo menudo, o panizo”.
Así as cousas estamos en condicións de afirmar que o outeiro coñecido como Monte do Castro acolle un importante xacemento arqueolóxico datábel, posibelmente, entre os séculos IV e I a.C. Con
todo, o elemento que sen ningún xénero de dúbidas resultou máis
determinante no momento de elixir este lugar foi a súa altitude, a
uns 122 metros de altura sobre o nivel do mar, unha cota que lle fornecían un amplo dominio visual sobre os vales de cultivo do interior,
moi próximo á desembocadura dos ríos Ulló, Regueiro de Cacheiro
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e Verduxo, vitais para garantir a supervivencia dos seus habitantes.
Por todo isto o pobo castrexo que habitou este lugar atopou aquí o
emprazamento ideal para construír un castro, un lugar de uso residencial que xa pasou á historia como a manifestación material máis
característica desta civilización.
A construción de castros responde ao progresivo abandono das chairas que protagonizaron os distintos pobos castrexos entre os séculos
IX e VIII a.C. a causa dunha grave crise socioeconómica. Esta crise
traduciuse nunha maior presión sobre a terra, un relativo crecemento demográfico, e un aumento das dificultades para acceder ás materias primas necesarias para fabricar o bronce. Os cambios tamén
atinxiron aos ritos funerarios e ás innovacións tecnolóxicas (introdución do ferro por exemplo).
O castro non é exclusivamente o asentamento no que constrúen as
súas residencias os pobos castrexos. Os seus habitantes tiñan unha
estreita relación co contorno agrario e forestal, que lle permitía producir alimentos para consumo propio e intercambio. E é que os castrexos mantiñan relacións cos demais poboados, tanto cos que se
situaban dentro do seu marco tribal ou comarcal (o que os romanos
denominaron populus), como con aqueles que compartían a súa cultura no resto da península e mesmo en boa parte de Europa (os populi). Coñecemos o nome dos populus que habitaban estas comarcas
-os helenos e os cilenos- pero descoñecemos con precisión cal foi o
pobo concreto que habitou este enclave.
Ata que se escave e se estude con rigor este asentamento descoñeceremos se o Monte do Castro chegou a ser romanizado entre os séculos 0 e IV da nosa era aproximadamente. No caso de que así fose
cabería relacionar este poboado coa mansio romana máis próxima, a
de Turoquoa, que o arqueólogo Antonio de la Peña Santos sitúa nas
proximidades da actual cidade de Pontevedra.
Desde os séculos XVII e XVIII o coñecido como Ciprianillo divulgou
entre os ociosos do país centos de lendas que “informaban” da existencia de tesouros soterrados ligados a castros e mámoas fundamentalmente. Isto fixo que moitas persoas se dedicasen a espoliar
Á esquerda; machado atopado no castro. Á dereita; unha das pías semiesféricas.

Arriba aspecto do muíño e a ponte desaparecidos no ano 2006.

e violar xacementos arqueolóxicos sen ánimo científico, unicamente
lucrativo. Un coetáneo deste libro de autoría anónima, o pontevedrés
Frei Martín Sarmiento, lamentaba no ano 1757 o espolio que estaban
a sufrir as mámoas e os castros de Galiza: “Cada día irrítome máis
coa frouxidade, desidia, ignorancia, inaplicación dos galegos ociosos,
aos que lles sobran cada día vintecatro horas para non facer ren. Ten
Galiza mil tesouros selectos de toda a Historia Natural, pero semella
que están encantados para os galegos (...). Os buscóns do Pico Sagro, os cavadores de Cedofeita, de Mourente, San Cibrán, etc. ¿qué
non atoparían se o mesmo gasto e traballo o aplicasen a buscar os
tesouros da Historia Natural de Galiza?” (...).

2.7. O Vilar
Deixamos atrás o castro para encamiñármonos de novo cara a beira
do río Ulló ou do Pozo Negro, que era a denominación que recibía
na Idade Moderna. Desta volta farémolo a través dunha espléndida calzada empedrada que, até hai pouco tempo, nos conducía ata
unha pontella alintelada (hoxe desparecida) que permitía o acceso
dos veciños d´O Vilar a dous muíños situados en batería á súa beira e un terceiro –de maquía- máis arredado. Hoxe en día, despois
da riada de 2006, só queda en pé un único muíño. A maioría deles
funcionaban como auténticas industrias locais durante nove meses
ao ano, coincidindo coa temporada de chuvias, o que comportaba
uns ingresos para os seus titulares de 14 reais mensuais, segundo a
documentación histórica que conservamos.
Existían dous tipos de muíños en función do grao que moían, os
de pedra negra ou negreiras e os de pedra branca ou albeiras. As
primeiras, maioritarias en Ponte Sampaio desde o século XVIII tal
e como testemuña de forma reiterada o Catastro do Marqués da
Ensenada, eran labradas en granito e servían para moer millo. Eran
de fabricación local, barata, utilizándose para elo material autóctono.
As segundas, pola contra, máis infrecuentes no país e inexistentes
na nosa parroquia, utilizábanse para moer trigo e estaban feitas con
diferentes tipos de pedras formando un aglomerado. Importábanse
de Franza maiormente.
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En función do seu réxime de uso ou aproveitamento os muíños dividíanse, ademais, entre muíños particulares “que los tienen para
moler sus granos enlos dias u oras queles corresponden” e muíños
de maquía.
A Ponte sobre o río Ulló que existía n´O Vilar era, sen ningún xénero
de dúbidas, o pontillón de maior lonxitude de toda parroquia. Constaba dun total de tres cepas constituídas por perpiaño granítico de
tamaño regular sen encintar. Curiosamente as cepas centrais, augas
arriba, incluían uns pequenos tallamares en forma de punta de lanza
que tiñan por obxecto cortar a auga para minorar a presión á que se
vían sometidos durante as cheas invernais. Desgraciadamente non
foron quen de aturar a ferocidade das augas do inverno de 2006.
O pasal propiamente dito, de rasante chan, conformábase por medio
de dúas ringleiras de perpiaños ben dimensionados de disposición
transversal que daban á ponte uns tres metros de largo, o que permitía o paso cómodo de dilixencias e carros do país. A ponte era
un dos mellores exemplos de enxeñería alintelada de todo o termo
municipal de Pontevedra.
Se continuamos cara a aldea d´O Vilar, subindo por un excepcional
camiño lousado, despois de pasar á beira dunha fonte e un lavadoiro
cuberto, podemos visitar o seu cruceiro, un exemplar recentemente
recuperado, situado no lugar d´As Cachadiñas, nas aforas do núcleo
tradicional, ao que chegamos tomando un desvío a man dereita que
nos leva por un antigo camiño de carros no que se aprecian profundas rodeiras, evidencia inequívoca da súa antigüidade centenaria.
O camiño condúcenos a un cruceiro de pedra sen figuración que se
apoia nun capitel xónico de volutas angulares que se sustenta, á
súa vez, sobre un fuste oitavado que se chanta sobre un sólido cubo
granítico e unha grada, antano desconxuntada, tal e como evidencia
a fotografía, tomada antes da súa restauración no ano 2008.

2.8. O Rañadoiro
O primeiro elemento que visitaremos ao chegar á aldea d´O Rañadoiro será unha afamada imaxe relixiosa, que aínda conta con moita
devoción popular.

•

O Cristo da Bica

Labrado no ano 1847, o Cristo da Bica ocupa un lugar de encrucillada
na aldea. Na orixe desta obra quizais estea a morte dun veciño do
lugar (na inscrición do pedestal lemos “AQVMRIO”, o que podería interpretarse como “Aquí murió”). O certo é que estamos diante dunha
imaxe popular dun Cristo crucificado moi querido e coidado polos
veciños do Rañadoiro.

Á esquerda o Cruceiro das Cachadiñas antes da súa restauración. Á dereita
Detalle do Cristo da Bica labrado no século XIX.

nos nosos días, mais non o foi no pasado. Desde o románico (séculos
X, XI, XII) os artistas policromaron os cruceiros, os tímpanos das
igrexas, as figuras das arquivoltas, etc... O paso do tempo degradou
este cromatismo ata facelo desaparecer, pervivindo excepcionalmente nalgunhas imaxes.
A imaxe barbada do Fillo de Deus, labrada integramente en pedra,
amosa certa calidade artística malia a súa orixe popular. Así o demostran algúns indicadores plásticos: aparece ben proporcionada,
ten certo contido expresivo, evidencia un tratamento anatómico
aceptábel, etc... Labrados en baixorrelevo destacan os símbolos do
martirio de Cristo: os cravos que atravesaron os seus pés e mans,
as tenaces que os arrincaron, a escaleira que serviu para baixar o
seu corpo, etc...
O miradoiro da aldea está situado moi preto de aquí, nunha zona coñecida como As Cambariñas. Este lugar, que nos ofrece extraordinarias vistas sobre a Ría de Vigo e a Enseada de San Simón, localízase
ao pé do Campo da Festa do Rañadoiro a 203 m. de altura, sobre un
conxunto de penedos reconvertidos en platea natural sobre a ría desde os que se contempla –nunha cota máis baixa- o Monte Rañadoiro
e o lugar coñecido como As Cavadas. Este espazo é apropiado para
rememorar un dos sucesos bélicos máis importantes que tiveron lugar na enseada no século XVIII: A batalla de Rande.

•

Proumalla

A imaxe é pintada todos os anos por un veciño da aldea: o mordomo
da festa anual, algún ofrecido que solicita a concesión dun favor persoal, etc... A coloración das imaxes sacras é un hábito infrecuente

Deixamos o Miradoiro das Cambariñas para nos dirixir en sentido NW
cara o lugar próximo coñecido co nome de Proumalla, zona que se
atopan os restos dun curioso canastro de planta circular que se dispón ao pé da estrada. Trátase, sen dúbida, da estrutura dun celeiro
primitivo de basamento granítico e alzado a base de varas entretecidas coñecido popularmente como “A Moa”, unha denominación que
nos remite aos muíños polo seu parecido morfolóxico coa pedra de
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máis o domingo seguinte para facer o mantemento do paredón. Levábanse cestos de terróns, que se repoñían todos os anos entre as
xuntas para que a auga non se coara por elas. Tamén se repoñían os
terróns dos caneiros que partían do murallón. Esta tarefa era desempeñadaprincipalmente por mulleres.
As augas do Rego dos Pereiros (que é como se coñece ao río Ulló
no seu nacemento), unha vez interceptadas, empozan no Pozo de
Portovedro, e desde aquí mediante unha presa chegan ata os Pozos
de Corneda, lugar do que igualmente parte outra presa principal.
Esta presa convértese daquela no acueduto que coñecemos co fin de
salvar o desnivel orográfico da zona de Costa Sobreira, de forma que
non impedise o paso da auga.
Á esquerda un canastro de varas entretecidas e base cadrada nun debuxo
de Manuel Caamaño. Á dereita debuxo do pé e mesa circular do primitivo
celeiro de Proumalla.

moer. A súa cámara, outrora levantada con pólas ou varas entretecidas de carballo, vimbio ou salgueiro, tecíase dunha maneira moi
semellante aos cestos. Na parroquia existen unha ducia de moas
coma esta.
O investigador Manuel Caamaño afirma que este tipo de celeiros, o
de planta redonda en forma de moa –peza que tamén fai as veces
de tornarratos- é o máis primitivo dos hórreos apoiados sobre pés,
servindo de base dunha cámara cilíndrica ou troncocónica invertida.
A este modelo, que aparece erguido sobre un pé cilíndrico de granito
de escasa altura, sucederíao no tempo outro de planta cadrada e
catro apoios, semellante ao da ilustración que acompaña este texto.
Algúns destes exemplares aínda son visíbeis nalgunhas comarcas do
país próximas a Pontevedra, como é o caso de Caldas de Reis.

•

O Paredón

Denantes de continuar cara a aldea de Acevedo convén achegármonos ao Paredón, unha condución de auga procedente do lugar de Portavedro, nas inmediacións da Serra da Fracha. Trátase dun acueduto
popular, de perfil chan e planta curva, levantado en cachotería que
posúe uns cen metros de longo aproximadamente.

•

A Chan das Cruces

No lugar coñecido como Chan das Cruces existiu, ata mediados do
século XX aproximadamente, un grupo de rochas con deseños cruciformes, cazoletas, círculos concéntricos e outros trazos xeométricos, posibelmente datábeis en época medieval. Dous membros do
Seminario de Estudos Galegos describiron no ano 1923 como “nun
outeiriño, ollando o chan, aparecen en tres grandes laxas dibuxos
rupestres a eito...”. Esta estación rupestre, gravada sobre unha serie
de rochas graníticas que afloraban lixeiramente do solo, foi visitada
a principios do século XX por numerosos investigadores, entre eles
Castelao, que chegou a facer un debuxo dunha das laxes.
Na Chan das Cruces atopábanse distintos tipos de motivos. Un deles, unha cruz grega que se insire nun círculo, aparece tamén en
petróglifos diseminados polas Illas Británicas, Escandinavia, África
ou América. Xunto a estes motivos existían outros, máis numerosos, que representan cruces latinas e gregas con distintos tipos de
orientación. Sobre a significación destas cruces preguntábase Castelao: “¿Sería descabellado pensar que algunhas pedras – como outros
elementos precristianos- foron cristianizados ao evanxelizarse totalmente o noso país, ao final do século IV, ou coincidindo cos decretos
Alzado do Paredón antes da súa reconstrución nun debuxo de Domingo Couto.

Esta canalización salva un desnivel orográfico de máis de dous metros de altura, servindo á vez de muro de peche perimetral polo sur
dunha das veigas que linda co camiño. O acueduto, que sufriu un
grave derrubamento hai algúns anos no lugar no que acada a maior
altura a causa das filtracións da auga que canaliza, forma parte do
Catálogo de Elementos a Conservar do Concello de Pontevedra desde
o ano 1997.
Foron os veciños os que acometeron a construción deste elemento con pedra do país procedente das canteiras da zona e máis con
terróns. Cada ano reuníanse dous sábados antes de San Benito e
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tuaron estas insculturas, hoxe tristemente desaparecidas, atópase
unha mámoa facilmente identificábel. O fenómeno dos túmulos megalíticos (megas, grande e lithos, pedra) xorde durante o Neolítico (de neos, novo), e caracterízase pola presenza de monumentos
funerarios a base de grandes laxes. Trátase de construcións que,
cando presentan cámara mortuoria, aparecen compostas por varios
esteos fincados na terra cunha ou varias laxes a xeito de cuberta; é
o que coñecemos como dolmen. Estes enterramentos está formados,
teñan ou non estrutura pétrea, por un túmulo de terra en forma de
peito de muller (de aí a palabra mámoa, do latín MÁMMULA, que a
designa) que cobre por completo o enterramento, e neles acostuma
a haber obxectos funerarios, gravados e pinturas. O megalitismo é
un fenómeno universal datado no IV milenio a.C. do que, en Pontevedra, unicamente se conservan as mámoas, entre elas esta da
Chan da Cruces.
O petróglifo da Chan das Cruces
nun debuxo de Castelao.

2.9. Os muíños de Acevedo
prohibitivos do culto ás pedras?”. Outra interpretación apunta a posibilidade de que este tipo de cruces fosen realizadas ininterrompidamente a partir de época medieval -cando se fixaron os límites de
xurisdicións e herdades- e ata o século XX.
Un terceiro grupo, máis escaso e singular, representa un motivo
xeométrico de forma rectangular parcialmente reticulado. Descoñecemos a súa significación exacta porque, tal e como afirma o investigador Antonio de la Peña, estamos diante dun universo de tipo
simbólico dificilmente desentrañábel por non contarmos cun “libro de
claves” que nos permita coñecer con precisión o seu significado.
Os membros da Xeración Nós, Antón Iglesias Vilarelle e Octavio
Pintos Lois, a raíz da visita que realizaron ao lugar no ano 1923,
e despois de describir a estación rupestre que debuxara Castelao
escriben: “Preto, un dolmen indudábel i unha pedra abaladoira...”.
Efectivamente, pouco antes do afloramento granítico no que se siAspecto da mámoa da Chan das Cruces.

Chegando á aldea de Acevedo descendemos cara a aldea a través
dunha calzada enlousada que nos conduce até un grupo de cinco
muíños, o primeiro deles, de cubo, recentemente restaurado.
Os muíños son unha sabia combinación de arquitectura e tecnoloxía,
unha edificación simple que acolle un complexo dispositivo mecánico
accionado pola forza da auga. Está composto pola presa, que ten
por obxecto captar a auga do río; a gavada ou lovada, que conduce a auga da presa cara o muíño salvando o desnivel do terreo; o
cubo, unha peza que almacena a auga que posteriormente activará
o rodicio, unha roda hidráulica con paletas curvas e eixo vertical
que pon en funcionamento a moa. Por último a edificación do muíño
propiamente dita, un sinxelo edificio de planta rectangular e entre 6
e 10 m/2 de superficie, cuberto por un tellado a unha ou dúas augas
constituído por paredes de cachote irregular nos que habitualmente
se practica un único vano, o que permite o acceso.

Alzado lateral do muíño de cubo de Acevedo.
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No que hoxe se coñece como Regueiro dos Muíños existe, como xa
dixemos, un muíño de cubo característico por ter que administrar
un pequeno caudal de auga que, procedente da gavada, vén a se
almacenar no cubo, un depósito vertical conformado polo mesmo
tipo de pedra que o edificio, que adopta forma de funil –cilíndrico ou
troncocónico-. A entrada da auga no cubo faise, neste caso, por riba
do nivel do tellado (noutras ocasións dende puntos menos elevados),
tal é a solución máis común nas terras de relevo abrupto e con escaso caudal dispoñíbel. Na parte inferior do cubo áchase unha peza
especial de madeira ou granito, segundo o caso, onde se practica un
burato que se abre e obtura desde o interior (o billote ou bofetón)
que fará saír a auga coa forza necesaria para facer xirar o rodicio.
A meirande parte dos cinco muíños que hoxe podemos ver neste
lugar de Acevedo pertencen á modalidade de canle, dunha peza do
mesmo nome que leva a auga ao rodicio. A auga chega á canle procedente dunha presa que conduce a auga cara unha quenlla, realizada para desviar a auga do regueiro con destino ao muíño. Unha vez
alí fai un quebro rápido que lle permite ao líquido coller velocidade,
a fin de bater fortemente contra o rodicio. No Catastro do Marqués
da Ensenada só aparecen citados aquí dous muíños, ambos de maquía, que moían polo sistema de cubo. Posibelmente deste recén restaurado que vemos no debuxo dise que era propiedade de “Manuel
Vaqueiro que muele por cubo con agua del rego de ferida de agua
ocho meses al año, y le regulamos al mes de utilidad doce reales que
importa al año nobenta y seis reales”.
Desde Acevedo descendemos de novo cara o punto de partida deste
roteiro a través do antigo camiño que levaba á ponte de orixe medieval. De camiño, a medio quilómetro desta aldea batemos, en primeiro lugar, coa Cruz do Forniño, un histórico cruceiro sen figuración
chantado nun penedo natural que presenta, ademais dunha serie
de petróglifos (un antropomorfo e varios cruciformes), un rebaixe
xeométrico realizado hai poucas décadas que non aparece no debuxo
que dela realizou Castelao hai case un século. Efectivamente, esta
cruz foi debuxada polo polifacético artista para incluíla no seu traballo
sobre As cruces de pedra na Galiza. Sobre ela o intelectual e político
nacionalista escrebe: “Outro megalito que hai en Sampaio presenta
unha vinca na base, e según nos dixeron é a “cama” que formou

unha serpente que alí adoitaba enroscarse”. O artista rianxeiro conclúe adscribindo o culto que recibe esta pedra ás “remanencias do
culto ofiolátrico que profesaron os primeiros habitantes de Galiza”.
Poucos metros máis abaixo topamos unha curiosa formación granítica coñecida como Pedra da Forna ou Pedra Forniña. Situada á
man esquerda da verea lousada que transitamos, este monumental
afloramento caracterízase, como revela o topónimo que lle dá nome,
por presentar unha pequena forna ou cavidade natural coñecida pola
literatura científica como tafoni, un fenómeno produto dunha erosión
biótica na que se involucran todos os procesos químicos que teñen
lugar nas rochas derivados da calor, o frío, a auga, os compostos
biolóxicos e reaccións químicas das rochas, etc.
Medio quilómetro máis abaixo, e moi próxima á estrada, batemos
coa Capela de San Xosé, unha casa grande abandonada que conta
cunha capela particular, un pombal e unha fonte de seu.

2.10. A capela de San Xosé
A Capela de San Xosé de Largavista, situada no Monte Landreira, é
un edificio de planta rectangular con cuberta a dúas augas propiedade da familia de Laúcho. Os muros desta ermida rural aparecen
levantados en perpiaño regular escuadrado disposto en fileiras (opus
vittatum), destacando o utilizado na súa fachada respecto do que se
dispón nos muros laterais, de labra máis irregular. A súa porta de
acceso é alintelada, e precisamente na lumieira podemos ler un epígrafe que fai referencia á súa titularidade e ano de construción, así
como un pequeno escudo labrado en baixorrelevo cortado en dous no
que se insiren seis roeles. Detrás do brasón disponse unha cruz da
modalidade de Alcántara e Calatrava. No interior da capela, á altura
do altar maior, é visíbel un grande fornelo gorecido baixo un arco
conopial que acolleu unha imaxe de San Xosé de Largavista, hoxe
gardada nunha casa do núcleo d´A Ponte. Os bordos deste nicho,
labrados en altorrelevo, aparecen coloreados cunha cor ocre escura,

O epígrafe do lintel da capela é parcialmente lexíbel. Nel podemos interpretar,
con todas as reservas, o seguinte texto: “ESTA CAPILLA (e) CASA ACEBEDO
DATO(se) E(n) 1811 ARANLO COMO DIESTRO”.

A Cruz do Forniño
debuxada por Castelao.
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coa que tamén se pinta a pequena cruz latina sen figuración que
remata en altura o conxunto. Os veciños da parroquia acoden a unha
romaría que se celebra anualmente neste lugar o día de San Xosé.
Todas estas características fannos pensar, xa que logo, que estamos
diante dunha capela datábel no primeiro cuarto do século XIX. Neste
lugar o realizador Manuel Abad filmou no ano 1994 a súa primeira
curtametraxe en 35 mm, que leva por título Contar. Nela narra a vida
dun carpinteiro de ribeira lembrada xusto no intre da súa morte, que
acontece despois de resultar ferido no transcurso da batalla de Ponte
Sampaio de 1809. Algúns críticos teñen calificado esta curtametraxe
como unha das mellores da nosa cinematografía.
Pola súa parte a Casa Grande que se sitúa ao seu carón é unha
vivenda unifamiliar de dúas alturas (B+I) que, con toda seguridade, foi levantada na mesma época que a capela. Así o indica a súa
tipoloxía construtiva, propia das casas meridionais do oeste galego,
e o tipo de aparello utilizado (perpiaño irregular escuadrado). Esta
vivenda é un edificio de planta rectangular e cuberta a dúas augas
de pendente notábel. O andar terreo destínase a adega, mentres
que o superior –ao que se accede por unha escalinata exterior dun
único tramo, como acontece nas casas tradicionais da Galiza atlántica- acolle as habitacións (cociña, cuartos...). Precisamente o máis
destacado deste edificio é o amplo patín desenvolvido no que esta
escaleira desemboca. A este volume orixinal sumáronse posteriormente dous engadidos, apegados ao muro piñón e ao alzado frontal,
que foron construídos para ampliar as dependencias da casa. Moi
preto da vivenda, a uns 100 m. ao SE, sitúase unha fonte e un pombal circular semiderruído, ambos labrados en pedra de cantería, que
tamén formaron parte da casa.
Deixamos atrás A Landreira e continuamos descendendo camiño do
lugar d´A Xunqueira, aproximándonos ao punto de inicio deste roteiro, a ponte medieval sobre o río Verduxo.

Compostela. Era o ano 1581 cando este soldado voluntario do exército de Felipe II chega á nosa freguesía para xantar. No seu diario
escribe “lugar abondoso en ostras e cunchas”. Meses máis tarde embarcará en Pontevedra na galera coñecida como Ladrona con destino
descoñecido.
Ao longo da Idade Moderna Ponte Sampaio e A Canicouva contaban
cun Alcalde elixido polo Arcebispo de Santiago a proposta da veciñanza “que ejerce la Jurisdicion deel cotto de puente san paio”. Por
este traballo ingresaba ao ano 115 reais.
O Catastro do Marqués da Ensenada recolle que a mediados do século XVIII os douscentos veciños e veciñas de Ponte Sampaio pagaban
ao Arcebispo de Santiago dezmos polas colleitas de: viño, millo, centeo, millo miúdo ou paínzo, liño e lan, quedando exentos de tributar
por froitos como fabas, cáñamo, “calabazos, calabazas” e outras legumes. Tamén pagaban impostos polas crías do gando vacún, e “de
cerda”, amais doutro tributo coñecido como “Primicia de Grano”, que
ingresaba o abade, o Padre Reitor do Colexio da Compañía da cidade
de Santiago. Os mariñeiros da freguesía, paradoxalmente, non pagaban dezmo de mar. A parroquia tiña catro tabernas e un mesón.
“El lugar de San Paio tiene ciento diez vecinos pescadores, que la
mayor parte se emplea en la pesca de ostras que surte todo el Reino,
y embarriladas se llevan a Castilla por ser las mejores que se encuentran en estas costas”. Con estas palabras describe José Cornide
no ano 1764 a nosa parroquia no contexto da súa pormenorizada
descrición da costa galega. Vinte anos despois Malvar y Pinto sería
nomeado arcebispo de Santiago de Compostela grazas, entre outros
méritos, á súa implicación contra a rebelión encabezada polo inca
Túpac Amaru II. Desde a nova sede compostelán o relixioso pontevedrés emprendeu un ambicioso plano de infraestruturas que comprendía proxectos dificilmente realizables, como o de dotar á capital
de Galiza dunha comunicación co mar a través dunha canle.
Mariñeiros recollendo o boche co que abonaban as terras e
señoritos ociosos navegando polo complexo río-ría.

2.11. Ponte Sampaio
No documento de Fernando IV do 20 de febreiro de 1310 polo que
se conceden dezmos (a décima parte do que se pescaba) á Catedral
de Santiago de Compostela, xa se fai mención ao desenvolvemento
de actividades portuarias nos lugares de Vigo, Redondela e Ponte
Sampaio. Máis tarde, o 18 de maio de 1473, preséntase no Concello de Pontevedra o escribán Juán Castelano, que presenta cartas
de poder e toma concedidas polo arcebispo de Santiago para que
recolla os décimos do mar e outras rendas en Noia, Muros, Fisterra,
Muxía, Pontevedra, Vigo, Redondela e Ponte Sampaio. A inclusión da
nosa parroquia nesta relación danos idea da importancia económica de Ponte Sampaio, na que moi probabelmente se centralizaba o
pagamento de todos os portos do Morrazo. O arcebispo ordena aos
alcaldes que colaboren co recadador.
A fama de Ponte Sampaio cónstanos tamén no século XVI, cando
o polaco Erich Lassota de Sterlovo pasou por este lugar camiño de
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Pero o seu proxecto estrela foi o que lle encomendou ao arquitecto
Melchor Ricoi, responsábel da construción da vía pública ou “carrilana” que unía Santiago con Ponte Sampaio, como xa vimos, que
contaba con dobre fila de árbores froiteiras a un lado e madeirables
ao outro, e sería posiblemente das máis fermosas do seu tempo.
Malvar y Pinto tamén promoveu a construción do Pazo da Carballeira
de Gandarón na súa parroquia natal de Salcedo, actual sede da Misión Biolóxica de Galiza.
O arcebispo finou na capital da súa arquidiócese no ano 1795.
No ano 1804 o licenciado José Lucas Labrada escribe: “En el Puente
de San Payo no falta pesca de sardina y otros pescados; pero la principal es la de ostras, que se suelen reducir a escabeches. El terreno
de las inmediaciones de esta villa es muy quebrado aunque fértil,
hallándose no lejos de allí un gran pedazo de monte capaz de producir trigo, centeno y arboledas, si se cultivase, pero sus naturales
prefieren la emigración a Portugal a las utilidades que pudieran sacar
de su cultura.”
Dos séculos XIX e XX proceden os escasos datos económicos que
obran no noso poder. Madoz no ano 1845 e Álvarez Limeses no 1936
apúntannos que Ponte Sampaio contaba cun peirao “donde atracan
las lanchas pescadoras, y las que conducen pasageros (sic) de Vigo y
otros puertos”. A actividade pesqueira xunto coa existencia dun peirao comercial de fluxo curto –Vigo xa era daquela a principal cidade
de referencia no ámbito comercial para os pequenos produtores de
Ponte Sampaio- son os principais piares económicos desta parroquia pontevedresa. Xunto a estes recursos, a produción de “maiz,
centeno, vino, lino, frutas y legumbres; la cría de ganado vacuno,
de cerda, lanar y cabrío; caza de perdices y conejos” completan a
actividade económica pontesa.

2.12. TOPÓNIMOS GRANDES E PEQUENOS:

3

A
ACEVEDO: O grupo de palabras no que se inclúe este nome é o dos
fitotopónimos, isto é, trátase do nome dunha planta.
A súa orixe sitúase no latín vulgar: ACIFOLIU < ACU ‘agulla’+ FOLIA ‘folla’, procedente de AQUIFŎLIU(M) (nome que fai referencia ás
agullas das follas), palabra que evolucionou ao galego como “acevro”, á que se lle engade o sufixo de abundancia –EDO.
A confusión entre “b” e “v” xa existía no latín vulgar, polo tanto non
resulta estrano que hoxe aínda se manteña e se denomine erroneamente a este núcleo poboacional de Ponte Sampaio como “Acebedo”.
ADECOITA: O lugar de Adecoita recibe un nome composto por tres
elementos: A+DE+COITA. O primeiro deles é o artigo determinado
“a”; o segundo é a preposición “de”, que ten un valor de procedencia e, finalmente, “coita”, termo que significa ‘leira que queda en
descanso sen cultivar; coitío’ e que probablemente procede do latín
COCTUM<COQUORE ‘cocer,madurar, sazonar’. Seguramente Adecoita procede da expresión “ A leira de coita” ou algunha similar.
ALBEDOSAS: Este é o nome que reciben as “isletas” ás que fai referencia o Padre Sarmiento na súa explicación da orixe do nome do
río Ulló.
“Albedosas” sería unha alteración formal do termo ERBEDOSAS orixinario. Da mesma procedencia son as variantes “Harvedosas” e “Hervedosas”.
O topónimo primixenio é o nome da planta coñecida en galego como
“Érbedo ou Albedro”, arbusto que nace espontaneamente nos lugares pouco soleados da nosa xeografía, e que en castelán recibe o
nome de “madroño”. A denominación científica desta planta é ARBUTUS UNEDO da familia das ericáceas, da cal tamén proceden as
variantes de érbedo, érbado, érbedro, albedro.... Dese ARBUTU(M)
evolucionou a ERBITU(M), dando lugar as variantes sinaladas.
AMEAL: Sinálase como orixe deste fitotopónimo o indeuropeo *ab/
am ‘fonte, auga’ (referente a unha árbore característica das beiras
dos ríos).
Posteriormente, aparece coa forma latina AMINARU(M), e logo a do
latín vulgar AMINAIRU. A continuación engádeselle o sufixo abundancial –al (< ALE(M), tan frecuente no galego e propio dos nomes
colectivos. A definición desta palabra é ‘lugar poboado de amieiros
ou ameneiros’.
“Ameal” e a súa variante “ameneiral” son termos sinónimos; a diferencia entre eles reside na perdida ou conservación do “-n-“ in-
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tervocálico. O normal, segundo as leis da evolución fonética, sería
a súa perda.

tensión ‘estreiteza’. Do segundo é preciso sinalar que a súa orixe está
no latín vulgar, no termo *cova < CAVA ‘buraco, oco; cova’.

ARCADE: Núcleo de poboación ao que comunica directamente a
ponte. Este topónimo deriva do xenitivo do nome latino ARCADIUS
(é dicir, da forma ARCADII), e esta, á súa vez, da voz ARCA ‘cofre,
sepulcro, límite’. Está documentado como “Villa Arcadii” en varios
textos antigos.

A significación de Canicouva é, xa que logo, ‘lugar estreito en forma
de coviña’.

B
BALLOTA, A: Este termo fai referencia a unha planta perenne da
familia das labiadas, con follas ovaladas e rugosas, e flores de cor
púrpura ou branca (a que pertence tamén a ortiga); é común en
terras sen cultivar da beira do mar. A palabra “ballota” é un cultismo,
é dicir, é un termo tomado directamente do latín BALLOTA que non
evolucionou formalmente co paso do tempo.

C
CACHARELA, A: Topónimo latino de signo rural, derivado de CAPULARE ‘cortar’. “Cachada” é o participio femenino substantivado procedente do sintagma TERRA CAPULATA ‘terra cachada ou dividida en
trozos’. “Cachar” vén significar ‘rozar un terreo inculto para sementar
despois’. “Cacharela” é unha palabra derivada da anterior á que se
lle engadiu o sufixo diminutivo –ela (procedente do –ELLA latino). Os
diccionarios definen “cacharela” como ‘ladeira dun outeiro’.
CADILLOS, CARBALLEIRA DE: Voz derivada do latín CATĔLLU(M),
que no noso idioma, entre outros significados, é sinónimo de “cabezón”, o que podería referir a forma da cimeira dos carballos que a
compoñen ou da orografía do terreo que os acolle. Outra posibilidade
sería recorrer á acepción de planta da familia das Compostas, duns
60 cm. de altura, de flores amarelas e froitos ovalados cubertos de
espiñas ganchudas, moi común en lugares incultos e zonas húmidas.
Neste caso, a palabra “cadillo”, literalmente ‘can pequeno’, responde
a vulgarización do termo e por extensión da común calidade de “agarrarse fortemente” da planta e dun cadelo miúdo.
CAMBARIÑAS: Trátase dun topónimo cunha raíz céltica *camb‘cousa curva’; seguramente fai alusión á forma curva do lugar ao
que nos referimos. Por outra banda, o sufixo –iña (procedente de
–INNA(M)) ten un valor diminutivo ou de apelativo agarimoso.
CANICOUVA, A: Recibe este nome a parroquia pontevedresa que
limita coa de Ponte Sampaio.
O significado deste topónimo procede do conxunto das dúas palabras
que o forman; por un lado, CANI- e por outro –COUVA.

CARBALLA, A: Unha carballa é, nalgunhas partes de Galiza, un carballo xa vello, de tronco voluminoso e de copa frondosa; tamén se
denomina así a un carballo máis grande do habitual, ou ben ao froito
do carballo. Trátase, pois, dunha palabra que derivada de “carballo”.
A orixe deste vocábulo ten unha raíz oronímica non moi clara (fai
referencia á montaña, ao seu relevo); algúns autores consideran que
procede do elemento preindeuropeo CAR/CARR- ‘rocha’, e se especializou no campo dos vexetais duros: carpaza, carqueixa, carrasco,
carballo. Outros opinan que a súa orixe hai que buscala nun prerrománico CARBA-‘pedra; planta nacida entre as pedras’. A diferenza
formal entre “carballo” e “carballa” reside na diferenciación de xénero; neste caso “carballa” non é o femenino de “carballo” senón que a
forma feminina designa o meirande (especie da mesma familia que
alcanza maior tamaño).
CARITAINA, A: A procedencia deste topónimo quizais a atopemos
no vocábulo CARITEL ‘marca, sinal de calquera tipo’, que ten a súa
orixe no CARITELLU(M) do latín vulgar, e este no CHARACTERE(M)
‘carácter, sinal, marca gravada’, do latín culto. Ademais, aparece o
elemento sufixal -AINA, formador de femininos que ten un significado de orixe diminutiva.
CARTAS, POZO DE: Procedente do latín PUTEU(M), a voz pozo significaría neste caso “o lugar onde o río alcanza máis profundidade”.
O segundo lexema do topónimo quizais aluda á vinculación do pozo
que refire a unha antiga “carta foreira” ou antigo privilexio real de
foros e inmunidades. Do latín CHARTA(M).
CASTRO: Este nome de lugar tamén é moi característico das denominacións de lugar galegas; o seu significado é ‘castelo, fortaleza’.
Os romanos denominaron CASTRUM aos poboamentos indíxenas
castrexos polo seu aspecto fortificado.
CATAFÍS: A característica máis salientábel deste lugar é a abundancia de rochas e a súa altitude; de aí que, en poderíamos acudir
ao latín CAPTARE ‘coller, captar’, no sentido de ver ao lonxe, para
explicar o primeiro elemento de composición desta palabra (CATA-),
ou poderíamos remitirnos a un elemento prerromano *cott- ‘muñón,
prominencia’; mais para coñecer o significado de –FIS habemos de
buscar no termo latino FINE(M) ‘fin, término, límite’. Aínda que a palabra galega, resultado da evolución de FINE(M), é fin (plural: fins),
no topónimo aparece –fis; é moi frecuente na lingua oral a conversión de –ns en –s (pensemos por exemplo nos moitos exemplos que
nos ofrece a variante dialectal ourensá).

Referente ao primeiro elemento, hai que salientar que provén do
CANNA latino, que significaba ‘cana, xunco, frauta pastoril’ e por ex-

CAVADAS, AS: Atopámonos ante un topónimo moi común no nomenclátor de Galiza. A forma “cavada” remite ao sintagma latino
“TERRA CAVATA”, que designaba ás terras roturadas.

44

45

A procedencia de CAVATA é o verbo CAVARE ‘cavar, afondar’, do que
é a forma do participio. O significado actual é, xa que logo, semellante ao orixinario latino: ‘terras removidas por un sacho, legón ou
outro avedaño de labranza’.
CORNEDA: Sarmiento menciona que este nome recíbeo a árbore
chamada “de San Gregorio y en Deza da rabia” (Vegetables, 654) e
sospeita que é a cerdeira silvestre, tecnicamente denominada como
Cornus Foemina. Mais existe o oronímico metafórico CŎRNU ‘corno’
do cal tamén podería derivar o noso topónimo, que é a opción máis
plausible.
Así, Corneda, estaría formado polo lexema Corno, orixinario do precéltico COR-N- = rocha, este sería asimilado polo latín dando lugar a
CORNU(M) > corno + sufixo-eda (<-ĒTA latino) = significando, deste
xeito, ‘corno pequeno, rincón, esquina’. Estariamos, pois, diante dun
rochedo de pequenas dimensións.
COROUCO: O nome de “coroco” recíbeno certos bechos que se crían
nas fontes. É moi probable que este topónimo se vise alterado na
súa forma orixinal debido a unha pretensión “galeguizadora”, xa que
é moi propia do galego a diptongación decrecente, neste caso –OU-.
Este nome de lugar forma parte do que se denomina zoonimia, é
dicir, do grupo de nomes de animais.
COVO, O: A procedencia deste topónimo tamén hai que buscala no
latín. É moi probábel que a súa orixe se sitúe na palabra CAVU(M),
variante de CAVUS, A, UM , que evolucionou ao latín vulgar como
*cova ‘cova’, como xa se comentou anteriormente.
Tamén xa quedou apuntado que a confusión entre “B” e “V” quedou rexistrada no latín vulgar, tal e como o testemuña o famoso
Appendix Probi (un tratado didáctico elaborado por eruditos latinos que tiña como fin impoñer normas de uso gramaticais).
“Covo”, entón, pode definirse coma un terreo en costa, de pendente
acentuada con abrigo natural’.

familia dos estríxidos que podería aniñar outrora neste lugar. Tal denominación tería a súa orixe na onomatopea do seu canto. De feito,
unha da familia é a Curuxa das Xunqueiras (o lugar aludido sitúase
á beira do río Verduxo), caracterizada polas súas ás longas, plumaxe
de cor parda amarelada con trazos e manchas de cor acastañada,
pequenos penachos case ocultos e de actividade diurna.

E
EIDO PALLEIRO: A voz “EIDO” procede da latina ADITU(M) ‘acceso,
entrada, paso’, e, por outro lado, “PALLEIRO” é un vocábulo derivado
de “palla” (resultado da evolución de PALEA(M) ‘palla’, do latín) ao
que se lle agregou o sufixo –eiro latino (<-ARIU), que significa ‘lugar
en onde’. Mais no galego de hoxe “eido” significa ‘campo, de terra
de labor; terreo cultivado’, polo que “Eido Palleiro” designa ‘terreo
cultivado no que hai palla’.

F
FONTAÍÑA, A: Neste caso estamos ante un topónimo de significación transparente, xa que se deduce que a súa procedencia é “fonte”,
nome ao que se lle engade o característico sufixo diminutivo –iño
(<INNU(M)), na versión feminina.
Fonte é unha palabra herdada directamente do latín, isto é, non sufriu ningún cambio na evolución; da palabra latina FONTE(M) obtemos a ‘fonte’ do galego actual, conservándose, asemade, a significación (‘fonte, manancial’).
FORNIÑO: Os topónimos Forno, Forniño, Fornacho, etc.. son moi
comúns na nosa toponimia. Proceden da palabra latina FURNU(M),
que significa ‘forno’; no caso concreto de “Forniño” engádeselle o
diminutivo -INNU(M)> _iño.

CRUCES, CHAN DAS:
Este
topónimo
está
composto de tres palabras que a continuación se comentan:
Chan: Procede do termo latino PLANU(M), que significa ‘sen elevación, plano, liso’, igual que o termo actual. O grupo PL- latino non se
conservou no galego (agás nos cultismos) e palatalizouse converténdose en CH-. Produciuse, ademais, unha perda da vocal postónica
U.

“Forno”, evidentemente, suxire un oco, xeralmente abovedado, utilizado para cocer materiais de índole diversa; podemos pensar que
“Forniño” recibiu este nome polas cavidades existentes nos penedos que abundan nesta zona. Por outra banda, hai que sinalar que
na maioría dos lugares denominados “Forno”, “Forniño” ou similar,
naceron pola comparación popular das estruturas dos dolmens con
fornos.

Das: Contracción en plural da preposición locativa de e o artigo feminino a. De, procede da preposición latina con
igual forma e significado. A, forma do singular e feminina do artigo indefinido, ten a súa orixe no artigo ILLA do latín.
Cruces: Do latín CRUCE(M), ‘cruz’.

L

CURUXEIRA, ALTO DA: Cabe a posibilidade de recorrer a dous significados á hora de explicar este topónimo. O primeiro deles, o máis
obvio, referiría un abundancial de Curuxa, ave rapaz nocturna da

LANDREIRA, A: Este fitopónimo ten un significado evidente: ‘sitio destinado a gardar ou almacenar as landras’.
A palabra Landreira deriva de “landra”, ‘froito do carballo e doutras árbores de especies semellantes’, e engádeselle o sufixo –eira, que desta volta significa ‘abundancia’.
“Landra” procede do vocábulo do latín vulgar GLANDONE.
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M
MESÓN, O: Este topónimo fainos pensar no lugar de Ponte Sampaio
como lugar de paso no que se ofrecía hospedaxe aos camiñantes. A
voz “mesón” procede do latín MANSIONE(M) ‘permanencia, estancia,
pousada’, e de aí herdou a súa significación. No ano 1752 había en
Ponte Sampaio un (1) mesón “donde se hospedan algunos pasageros
que viajan dela Provincia de Tuy ala de Santiago” segundo o Catastro do Marqués da Ensenada.

P
PONTE, A: Este nome designa a un dos núcleos urbanos de Ponte
Sampaio. Procede da verba romana PONTE(M), que posúe o mesmo
significado que a súa evolución ao galego “ponte” (é dicir, ‘construcción que une dous lugares separados por un río’).
PONTE SAMPAIO: Este haxiotopónimo (nome de lugar relativo ao
culto relixioso) procede da estrutura latina PONTIS SANCTI PELAGII
‘a ponte do santo mariñeiro’. San Paio é un dos santos máis populares e venerados de Galiza, e o seu nome está moi presente en forma
de topónimo en moitas poboacións.
PONTILLÓN, O: Este lugar tan emblemático recibe un nome composto da palabra PONTE(M) ‘ponte’ latina, dun elemento de conexión
(-ILL-) máis un sufixo de tipo aumentativo (-ÓN). A Real Academia
da Lingua define “pontillón” como ‘lousa ou ante de pedra, longa e
resistente, que nunha pontella vai de machón a machón (pé), formando parte do piso ou chan da mesma’; tamén se emprega como
sinónimo de “pontella”: ‘ponte pequena, de madeira ou de pedra,
xeralmente feita para atravesar un regato”. Esta última acepción é a
que se corresponde co topónimo que nos ocupa.
PORTOVEDRO: Topónimo composto polos lexemas “Porto”, que
neste caso significa “paso entre montañas que comunica as dúas
vertentes”. Procede do latín PŎRTU(M). O outro lexema é o lexema
vedro, que deriva da voz do latín vulgar VETERU procedente da
latina culta VETERE(M) ‘vello’, que significa “monte traballado para
sementar cereais”. Así as cousas Portovedro, atendendo á súa etimoloxía e situación xeográfica, referiría un lugar de paso entre montañas rodeado de campos cerealísticos.

R
RABALEIRA, A: Este nome de lugar é un composto das palabras
RABA- (procedente da voz latina RAPU(M) ‘rábano, rabo’> rabo) e de
–LEIRA (< do latín GLAREA ‘pedregallo, escombro’). O seu significado completo é o de ‘esquina de finca’. Nembargantes, existe outra
posible definición deste mesmo topónimo: “Movemento en espiral
rápido de auga; remuíño’, que fai referencia a súa localización preto
do río.
RANDE: Topónimo procedente do nome de persoa (antropónimo)
RANDUS, que ten como significado ‘posesión do que manexa o escudo’. RANDUS evolucionou á palabra RANDI e esta á RANDE que hoxe
coñecemos. O que vén dicir Rande é ‘terra de Rando (<RANDUS).
RAÑADOIRO, O: Con este nome desígnase o cuarto centro poboacional de Ponte Sampaio. Este topónimo está composto do lexema RAÑA- máis o sufixo –DOIRO. O primeiro elemento (RAÑA-) procede da palabra románica ARANEA ‘araña’; o segundo, deriva do
sufixo romano –TORIU (-TORIU >-duero>doiro), que expresa valor
de ‘lugar’. “Rañadoiro” significa ‘campo de secano de mala calidade;
bosque baixo de arbustos e de matogueira’.
Segundo Frei Martín Sarmiento é o “Monte que creo que llaman O
Rañadoiro acaso porque tienen muchas rañas, cárcavas o derroñadas”.

S
SOUTO, O: A abundancia deste topónimo fainos pensar nunha antiga fisonomía forestal moi diferente á actual, na que os castiñeiros
e carballos desempeñaban un papel económico e de identidade moi
importante. Souto significa ‘terreo poboado de castiñeiros; lugar poboado de árbores, especialmente carballos e castiñeiros’. Este topónimo provén do substantivo latino SALTU(M) que significa ‘rexión
forestal, bosque, desfiladeiro’ ou ‘pastiza, pastizal con bosque’.
SOUTOMAIOR: É o nome dun dos concello lindantes con Ponte
Sampaio, procede da construción romana SALTUS MAIORE(M), que
expresa ‘fraga enorme’.

U

PROUMALLA: Este é un topónimo composto de PROU-, contracción
de “pra” (forma sincopada de para) e “ou”> “o” e a palabra MALLA.
“Mallo” é un apelativo orográfico que dá nome a altitudes ou montes.
Por iso podemos buscar a súa orixe na partícula indeuropea *mal ou
*mel ‘rocha, altura’. Logo, se cadra, non é erróneo dicir que Proumalla é un ‘lugar de altitude considerable destinado á malla’.

ULLÓ: Este é o nome que recibe o río que baña Ponte Sampaio; estamos, pois, ante un hidrónimo (nome relativo á auga).
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Algúns autores derivan Ulló do vocábulo OCULU(M) ‘ollo, brote’, por
alusión á fonte onde naceu o río, que parece recibir o nome do seu
nacemento, para logo estenderse a toda a corrente fluvial. Outros,
coincidindo con Frei Martín Sarmiento, consideran que procede de
INSULA(M) ‘illa’, da lingua latina.

Facendo referencia a este nome o Padre Sarmiento sinala que procede dun diminutivo de ILLA >Insulas > Islas (illas) e comenta o
seguinte: “Ilhó: Aquí hay una bolsa o ensenada y aquí embarcadero
para Vigo, Redondela y Bayona . Otros llaman Illoo. En frente de Ulló
están dos isletas que llaman en el país Harvedosas, o Hervedosas.
Y acaso sería una antes y se llamaría Illeo y de aquí la ensenada de
Illeo, Illó, y acaso después Ulló”.
Outros autores inclínanse pola hipótese que defende a procedencia
dun ol-/ul-, ur- ‘auga’, do dialecto ibero-vasco.

V
VERDUXO: O nome deste río, comunmente coñecido como “Verdugo”, procede da palabra latina VIRIDE ‘verde’, que evolucionou
a VIRIDICU(M) no latín tardío e significaba ‘abrollo de árbore’, fai
referencia á espesura da vexetación que propicia a auga do río. O hidrónimo “Verdugo” é unha deturpación castelán do galego “Verduxo”
(en castelán “verduzco”).
VILAR, O: Do latín VILLA(M) ‘casa de campo, propiedade rural’, que
á súa vez procede de VICUS ‘aldea’. Esta palabra latina ao longo do
tempo foi sufrindo unha evolución semántica considerábel; primitivamente denominou ‘a vivenda do señor’. Despois, transformouse
en ‘canto se contiña nun predio rústico (habitación do propietario,
a dos traballadores, cortes e celeiros, terreos cultos e incultos). O
conxunto constituía unha unidade rural: a vila. Vilar tamén é un dos
núcleos residenciais de Ponte Sampaio.

X
XISTO: As rochas metamórficas que xeralmente presentan unha estrutura en follas denomínanse “xistos”. Este orónimo ten a súa orixe
na palabra latina SCHISTU(M) ‘que pode fender, separado, cortado,
dividido’.
XUNQUEIRA, A: De novo atopámonos cun fitopónimo; desta volta,
Xunqueira é unha formación nominal composta da raíz XUNQU- (do
latín IUNCU(M) ‘xunco’, e este do verbo IUNGO, IUNXI, IUNCTUM
‘xuntar, ligar’) e do sufixo diminutivo -EIRA ‘lugar en onde’; o significado deste nome é, por conseguinte, ‘terreo onde hai xuncos’.s:
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