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Presentación
Francisco.Rozados.“Rochi”.
Fundador.e.coordinador.de Metacios

Metacios é, como todo lector espelido intuiría xa por razóns de formato e 
presentación, a continuación ou, se se quere, a refundación dunha revista 
de todos coñecida, vítima, coma outras manifestacións da nosa identidade 

e das nosas tradicións (léase Festa do Gaiteiro ou Festa da Richada), da constatable 
depauperación cultural que se vén sucedendo no que vai de ano. Aínda que non con-
temos con apoios oficiais e, consecuentemente, só nos quede o recurso do autofinan-
ciamento, vémonos con forzas para que, in.absentia da oficialidade cultural, Forcarei 
e a Terra de Montes non se vexan privados dun dos seus voceiros máis veteranos. 

A cultura é patrimonio de todos. 
Cremos firmemente que se quen 
ten a obriga de xestionar e protexer 
ese patrimonio esquece tan prezada 
parcela é a iniciativa veciñal a que 
ten todo o dereito a se erixir na súa 
voceira. Esta publicación é o pro-
duto dunha parte desa iniciativa. E 
erixímonos con máis razón cando 
se cumpre o centenario de don An-
tonio Rodríguez Fraiz, nacido o 30 
de novembro de 1912 en Tomonde, 
que habería ser, andando o tempo, 
cronista oficial de Forcarei e da Terra 
de Montes desde o ano 1978 ata o 
seu falecemento en 1995. Sería co-
ñecido como O Crego de Campañó e 
participaría na posta en marcha de 
institucións tan vitais para a cultura 

galega como o Museo do Pobo Gale-
go, o Instituto de Estudos Galegos Pa-
dre Sarmiento ou o Pedrón de Ouro. 

Non cambiamos, xa que logo, de 
motivación, só cambiamos, por motivos 
estrictamente legais, de nome. A pala-
bra Metacios designaba os habitantes 
da Terra de Montes na época en que 
Galicia estaba dominada polos Suevos, 
é dicir, nos séculos V e VI. Son os Me-
tacios os nosos devanceiros históricos 
máis antigos, polo menos dos que te-
ñamos noticias documentais. E foron 
precisamente os Suevos quen dividiron 
Galicia nos territorios que constituirían, 
tempos andados, as actuais comarcas, 
entre elas a Terra de Montes, denomi-
nada entón Montes Meta, de aí o nome 
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de Metacios para os que a poboaban. 
Con esta refundación non aspiramos a 
nada máis (nin a nada menos) que a 
seguir aproximándonos ó lector coa cali-
dade que sempre nos achegaron os no-
sos colaboradores, persoas que poñen 
–de xeito totalmente desinteresado– boa 
parte da súa mente e do seu corazón ó 
servizo da súa patria pequena e de toda 
a veciñanza. Persoas coma Xosé Luís Ba-
rreiro, que nos fai chegar ano tras anos 
as súas maxistrais palabras para contar-
nos non importa que asunto, porque sa-
bemos que el o fará importante se non 
o for xa de por si. Este ano, a risco de 
pecarmos de inmodestia, a súa colabo-
ración esta composta pola laudatio que 
lle fixo a este servidor co gallo da entre-
ga da Insignia de Ouro da Asociación de 
Amigos da Terra de Montes o día 5 de 
agosto de 2012, coa correspondente res-
posta no mesmo acto da entrega noutro 
relatorio que tamén se inclúe na presen-
te edición. Decidimos facelo así porque, 
máis aló da reciprocidade de gratitudes 
e gabanzas, as dúas intervencións con-
tribúen con abondas referencias á nosa 
identidade e á nosa cultura como para 
resultaren, cando menos, suxestivas e 
atraentes para o lector que ten entre os 
seus intereses a nosa pequena historia 
como comunidade con certa propensión 
ó coñecemento é ó estudo de si mes-
ma, tal e como demostra a existencia 
e o labor consolidado de dúas asocia-
cións xa vedrañas do fuste da Asocia-
ción de Amigos do Mosteiro de Aciveiro, 
presidida precisamente por Xosé Luís 
Barreiro, e a Asociación de Amigos da 
Terra de Montes, presidida por Carlos 

Baliñas, de quen este ano tamén soli-
citamos a correspondente colaboración, 
que versa sobre don Antonio Rodríguez 
Fraiz, de quen xa dixemos que se ce-
lebraba o centenario do nacemento. 
Queremos mostrar a nosa gratitude polo 
seu labor a estes dous ínclitos repre-
sentantes do tecido asociativo da Terra 
de Montes, sen os cales o labor cultu-
ral non sería o mesmo en absoluto. E 
querémonos sumar tamén a ese tecido 
coa nova asociación cultural Metacios 
(A.C.U.M.E.) como unha agrupación 
máis ó servizo da nosa cultura, do noso 
patrimonio e da divulgación de ámbolos 
dous valores, labor que será o obxec-
to e a misión desta nova publicación.

Noutra orde de cousas, non pode-
mos deixar de lamentar profundamen-
te a decisión de privar a Soutelo de 
Montes, ó concello enteiro e a toda 
Galicia da Festa do Gaiteiro, que des-
pois de estar presente durante máis 
de trinta anos no agosto soutelán, 
desapareceu inexplicablemente este 
ano despois do tremendo esforzo que 
supuxo elevala á cualificación de Festa 
de Interese Turístico de Galicia –o fei-
to de que só un de cada catro conce-
llos galegos posúa unha festa con tal 
cualificación indícanos a importancia 
e a exclusividade de contar con unha 
no referente á identidade e á cultura 
locais–. Consideramos esta ausencia 
unha afronta a todo o concello en xe-
ral e á vila de Soutelo en particular, 
ademais de estimar que vai en me-
noscabo da honrosa memoria de quen 
foi alcalde de Forcarei nos derradeiros 
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13 anos, David Raposeiras, que loitou 
verdadeiramente e con paixón por 
esta festa homenaxe ó mellor gaiteiro 
de Galicia. Por iso, e aínda que loxi-
camente non sirva de compensación, 
traemos a colación o magnífico pregón 
que o pasado ano pronunciara o con-
sagrado xornalista e escritor Carlos G. 
Reigosa, a quen lle agradecemos a súa 
xenerosa atención e dedicación amo-
sadas tanto no ano pasado coma no 
presente, ó permitirnos a reprodución 
íntegra do pregón no anuario Metacios. 

Do amigo Miguel Anxo Fernández, 
veciño do Carballiño e un dos escrito-
res máis en voga no panorama da li-
teratura galega actual, requirimos –con 
éxito– unha primicia que achegará aínda 
máis ós lectores ávidos de boa litera-
tura o protagonista da súa tetraloxía 
de novela negra. Trátase do detective 
Frank Soutelo, con evidentes raíces na 
vila que lle dá apelido. A nós xa nos 
sorprendeu e de seguro que sorpren-
derá tamén os lectores deste anuario.

Xosé Manuel Rivas Troitiño, outro 
dos nosos fieis colaboradores ó longo da 
traxectoria de Cotaredo, asístenos nes-
ta ocasión cun percorrido pola historia 
dos cregos máis relevantes na nosa his-
toria, centrando a colaboración en don 
Secundino Cortizo, que fora párroco de 
Forcarei durante boa parte do século XX.

Manuel Reboredo Tajes, amigo 
que vive nas terras do Canón de Pau, 
lévanos ó mundo dos castros cun 
traballo sobre a cultura castrexa na 

bacía do Lérez – Almofrei, un intere-
sante labor que xa fora publicado na 
revista Gallaecia núm. 29 no ano 2010.

De José Raposeiras Correa, veciño 
e fiel a todo o que teña que ver coa 
cultura da comarca, retomamos un ve-
llo traballo, unha visión exhaustiva e 
amena da fortaleza que erguera o ar-
cebispo Xelmírez sobre o castro de 
Montes, situada na parroquia de San 
Miguel de Presqueiras e fito crucial na 
nosa intrahistoria. Esta colaboración 
foi tamén publicada no seu día na re-
vista Cedofeita núm. 8 no ano 2004.

Tampouco debía faltar, se Metacios 
quería ser fiel ás esencias da súa proxe-
nitora editorial, o apartado As cores es-
vaídas da nostalxia, onde damos renda 
solta á hipocondría cronolóxica, aquela 
que nos murmura ó oído coma un adaxio 
que calquera tempo pasado foi mellor.

Agradecemos a todos estes co-
laboradores o seu esforzo e o tempo 
que dedicaron a este labor colecti-
vo que viste a nosa cultura de gala 
polo menos unha vez ó ano, o día en 
que presentamos o anuario para que 
todos os lectores poidan gozar do 
seu talento e da súa xenerosidade. 

Queremos aproveitar tamén esta tri-
buna para ter unha lembranza e unha 
homenaxe a un amigo que nos deixou 
este ano que está a piques de rematar, 
e a quen levamos na hucha do corazón. 
David Raposeiras Correa, o amigo David, 
o Donda dos rapaces, o Alcalde que nos 
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introducía sempre na primeira páxina da 
extinta revista Cotaredo desde 1999. A el 
vai dedicado por enteiro este número 1 
do anuario Metacios desde a amizade 
sincera e fonda e desde a gratitude polo 
moito que loitou a prol do progreso do 
concello de Forcarei e tamén polo espe-
cífico eido da nosa cultura e das nosas 
tradicións, eido que agora se ve turbado 
por unha desidia palpable e a todas lu-
ces inconsciente –lembremos que aquilo 
que nos fai fortes como comunidade, 
o que verdadeiramente nos distingue 
neste mundo globalizado, son preci-
samente as especificidades culturais–.

 Tampouco nos esqueceremos nun-
ca doutro amigo que faleceu no pasado 
mes de agosto. Avelino Pousa Antelo, o 
derradeiro dos galeguistas históricos, 
tiña un vínculo de achegamento á nosa 
terra a través de Avelino Cachafeiro, o 
Gaiteiro de Soutelo, a quen chegou a 
tratar nos anos trinta e corenta. En nu-
merosas ocasións, desde 1998, ano en 
que persoas do Concello de Forcarei e 
a fundación Castelao que el presidía 
organizaramos cóbado con cóbado o 

certame literario “Modesto R. Figueire-
do”, Avelino achegouse á nosa vila en 
numerosas ocasións e compartiu ade-
mais, entre outros, con David e comigo 
tardes de enriquecedoras sobremesas.

Vaia para David e mais para Aveli-
no unha chispa acesa da nosa memo-
ria, e para os lectores de Metacios, 
este anuario que nace, o desexo de 
que gocen coa ollada ás súas páxi-
nas, elaboradas desde o agarimo e o 
compromiso con esta terra e as súas 
xentes e para non perdermos nunca de 
vista que se non coidamos as raíces a 
árbore dificilmente irá arriba. A cultu-
ra significa tanto para a identidade e 
para a supervivencia moral dunha co-
munidade coma a economía para a súa 
supervivencia física; non é unha parte 
da terra, senón a esencia mesma desa 
terra, podendo, xa que logo, ser consi-
derada tan vital nutrición para as men-
tes coma o osíxeno para os pulmóns. 
Nutrídevos, pois, da cultura máis nosa 
e respirade as palabras e imaxes que 
contén a edición número 1 de Metacios. 
Está feito pensando en vós e para vós.

Francisco.Rozados.“Rochi”.
Fundador.e.coordinador.de Metacios
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No Centenario de Don 
Antonio Rodriguez Fraiz 
(1912-2012)
Carlos Baliñas Fernández

Coñecido como “O cura de Campañó”, Don Antonio Rodriguez Fraiz naceu en Tomon-
de, parroquia do concello de Cerdedo o 30 de novembro de 1912 nunha familia típica 
da Terra de Montes: o pai era canteiro; a nai, labradora. Nesta comarca pobre, era 

normal que as mulleres se ocupasen das tarefas agropecuarias, mentras os varóns emigra-
ban temporalmente cada ano traballando polo oficio en terras da España ou marchando a 
América. Pero se na familia había posibles, procurábase darlle carreira a algún dos fillos. 
Non carreira universitaria que para tanto non daban os cartos, senón carreira menor de 
mestre ou de cura ou de administrativo. Foi o destino pensado para o pequeno Antonio.

A parroquia de Tomonde, pertencente 
como todas as do Val de Quireza á diócese 
de Santiago, era por aqueles anos un viveiro 
de curas. O noso biografiado ingresou aos 
dez anos, en 1922, no seminario de Santia-
go, sendo ordenado sacerdote o ano 1937. A 
Guerra Civil estaba no máis cruo e o novo sa-
cerdote vaise mostrar daquela como un fer-
voroso partidario do Réxime. Téñase en con-
ta que no bando republicano mataran canto 
cura e persoa relixiosa apresaban, e o epis-
copado español publicara a famosa Pastoral 
na que presentaba a loita como unha cruza-
da contra os ateos e perseguidores da reli-
xión. O novo cura desempeñou o seu minis-
terio sucesivamente en Moaña e Santo Tomé 
de Vilariño. Por concurso oposición obtén en 
1940 a parroquia de Cervás onde restaurou 
a igrexa parroquial, e o ano 1950 é nomeado 

párroco de San Pedro de Campañó, posto no 
que permaneceu deica a sua morte durante 
45 anos. Tamén foi membro dun Equipo Mi-
sioneiro Pontificio que predicou Misións en 
varios países americanos de fala española.

Pero o del que aquí interesa é o as-
pecto de iniciador e promotor dos estu-
dios sobre a Terra de Montes. Antes de 
dar ao público o ano 1971 o seu primeiro 
traballo sobre este tema, publicara oca-
sionalmente algunas monografías sobre 
parroquias de outros sitios, pero desde 
ese ano xa non acepta temas que non 
se refiran á sua terra. Por outra banda, 
según lle escribeu a Manuel Cavada, no 
encontro que tuvera cos nosos paisanos 
emigrados en Buenos Aires o ano 1961 
prometera escribir en diante en galego. 
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A división do territorio español en pro-
vincias, esnaquizara a antiga Xurisdicción 
de Montes que abranguía o que, desde 
aquela, son os concellos de Forcarei e Cer-
dedo (provincia de Pontevedra) e Beariz 
(provincia de Ourense). Da identidade co-
mún somente quedaba que, na división 
eclesiástica, seguía vixente o arciprestádego 
de “Montes”. Por aqueles anos esperta en 
Galicia como noutras partes ese movimen-
to que outros chaman nacionalismo e eu 
prefiro chamo nostrismo (amor ao noso), 
palabra máis ampla e menos comprometi-
da coa acción política que a de nacionalis-
mo. As capas cultas e as novas xeneracións 
póñense a recuperar o uso normal da lin-
gua galega, demandan autonomía política, 
etcétera. Don Antonio proponse despertar 
a conciencia de que a poboación dos tres 
concellos forman unidade natural e deben 
unirse en proxectos de mellora material e 
cultural baixo o lema de Terra de Montes..
A partir de entonces preséntase ao público 
como galeguista e mesmo nacionalista des-
de enfoque cristián1. Cóntase que tería sido 
o primeiro en celebrar a liturxia en galego.

 O traballo co que debutou na tarefa 
de redescubrir a Terra de Montes leva por 
titulo Terra. de. Montes.. Torre-fortaleza. do.
Castro.y.jueces.merinos..(revista Composte-
lanum, 1971). Ao ano seguinte dá ao prelo a 
monografía “El.Dr..D..Fernando.García.Leiro;.
obrero,. sacerdote. y. maestro (Pontevedra, 
1972), unha biografía de este párroco de 
Cerdedo que polos Anos Trinta do pasado 
século tuvo unha academia (pasantía se 

1.Os.motivos.e.máis.as.etapas.do.cambio.ideo-
lóxico.explicounos.na.entrevista.“Salvador.Antonio.
Rodriguez.Fraiz,.un.crego.do.noso.pobo”.que.lle.
fixo.Xesús.Acuña.Castroviejo.(revista.Encrucillada)

chamaba daquela) que preparaba para en-
trar no Seminario ou nas Escolas de Maxis-
terio ou na Universidade. Nela estudiaron 
unha chea de nenos e mociños da comarca.

Co gallo de de presentar o libro e ho-
menaxear a quen fora ilustre párroco da 
vila, celebrouse en Cerdedo un xantar de 
confraternidade entre antigos alumnos 
e xente da cultura. Ducias de persoas da 
Terra de Montes oirían falar por primeira 
vez da Terra de montes e tomaron aquel 
día conciencia de pertenecer todos a unha 
Terra que había que descubrir e potenciar. 
De alí saería a idea de celebrar cada ano 
a chamada Festa do Canteiro, que se ce-
lebrou varios anos na década dos Setenta 
en Cerdedo, animada por Xesús Jorge Cam-
pos e José Vidal Cerdeira. Ese mismo ano 

[Retrato.ó.óleo.de.don.Antonio
en.torno.a.1978]
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de 1972 publica Los.ascendientes.del.padre.
Martín. Sarmiento. en. Cerdedo. (Cuadernos 
de Estudios Gallegos. XXVII. Santiago. Ins-
tituto Padre Sarmiento. CSIF). O ano 1973 
sae do prelo a monografía Tierra.de.Montes. 
El.monasterio.de.Acibeiro (Pontevedra, 303 
paxs.) con dedicatoria al ”buen amigo y ac-
tivísimo Alcalde de Forcarey Don Francisco 
Filgueiras Gulías”. Formaban unha parexa 
moi ben levada e complementaria. Don 
Antonio era o home de ideas; Don Paco, o 
home de acción. A eles se debe a iniciativa 
de restaurar o mosteiro, daquela en ruiñas, 
e o comenzo da restauración. No prólogo 
que me solicitou escribín do autor do libro: 
“El tiempo que le deja libre su ministerio 
parroquial lo dedica a investigaciones his-
tóricas; preferentemente de historia ecle-
siástica y si además se refiere a su y mi 

comarca natal –la Tierra de Montes– mejor 
que mejor. Ama a su Terra de Montes tanto 
más cuanto que la sabe pobre e ignorada. 
La paladea.amodo y en todos sus aspec-
tos, desde el recio tapiz amarillo de los 
tojales en flor hasta las peripecias de sus 
gentes más ligadas a la gleba”. Desde o 
seu “Outeiro de San Xusto”, Manuel Espi-
ña, natural desta comarca, saudaría tamén 
con entusiasmo a nova. “Ogallá que este 
fermoso libro e tódolos estudos que se es-
tán a facer encol desta terra, sexan como 
unha alborada do verdadeiro rexurdimento 
dese anaco de Galicia en tódolos campos” 
(La.Voz.de.Galicia, 8-VIII-1974). En Ponteve-
dra contaba co apoio e amistade de xentes 
da cultura como Filgueira Valverde, Agus-
tín Portela Paz, Modesto Rodriguez Carra-
cedo, vinculados todos ao famoso Museo.

 Canda este libro, botou a andar a Aso-
ciación “Amigos del Monasterio de Aci-
beiro y Tierra de Montes”, aprobada polo 
Goberno Civil de Pontevedra con data de 
5 de marzo de 1974 con Filgueiras como 
Fundador e socio número 1. Todo comeza-
ra cando un día éste en canto alcalde de 

[Don.Antonio.con.Carlos.Baliñas.diante
do.cruceiro.de.Cerdedo]

[Xantar.no.adro.de.Aciveiro.que.daría.
orixe.á.Asociacion.de.Amigos.do.

Mosteiro..De.costas,.sentado.sobre.dous.
bloques,.está.don.Antonio.R..Fraiz]
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Forcarei, invitou aos outros dous alcaldes 
da Terra de Montes, o de Cerdedo e máis 
o de Beariz, a un xantar no adro de Aci-
beiro, ao que asistimos tamén membros 
do Instituto Padre Sarmiento de Estudios 
Galegos, de Santiago. Outro esteo na his-
toria da toma de conciencia da Terra de 
Montes. Por este tempo intentouse facer 
baixo a dirección de quen esto escribe un 
estudio da Terra de Montes semellante ao 
que, antes da Guerra Civil, fixera o Semi-
nario de Estudos Galegos sobre A Terra de 
Melide. O conxunto non chegou a se reali-
zar, pero publicáronse estudios sectoriáis.

Polo oficio do pai, Don Antonio 
estaba familiarizado desde neno co 
traballo da pedra e como cura rural 
había de estimar os oficios manuáis 
dos seus parroquianos. Froito desa 
sensibilidade e de moitas horas de 
esculcas nos arquivos parroquiáis 
e no Arquivo Histórico de Ponteve-
dra sería o libro.Canteiros.e.artistas.
de. Terra. de. Montes. e. Ribeiras. do.
Lérez. (Pontevedra, Gráficas Porte-
la, 1982,566 páxs.), con prólogo de 
Don Antonio Fraguas. Nas máis de 
quinientas páxinas rexistra a nómi-

na e esboza unha mínima biografía 
dos que tuvo noticia. Grazas a el 
saían do anonimato para entrar na 
historia do arte popular. “A través 
dos datos irtos do arquivo transcri-
tos no libro voltan agora redivivos: 
ollámolos traballar, sufrir, soñar, re-
correr a sua carreira profesional, en-
trar en pleitos e avenencias, para un 
dia morrer ou perderse o seu rastro 
como se nunca tiveran existido. De 
paso e como sin querer, ímonos in-
formando de quen e cando ergueu 
tal ermida ou aquela ponte que ví-
ramos tantas veces e que dábamos 
case por unha obra da natureza, 
cousa de sempre, sin autor nin data” 
(No meu libro Galicia.de.papel, páx. 
191. Santiago, Coordenadas, 1991)[Outra.instantánea.do.xantar.de.Aciveiro]

[A.súa.obra.sobre.o.Mosteiro.de.Aciveiro,.
publicada.en.1973]
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Un fermoso libro, mesmo tipográfi-
camente, é o titulado As.Pontes.do.Lé-
rez, con dibuxos de Agustín Portela Paz 
(Pontevedra, Xunta de Galicia, Conselle-
ría da Presidencia, 1987, sin paxinar). O 
libro vai comentando cada ponte desde 
a Ponte do Naval Novo en Acibeiro, onde 
aínda o río non pasa de regueiro, deica 
a ponte do Burgo en Pontevedra, cando 
se funde e confunde co mar. Lembrando 
o fluir do río, que pasa e non volve, o 
autor, entonces de oitenta e dous anos, 
evoca no prólogo a sua consagración sa-
cerdotal cincuenta anos atrás e dóese 
dos anos que fuxiron. “¡Canté se aín-
da volveran!”. Con ocasión de falar das 
pontes, o libro ven ser tamén unha breve 
historia do río Lérez e das suas ribeiras. 

Despois da sua morte, aparece-
ría unha fermosa monografía sobre 
a sua parroquia natal titulada Santa.
Mariña. de. Tomonde.. Terra. de. Montes..
Cerdedo (Servicio de publicacións da 
Deputación de Pontevedra, 2001, 191 
páxs.), con prólogo de Manuel Cabada.

Os seus coterráneos estimaron e 
agradeceron a sua laboura. O concello 
de Forcarei nomeouno Cronista oficial 
e, por extensión, da Terra de Montes. 
A Asociación Amigos da Terra de Mon-
tes, que el contribuíu a erguer, otor-
goulle a primeira das Insignia de Ouro 
coas que distingue cada ano aos na-
turáis da Terra de Montes que teñan 
sobranceado en servir a nosa comar-
ca en calqueira campo de actividade.

Don Antonio era un home con sen-
tido do humor, vitalista, faladeiro, hu-
mildoso. Asemade o Concilio Vaticano 
permitíu aos clérigos deixar de levar 
sotana, pasou a vestir informalmen-
te, sin clergyman (coa sua inevitable 
“guayabera”, como en Iberoamérica). 
No caso de xuzgar polo hábito (“que no 
hace al monje”) ninguén o identificaría 
como clérigo anque nunca disimulase as 
suas crenzas. Membro do Padroado do 
Museo do Pobo Galego, do Pedrón de 
Ouro e do Instituto Padre Sarmiento de 
Estudios Galegos, Don Antonio morreu 
no “seu” Campañó o 8 de xuño de 1995. 
Os seus restos mortáis acougan no sar-
tego familiar do cimiterio de Tomonde. 

Carlos Baliñas Fernández 

A.obra.de.don.Antonio.sobre.as.Pontes.do.
Lérez,.ilustrada.polo.artista.Agustín.Portela.

Paz
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Pregón da Festa do 
Gaiteiro Soutelo 2011
Carlos Reigosa 

Sr. Alcalde, autoridades, queridos amigos todos:

Veño aquí desde outra terra de 
montes que medra sobre Mondoñedo 
e A Pastoriza, aló en Lugo, onde nacín. 
Veño desde alí e chego moi gustoso a 
esta Terra de Montes con maiúsculas, 
a Terra de Montes por antonomasia de 
Galicia. Traio comigo –non podía ser 
doutra maneira– a lembranza ines-
quecible do compositor mindoniense 
Pascual Veiga, autor da “Alborada Ga-
lega”. Quizais saiban vostedes que, 

en 1924, despois de interpretar esta 
fermosa peza nun concurso en Santia-
go de Compostela, Avelino Cachafeiro, 
daquela un mozo de 25 anos, foi pro-
clamado “o mellor gaiteiro de Galicia”. 
A composición de Pascual Veiga, autor 
tamén da música do “Himno galego”, 
atopara así, case medio século des-
pois de ser creada, a gaita capaz de 
despregar toda a súa beleza enxebre 
e profunda. Castelao e Otero Pedrayo 
encargáronse daquela de elevar ao si-
tial máis alto a capacidade artística do 
xa singularizado “Gaiteiro de Soutelo”, 
isto é, o gaiteiro tamén por antonoma-
sia, o músico capaz de expresar con 
máis profundidade e máis nidia mu-
sicalidade o noso ser; o gaiteiro que 
mellor sabía tocar a nosa febra máis 
íntima, o que máis nos conmovía.

Non deixa de ter a súa graza que eu 
veña falar de Avelino Cachafeiro a ve-
ciños del que saben da súa vida moi-
to máis ca min. É case unha ousadía 
punible. Pero eu quero pedirlles que o 
vexan doutra maneira, porque non veño 
falarlles do Gaiteiro que vostedes co-

[Pascual.Veiga,.compositor
da.Alborada.Galega]
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ñeceron ata a súa morte en 1972. Non 
tería sentido. Eu veño falarlles de cómo 
percibimos lonxe desta comarca, lonxe 
da Terra de Montes, a reivindicación 
musical que el encarnou e desenvolveu 
con enorme acerto e sensiblidade. Eu 
veño, en suma, prestar testemuño da 
súa enorme aportación e do seu pres-
tixio musical alén dos límites da súa 
bisbarra natal. A gaita galega non sería 
o que é sen el. Nin sequera significaría 
o que significa. Como ben dixo Carlos 
Núñez, o seu herdeiro de máis sona, o 
Gaiteiro de Soutelo segue a ser “o máis 
grande de todos nós”. O máis grande 
aínda hoxe, porque el soubo construír 
a ponte musical indispensable entre 
a gaita galega tradicional, que esmo-
recía case perdida, e a moderna gaita 
que hoxe triunfa polo mundo adiante. 
Sen el, repito, este milagre, esta resu-

rrección, non tería sido posible. Foron 
necesarias pezas tan lembradas como 
a “Muiñeira de Chantada” para que o 
noso corpo histórico recuperase o pulo 
musical e sentimental. Sobre todo, sen-
timental. Porque Avelino Cachafeiro 
sempre viu a gaita como unha expresión 
–coma unha parte, se se quere– do noso 
ser, da nosa alma, da alma de Galicia.

Hai que botar a ollada atrás para 
percibir todo o que significou –e signi-
fica- Avelino Cachafeiro, o gaiteiro por 
excelencia dunha recuperación musical 
hoxe florecente e en vangarda. Hai que 
botar a ollada atrás para ver de onde 
vén ese músico e poeta que naceu aquí 
o 26 de maio de 1899, hai 112 anos. 
Porque este gaiteiro esplendoroso non 
xurdiu por casualidade nin foi fruto de 
estudos académicos ou universitarios. 
Máis ben, poderiamos dicir que a súa 
gran escola musical foron esas carballei-
ras onde soan as voces de reiseñores, 
xílgaros, pegas, cucos, merlos, pombos, 
etcétera…, toda unha sinfonía da natu-
reza en sesión continua. Alí, coa gaita 
entre as mans –sempre nun esforzado 
e permanente adestramento, como me 
dixo o seu ilustre afillado Avelino Sen-
ra–, comezou a súa aprendizaxe, é dicir, 
o seu diálogo cos grandes da natureza. 
Algo que caracterizará para sempre a ri-
queza expresiva do Gaiteiro de Soutelo. 
Porque alí deprendeu a linguaxe univer-
sal da música, que non ten límites nin 
fronteiras, nin sequera bandeiras, pero 
que si ten raíces. As raíces dunha terra 
–as da Terra de Monte– que na gaita de 
Avelino Cachafeiro se converteron nos 

[Un.dos.debuxos.que.Castelao.fixera
sobre.Avelino]
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raigaños profundos de Galicia. Deste 
xeito se encontraron e se fundiron un 
instrumento musical e un espazo xeo-
gráfico, para ser arte e pobo identifica-
dos. Avelino Cachafeiro foi a encarna-
ción do seu medio natural, que era Terra 
de Montes, pero tamén o foi de toda a 
comunidade galega, como ben probou 
o seu éxito por toda Galicia, por España 
adiante e por América. Os vieiros brete-
mosos das mitoloxías, das lendas, das 
crenzas e da propia Historia abríronse 
ao seu paso e a súa gaita foinos tradu-
cindo a música…, pero non unha música 
calquera, porque, como ben advertiu 
Otero Pedrayo, no fol daquela gaita ía 
nada menos que o espíritu da Terra, 
a nosa cosmovisión, isto é, a maneira 

que temos nós de ver e sentir o mun-
do. A ollada íntima que nos diferencia.

Podería percorrer a vida de Aveli-
no Cachafeiro en detalle –lin en 1979 
o fermoso libro que lle dedicou Xosé 
Manoel Rivas Troitiño e volvín relelo 
agora, felizmente reeditad–, pero, como 
dixen antes, iso sería contarlles o que 
xa saben. Que naceu aquí en 1899 nun-
ha familia de gaiteiros, que comezou a 
tocar a gaita de seu pai ás escondidas 
aos doce anos, que foi declarado exce-
dente de cupo en 1921 (cando o medo 
a ir a África lle fixo tremer e identificar-
se coa cantiga: “Cando saín de Soute-
lo / os meus ollos eran fontes; / Adiós 
montes de Soutelo! / Adiós Soutelo 

[A.familia.dos.gaiteiros.no.ano.1915.á.porta.da.casa]
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de Montes”). O resto xa son os éxitos 
musicais. O título de “Mellor gaiteiro 
de Galicia” en 1924. As viaxes co seu 
grupo por España –primeiro nun Ford e 
despois nun Essex Super–, desde A Co-
ruña a Madrid, desde Ourense a Bilbao. 
En 1928, a gravación de seis discos na 
casa Regal de Ourense. En 1929, a voda 
con Xosefa Cortizo Nogueira, a súa 
musa benquerida. Logo, a viaxe a Amé-
rica, con el á fronte do Quinteto Artísti-
co “Os Gaiteiros de Soutelo” que come-
zou os seus triunfos no Teatro Avenida 
de Bos Aires o 28 de febrero de 1930 e 
que os seguiu por outras cidades de 
Arxentina, Uruguai e Brasil. (Daquela 
axiña poideron mandar as primeiras 
20.000 pesetas para a casa). Logo, che-
gou a Guerra Civil, que os sorprendeu 
en Barcelona. A Cultural Obrera tras-
ladounos a Madrid, quizais para ale-
dar os ánimos dos combatentes, mais 

eles lograron axiña un pasaporte para 
Francia (din que co pretexto de ir tocar 
nos Xogos Olímpicos de Berlín). O 1 de 
decembro do 1936 estaban de volta na 
súa terra. E a partir de aí o seu silencio 
musical. Un misterio que o explica a 
Guerra Civil –que tantas vidas tronzou 
ou desviou- e quizais tamén a morriña 
que Cachafeiro sentía cando andaba 
por fóra da súa terra. O grupo disolveu-
se, e o noso Avelino montou primeiro 
un surtidor de gasolina, despois unha 
sala de baile, logo unha funeraria e, ao 
cabo, tamén un cine. Sen deixar nun-
ca de pintar e de escribir poemas, que 
foi o que fixo ata a súa morte, fará 40 
anos a ano que vén. (Hai que tomar 
nota desta data). En fin, o que acabo 
de dicir é un moi pequeno resumo da 
súa vida, algo que quizais eu non po-
día furtar nesta ocasión, sobre todo 
por respecto á xente que vén de lonxe.

 Pero permítanme que volva ao 
rego e trate de afondar un pouco 
máis no seu significado dentro e fóra 
de Galicia. Porque non estamos ante 
un personaxe local, sen proxección 
exterior. Polo contrario, estamos ante 
un símbolo galego que nos identifica 
tamén fóra de Galicia. “O máis rexo 
e armoñoso carballo do bosque anti-
go”, dixo del Otero Pedrayo. Mais un 
carballo universal. Non esquezan que 
a música é a arte máis directa, a que 
entra polo oído e vai dereita ao cora-
zón, sen barreiras idiomáticas. Algúns 
dixeron que é tamén a arte más irre-
nunciable. O filósofo alemán Friedrich 
Nietzsche foi aínda máis lonxe –algo 

[.Portada.do.CD.dos.Gaiteiros.editado.na.
colección.A.Tiracolo.por.Ouvirmos.]
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moi propio del- e sentenciou que, sen 
música, a vida sería un erro. O certo é 
que Avelino Cachafeiro púxolle música 
á nosa terra. E cando xa ía vello fixo o 
seu balance: “Toda a miña vida andi-
ven / aire vendendo nun fol, / agora 
que vou velliño…/ ¡gaiteiro, déitate 
ao sol”. Era un xeito humorístico de 
dicir a verdade que revelou nun poe-
ma dramático dedicado á gaita: “Os 
meus dedos non acertan / para volver 
contigo falar. / Eu vello e ti sempre 
moza”. Aí lle doía a vida a Avelino.

Non quero terminar estas palabras 
sen facer unha referencia á Terra de 
Montes. Se é certa a cantiga que reza: 
“Viva a gaitiña galega que é a nai da 
nosa terra”, con razón debo falar da te-
rra-nai do noso mellor gaiteiro. Porque 

probablemente só dunha comarca tan 
históricamente señeira –isto é, dun es-
pazo con tan longa Historia- podía saír 
un intérprete tan representativo, har-
monioso e requintado. Xa o dicía el con 
doce rexouba: “A Terra de Montes ten de 
todo como en botica: bos canteiros, bos 
gaiteiros e bos curas pra dicir misa”. 
Hoxe engadiría “e bos universitarios e 
bos emprendedores”, sen dúbida. Era 
a súa unha simplificación irónica, pero 
moito máis atinada do que algúns cren. 
Chega con botar unha ollada aos rigo-
rosos libros de Francisco Rozados, que 
lin con atención, para descubrir a pega-
da prehistórica nos centos de mámoas, 
castros e petroglifos que hai na comarca 
e que dan conta do lonxe que vimos. 
Son incertos, pero cóntanse por miles, 
os anos que nos contemplan como te-

[.Os.gaiteiros.no.teatro.Avenida.de.Buenos.Aires.en.1930,.xa.sen.Fermín.]
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rra habitada. Son moitos os megalitos 
que hai e que, por forza, tiveron os seus 
canteiros aurorais, os pioneiros, os mes-
tres remotos dos que viñeron despois e 
gañaron xusta fama. Son innumerables 
as lendas que aínda perviven, e moitos 
os castros que nos ilustran sobre ese 
escuro pero innegable pasado. Estamos 
tamén nunha terra –todo hai que dici-
lo- que foi refuxio de fuxidos de sona. 
Por aquí se goreceron Fernán Pérez Chu-
rruchao, que matou a un arcebispo de 
Santiago aló polo século XIV, e a miña 
benquerida Pepa A.Loba, que tamén veu 
por estes eidos a mediados do XIX e á 
que lle dediquei un libro que moito dis-
frutei escribindo. Peor memoria deixou 
o. Foucellas, que motivou a miña pri-
meira viaxe a esta terra hai uns trinta 
anos para clarexar a fin do matrimoio 
de mestres que el matou aquí. Pero isto 
son miudezas, cousas para outro día. 

O importante é que, Historia adian-
te, paso a paso, por Forcarei, por Cer-
dedo, por Beariz, están os testemuños 
irrefutables dunha sucesión de feitos 
que chegan até hoxe e que explican 
un presente esperanzador, malia a 
crise que nos pisa os talóns. Belezas 
como o Mosteiro de Aciveiro do sé-

culo XII, a Torre de Barciela do XV, a 
Torre de Cerviño, os hórreos de Pedre 
e Ricobanca, os cruceiros de Quireza e 
Serrapio, etcétera, son hoxe reclamos 
turísticos notables. Aínda que eu me 
incline por esa paisaxe exuberante, 
intensa, vivificadora, dominante, na 
que nacen cinco fermosos ríos que en-
chen a palma da man de beleza e de 
vida: o Lérez, o Umia, o Deza, o Avia 
e o Verdugo. Cinco milagres, cinco 
mananciais xenerosos e inesgotables. 

Estamos, pois, no espazo físico e 
humano onde Avelino Cachafeiro oiu o 
tintino musical das súas augas, onde 
deprendeu a converter as voces do 
bosque en música universal. O mellor 
gaiteiro de Galicia quizais non podía 
nacer noutro lugar menos plural, me-
nos diverso, menos intenso e menos 
entrañablemente galego. Tiña que ser 
neste sitio, de arrecedendos monte-
síos e de saberes milenarios. Unha te-
rra onde soñar non só é posible, senón 
que é inevitable. Por iso estamos hoxe 
aquí reunidos nesta gran festa de ho-
menaxe. Porque o gaiteiro Avelino Ca-
chafeiro soñou por todos e porque nós 
seguimos a soñar con el, coa súa mú-
sica. Inevitablemente. Moitas grazas.
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A Parroquia
da Madanela
A Vista de Paxaro
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Lugares.de.Ameixeiras,.arriba,.e.Os.Codesás,.abaixo
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Lugares.da.Graña,.arriba,.e.A.Madanela,.abaixo
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Lugares.de.Sanguñedo,.arriba,.e.Sanxusto,.abaixo
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Lugares.de.Soutelo,.arriba,.e.Ventosela,.abaixo.
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Don Secundino e 
outros cregos ilustres 
de Montes
En memoria de David Raposeiras
por Xosé Manuel Rivas Troitiño

Un dos estereotipos da Terra de Montes proclámaa coma terra de canteiros, cre-
gos e gaiteiros. Evidentemente, basease na realidade. É unha bisbarra onde é 
evidente o influxo do clero. O convento de Acibeiro tivo un peso indiscutible 

no modo de ser das nosas xentes, no amor a cultura e o esforzo. Pero, curiosamente, 
o clero non pertenceu ás ordes relixiosas senón que foi diocesano, dependente dos 
bispos, ou sexa un clero de vida familiar. Probablemente pola propia actividade dos 
sacerdotes da comarca, sen escándalos coñecidos, cunha crara vocación de servicio.

D. Secundino Cortizo, párroco de 
Forcarei mais de 40 anos e arcipres-
te de Montes ata a sua morte foi res-
pectado e querido por todolos seus fe-
ligreses –e coñecidos- sen excepción. 
Dou fe. Meus tíos Edelmiro e Manuel, 
de quen escribín no Cotaredo de 2009, 
eran amigos del dende o seminario. Nou 
houbo día que pasaran (pasaramos) 
por Forcarei que non fixeran un alto na 
rectoral para falar, nin acontecementos 
familiares que non compartiran. (De 
feito, a min bautizoume na parroquia 
da Corticela, na catedral de Santiago).

Diría que D. Secundino foi o prototipo 
de párroco: servicial nas 24 horas, sen 
fanatismos, cordial, conocedor de que 
a persona é una integridade, ou sexa, 

que corpo e espíritu forman unha uni-
dade polo que hai que atender a todo.

Non se lembra que aproveitara o 
púlpito para outra cosa que a mensaxe 
paternal e cristiana, sen aspaventos, con 
comprensión ata cos berros dalgún crío, 
o que non debería chamar a atención, 
pero se o recordo eiquí é porque daquela 
non era o habitual ese respecto aos feli-
greses. Algúns convertían o sermón en 
mitin ou catálogo de reproches, dende 
a vestimenta das mulleres a outros as-
pectos como asistencia ou non á misa. 
Pero ese non era o estilo de don Secun-
dino, que empezaba por non abusar do 
tempo de predicar. As súas homilías eran 
abondo concisas e craras como para non 
pasar de poucos minutos. Non cansaban. 
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Nin incomodaban. Axudaban, suxerían, 
recomendaban, marcando o camiño. 

En definitiva, coido que personificaba 
as virtudes que un espera da entrega sa-
cerdotal como exemplo e servicio. E, en 
tanto que exemplar crego, excelente per-
sona, porque as duas facianas van sem-
pre xunguidas. Na sua vocación e na sua 
maneira de exercela de seguro tivo moito 
que ver a lección de vida de D. Fernan-
do García Leiro, seu párroco, e recoñeci-
do como home santo, según a biografía 
que del escribeu Antonio Rodríguez Fraiz 
(obrero, sacerdote y maestro, titúlaa). 

Era de boa estatura, afable, co so-
rriso fácil, pero con autoridade innata. 
E competente.

D. Secundino era da Terra. Nacera 
en Lourido, aldea de San Xoan de Cer-
dedo, o 2 de febreiro de 1908. Entrou 
no seminario no 1916 e fixo Latinidade 
(4 cursos), Filosofía (3), Teoloxía (4) e 
Dereito Canónico (3). Foi ordenado sa-
cerdote polo arcebispo agustino Zaca-
rías Martínez Núñez en xuño de 1930, 
tendo que pedir a Roma unha dispen-
sa de 19 meses porque non tiña os 24 
anos que se esixían para ser ordenado 
presbítero, e acababa de morrer seu pai.

Coadxutor de Portonovo en xulio de 
1930, no 1932 figura xa como párroco de 
San Juan de Fecha, según documentos 
eclesiásticos. Para Forcarei foi nomeado 
párroco o 30 de xullo de 1940 polo arce-
bispo Tomás Muñiz Pablos, a quen se lle 
atribúen entre outras cousas por en valor 

as vieiras. Seica a xente do mar pasaba 
delas e o persoal do arcebispo mercábaas 
na praza de abastos, co que na gran aldea 
de Compostela que dicía Cunqueiro co-
rreuse que debía valer a pena cociñalas.

En Forcarei foi nomeado teniente ar-
cipreste en agosto de 1941, “confiando 
en la virtud, idoneidad y prudencia”, di 
o decreto, que leva a firma do arcebis-
po, e a de meu padriño Edelmiro Troiti-
ño, amigo seu dende o seminario como 
teño dito. En decembro do 44 xa foi 
nomeado arcipreste e confirmado polo 
cardeal Quiroga o 15 de xullo do 1968, 
“esperando confiadamente (…) lo desem-
peñará con el celo y prudencia que re-
quieren la mayor gloria de Dios y el bien 
de las almas”. Era normal ese recoñe-
cemento polas suas virtudes evidentes. 

Entre as vicisitudes que lle tocaron hai 
que suliñar o arreglo da igrexa co engadido 
dunha ala nova, por mor dun raio que lle 
afectou seriamente nos primeiros sesenta.

En Forcarei vivía con sua nai, a se-
ñora Filomena; súa irmán Filomena, seu 
cuñado D. Camilo, mestre de probada 
bonhomía e competencia; e os seus so-
briños Secundino, Camilo e María Xesús.

Outro irmán foi Antonio, abogado, 
alcalde de Zas moitos anos, pai, entre 
outros, do candidato a parlamentario 
de UCD Gonzalo Cortizo e do diputa-
do socialista e vicerreitor Miguel. (Non 
deixa de ser curioso que a Terra de 
Montes fora berce de políticos desta-
cados: Mariano Rajoy procede de Tras-
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domonte (polo avó), Xosé Luis Barreiro 
Rivas de Forcarei, e Miguel Cortizo sín-
tese orgulloso da orixe de Montes) .

O outro irmán foi Eligio, militar, 
que acabaría destinado en Santiago.

Dende que chegou a Forcarei, don 
Secundino xa non buscou outros desti-
ños, que sen dúbida houbera logrado. 
Alí se mantivo ata a sua morte, no 1984.

O PRESTIXIO DOS CREGOS DE MONTES:

Don Secundino foi o prototipo de 
párroco, pero o nivel dos demais cre-
gos da comarca ou destiñados alí 
estivo, na miña idea, a gran altura. 

Tratei e coñecín a gran parte dos cre-
gos que mencionaremos; de outros so-
mentes teño referencias, escasas, pero 
imos recordalos a todos nestas páxinas, 
sabendo que os meros datos son case 
sempre pouca cousa para resumir unha 
vida, e mais se é de servicio. As diversas 
Guías da Archidiócesis serán a base de 
datos, o que siñifica que son incompletos 
porque aluden a un momento concreto.

Ata os anos 50, o arciprestazgo 
(conxunto de parroquias na estructura-
ción das diócese, xeralmente coinciden-
te cunha comarca) de Montes, constaba 
de 21 parroquias matrices e 5 filiales. 
Eran Acibeiro. y. Pereira,. Barcia. del. Sei-
jo,. Beariz,. Castrelo. y. Parada,. Castro,.
Cerdedo,. Dosiglesias,. Figueroa,. Folgoso.
y. Ventoso,. Forcarei,. Girazga,. Lebozán,.
Millarada,. Montes. Santa. María. Magda-

lena,.Montes.San. Isidro.y.Morillas,.Par-
desoa,. Pedre,. Presqueiras,. Quintillán,.
Quireza. y. Tomonde. As que levan dous 
nomes son a matriz e a filial. (Manteño 
a toponimia que figura daquela na Guía)

Beariz, Xirazga e Lebozán pasa-
ron a diócese de Ourense, rompendo 
uns lazos que ainda se manten na ce-
lebración da romería de Santo Do-
mingo, a primeiros de agosto, o que 
confirma a sua pertencia a comarca. 

Tamén se da o caso contrario: pa-
rroquias que non forman parte do 
arciprestazgo pero que comparten, 
sen embargo, vencellos con Montes. 
Codeseda, poñamos por caso, don-
de exerceron cregos de Montes como 
meu tío Manuel ou o actual, José 
María Barreiro Paz, natural de Lou-
reiro (Dosiglesias) e de onde saliron 
cregos como Manuel Ramos Pérez.

Unha das curiosidades é a abun-
dancia de irmáns sacerdotes, nada 
menos que quince. En cabeza os ir-
máns Venancio, José e Francisco Ote-
ro González, nados en Santa Mag-
dalena de Montes entre 1897 y 1915.

En Forcarei naceu no 1904 Aquili-
no López Picón, veciño de A Ponte. E 
tamén en Forcarei naceu Benito López 
Espiña, que viviu como crego na pa-
rroquia, pero sen cargos pastorais.

Na primeira Guía figuran Eliseo Barros 
Gamallo, nacido en Castro en 1904. En 
1900 en Cerdedo naceu Augusto Gamallo 
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Simal, que foi catedrático do seminario. 
Tiven ocasión de entrevistalo para a axen-
cia Efe, a propósito dalgunha teoría cien-
tífica que non lembro ben, pero sí que o 
xornal Diario de Pontevedra publicou en 
primeira páxina Milagro en Compostela.

De San Isidro de Montes era Lino 
García García, nacido en 1886, profesor 
do Instituto de Pontevedra que termi-
nou como rector do santuario da Pere-
grina e prelado de honor, con tratamen-
to de monseñor, durante o arzobispado 
do cardeal Fernando Quiroga Palacios.

Antonio Gutiérrez Fernández naceu en 
Forcarei en 1904, Antonio Leiro Eiré en Do-
siglegas no 1891, José María Morgade Ma-
riño en Santa Magdalena de Montes no 
1843 e José Otero Gómez, que sería párroco 
de A Escravitude (perto de Padrón), naceu 
también en Santa Magdalena, en 1904.

En Codeseda, que a consideramos 
tamén Terra de Montes, naceu José Quin-
tillán Fráiz no 1896. Foi durante moitos 
anos párroco de San Martín de Fruime, 
donde exerceu o coñecido como cura 
de Fruime, Diego Antonio Zernadas de 
Castro, a quen adiqueu un libro como 
precursor do galeguismo, sin dubida 
a gran figura literaria e galeguista do 
século XVIII, ademais de home santo.

Na guía de 1965, ano santo compostela-
no, xa figuran moitos mais cregos da comar-
ca, e incluiremos tamén os destinados nela.

José Bugallo Bugallo, nacido en Pa-
rada no 1905, figuraba como párroco de 

Acibeiro. D. José era un home austero, 
aficionado á caza, mestre no caldo de 
perdiz, fumador empedernido a quen lle 
preocupaba quedarse sen tabaco cando 
nevaba largo tempo e ficaba incomu-
nicado no mosteiro medio derruido..

En Cachafeiro preguntoulle unha vez 
un guardia civil qué levaba no maletero.

Sin inmutarse o mais mínimo, pre-
guntoulle ao garda

- e se cho digo, vasllo decir a alguen?

-non, señor, respondeulle o guardia

-pois eu tampouco.  

E foise tan tranquilo deixando ao 
guardia estupefacto.

En Barcia do Sexo estaba de ecónomo 
Manuel García Rozados, nacido en Perei-
ra en 1937. En Castrelo exercía José An-
tonio Constenla Garrido, nacido en Souto 
en 1940, despois párroco de Dosiglesias e 
posteriormente misionero en Venezuela. 
En Cerdedo estaba Manuel Márquez Gó-
mez, nado en Cobas, Forcarei, no 1937, 
posteriormente foi párroco de Tourón e 
é capelán do hospital de Pontevedra. 

En Dosiglesias era párroco Bernardino 
Torres Valiñas, nacido en 1901 en Figueroa.

José Manuel Iglesias Mosteirín, na-
cido en Cachafeiro (Forcarei) en 1934, 
era párroco en Folgoso, de onde sairía 
para a comarca arousana. En Millerada 
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exercía Manuel Campos Saborido, naci-
do en Rivela en 1901; home con fama de 
culto, lémbroo pasar por Cobas a cabalo.

 Argimiro Pampín Basteiro, na-
cido en Arzúa en 1934, pastorea-
ba en San Isidro de Montes, e José 
Pérez Bértolo, natural de Presquei-
ras, onde naceu en 1943, estaba 
destinado xa en Santa María Mag-
dalena de Montes, nome eclesiás-
tico de Soutelo de Montes. Home 
tamén de longa traxectoria en Sou-
telo, onde é respectado e benque-
rido. Antes de él estivo Manuel 
Cacheda Vigide (Oirós, 1923), que 
non despertaba tantas simpatías.

En Pardesoa estaba de párro-
co Antonio Pazos Viñas, nacido en 
Arcos de Furcos en 1934. En Pres-
queiras, Senén Barros Fontenla, 
nacido en Cosoirado en 1925. En 
Quireza era párroco Erundino Gago 
Blas, nacido en Tomonde en 1903, e 
en Tomonde Francisco Gaiteiro Bou-
llosa, nacido en Parada en 1910.

A nómina, sin embargo, de cu-
ras nativos da Terra de Montes é 
moito mais grande. (Repítense al-
gún nomes, os que estaban destina-
dos perto do seu lugar de nacemen-
to, o que non era moi frecuente). 

De Presqueiras saliron os irmáns 
Alvarez Cortizo. Vicente (18.8.1909) 
foi coadxutor en Pontedeume e José 
(20.9.1911) capelán das Hermanitas de 
Betanzos.

De Quireza procedía Dositeo Bali-
ñas Fernández (1921), párroco de Ri-
badumia.

De Loureiro- Dosiglesias José Luis Ba-
rreiro Barreiro (1939), que foi profesor 
do seminario, e José María Barreiro Paz 
(1923), párroco de Codeseda.

En Castro naceu Eliseo Barros Gama-
llo (1904), párroco de San Tirso de Vi-
llanueva.

En Cerdedo Isolino Cachafeiro do 
Porto (1895), párroco de Portas.

De Millerada (Malburgo) saleu Gu-
mersindo Camba González (1937), que 
foi párroco de Xeve.

En Forcarei naceu José Chamosa Gu-
tiérrez (1937), falecido sendo párroco de 
Villozás.

En San Isidro de Montes naceu en 
1930 Jesús Escudeiro Gandos, párroco de 
Vilanova.

De Folgoso saleu Manuel Espiña 
Gamallo (1933), morto en 2011 sendo 
coengo de A Coruña. Foi o primeiro tra-
ductor do Novo Testamento ao galego e 
un home moi comprometido.

En Codeseda naceu José A. Fraiz Ta-
boada (1936) e en Cerdedo Augusto Ga-
mallo Simal (1900), do que xa falamos.

De Montes e Morillas saliron os ir-
máns García García. Lino (1885) foi rec-
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tor da Peregrina en Pontevedra e Manuel 
(1900), profesor do Seminario de Santiago.

En San Isidro de Montes naceu en 
1937 Gumersindo Garrido Vázquez, 
que foi ecónomo de Codeso.

En Tomonde naceu en 1909 Ama-
dor Guinarte Vilaboa, párroco de 
Gafoy.

De Millerada saliron os irmáns Gu-
lías Varela. Agustín (1931) foi párro-
co de Santo Tomé de Piñeiro, e José 
(1936) de Quintillán.

Antonio Gutiérrez Fernández, naci-
do en Forcarei en 1904, foi párroco de 
Cuntis.

Lisardino Lois Ventín, nacido en 
Quireza en 1906, foi párroco de Castro.

Aquilino López Picón foi capelán 
en Cobres.

Digno Mariño Dapena, nacido en 
Forcarei en 1921, exerceu o sacerdocio 
na Coruña, e Manuel Márquez en Cer-
dedo e Tourón 

De Santa Magdalena de Mon-
tes saliron os irmáns Otero Gó-
mez. José (1904) foi párroco de 
Cruces, e Manuel (1908) de Visma.

Tamén de Soutelo saliron os ir-
máns Otero González. Venancio (1897) 
foi párroco de Cornazo; José (1909) de 
Vedra, e Francisco (1915) de Barrantes)

En Quireza naceu en 1935 Enrique 
Reigosa García, profesor do Conservato-
rio de Madrid.

En Dosiglesias naceu en 1929 Manuel 
Rozados Taboada, que foi notario ecle-
siástico, sustituindo a Manuel Troitiño

En Figueroa naceron os irmáns To-
rres Valiñas. Joaquín (1903) foi párro-
co de Santa Comba, e Dositeo (1901) 
morreu sendo párroco de Dosiglesias.

Outros irmáns foron os Valiñas 
Peleteiro, nados en Santa Eulalia de 
Castro. Casimiro (1926) foi párroco de 
Brens, e Manuel (1912) de Andoyo.

De Acibeiro saliron os irmáns Villa-
verde Villaverde. Bernardino (1926) foi 
párroco de Monte, e Germán (1932) de 
Javiña.

Dalgún xeito tamén se pode conside-
rar da Terra a Víctor Maroño Pena, vicario 
xeneral (“número dous”) do arcebispa-
do, xa que pasou parte da nenez e ado-
lescencia en Pardesoa onde estaba de 
párroco seu tío Ramón Pena Fernández.

Moitos lembraranse destes cregos 
e poderán aportar datos para comple-
tar as suas biografías, reducidas eiquí 
a lugar de nacemento e destiño, pero 
ratificando que é certo que é terra de 
cregos cun perfil de gran dignidade.

A nómina dos cregos da comarca ou 
na comarca nos últimos anos do século 
XX e primeiros do XXI queda pendente.
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“AS CORES ESVAÍDAS 
DA NOSTALXIA”
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Dúas.instantáneas.que.mostran.a.don.Secundino.coa.mocidade.dos.anos.40,.arriba,.
e.coa.mocidade.dos.anos.60,.abaixo..Arriba.pódese.ver,.o.17.de.maio.de.1943,.

acompañado,.entre.outros,.de.Manuel.Barreiro.e.José.Rapado..Abaixo,.vemos.con.el,.
nunha.parada.do.camiño.a.Comillas,.a.Xosé.Luís.e.Manuel.Barreiro,.Fernando.Rivas,.

Secundino,.Manuel.Gulías.e.Basilio.Chamosa.
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Na.foto.de.arriba.vemos.a.don.Secundino.con.Fraga,.nun.dos.mitins.que.o.fundador.de.AP.
dera.en.Forcarei..Abaixo,.cos.seus.sobriños.Camilo.e.Secundino,.que.flanquean.a.Xosé.Luís.

Barreiro.e,.detrás,.os.párrocos.de.Aciveiro.e.de.Millarada.naquel.entón.
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Arriba,.crego.e.alcalde.de.Forcarei.durante.máis.de.dúas.décadas,.don.Secundino.e.don.
Francisco.Filgueiras,.departen.nunha.sobremesa..Abaixo,.don.Secundino.na.voda.de.don.

Teodoro.e.dona.Mari.Carmen,.mestres.de.Forcarei.tamén.durante.moitos.anos.
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Visita.efectuada.polo.cardeal.Quiroga.Palacios.á.igrexa.de.San.Martiño.de.Forcarei,.o.día.31.
de.xaneiro.do.ano.1957..A.xente.arremuiñábase.no.adro.para.poder.ver.o.cardeal.e.o.seu.

séquito..Abaixo.podemos.ver.tamén.os.coches.nos.que.viaxaban.
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Outros.dous.intres.da.visita.do.cardeal..Abaixo.aparece,.sentado,.don.Sabino.Mariño,.
daquela.xuíz.do.xulgado.de.Forcarei..Entre.os.que.se.atopan.arrimados.ó.muro.norte.da.

igrexa.tamén.podemos.ver.ó.crego.de.Aciveiro.e.a.Celso.Mariño.
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Arriba,.outra.vista.daquela.visita,.co.cardeal.flanqueado.por.don.Sabino.e.polo.daquela.
alcalde.don.Francisco.Filgueiras,.ademais.dos.números.da.garda.civil..Abaixo,.don.Secundino.

pronunciando.o.pregón.da.misa.
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A.igrexa.e.mais.a.praza.de.Forcarei.en.dúas.escenas.con.neve..Abaixo.pódense.ver.os.
comezos.da.obra.de.engadido.que.se.lle.fixo.nos.anos.60.
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Grupos.de.nenas.e.nenos.na.súa.primeira.comuñón..Arriba.o.24.de.xuño.de.1943..Abaixo.no.
ano.1944..Eran.todos.nenos.nacidos.durante.os.anos.da.Guerra.Civil.
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Procesións.relixiosas..A.da.fotografía.superior,.xunto.coa.que.ilustra.a.portada.da.revista,.
pertence.ó.Pilar,.celebrado.o.día.12.de.outubro.do.ano.1949..A.da.fotografía.de.abaixo.é.

posterior,.en.torno.a.mediados.os.anos.50.do.século.pasado.
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Primeiras.comuñóns.en.Quintillán.nos.anos.60..Abaixo,.fotografía.do.neno.José.Luís.
Gutiérrez,.nacido.e.falecido.nos.anos.40.
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Excursión.a.Arousa.de.xente.vinculada.co.Concello.no.ano.1973..Podemos.ver.a.Pepe.da.
Gamalla.(falecido.tamén.este.ano).e.a.súa.dona,.don.Joaquín,.secretario.municipal,.don.
Rafael.e.a.súa.dona,.Sindo.Dapena.e.a.súa.dona,.don.Francisco.Filgueiras.coa.súa.dona.e.

fillo.e.Villaverde,.o.Estanqueiro.
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Arriba,.nenos.almorzando.na.escola.de.Forcarei.nos.anos.40..Abaixo,.as.nenas.noutra.aula.



43

Equipos.de.fútbol.da.mocidade.de.Forcarei.nos.anos.50..Na.foto.de.arriba.podemos.ver.a.
Jaime.de.Cachafeiro.de.porteiro,.a.don.Secundino.e.don.Joaquín,.Celso.Mariño,.Cándido.
Cosme,.Francisco.Gulías,.Sindo.da.Casanova,.Manuel.Rodríguez.e.Pepito.da.Casanova.
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Un.Jesús.de.Cachomil.moi.novo.practicando.co.seu.inseparable.acordeón.nos.anos.40.
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Xornadas.de.festa..A.mocidade.de.Forcarei.nos.anos.70,.arriba.no.Entroido.e.abaixo.na.Rapa.
de.Sabucedo.
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Xornadas.de.festa..Mundos.de.coches.no.día.oito.de.Aciveiro.á.altura.dos.anos.80.
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Xornadas.de.festa..Noite.de.Reis.do.ano.2008
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Anos.distintos.e.distantes..Arriba,.de.pícnic,.mozas.dos.anos.40..Abaixo,.no.bar.Victoria,.
mocidade.dos.anos.70.brindando.con.champán.
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Vicentín.Gutiérrez.tomando.o.chocolate.no.adro.da.igrexa.da.man.de.súa.nai.Aurita,
o.día.31.de.xullo.de.1966.
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A Cultura Castrexa na 
Bacía do Lérez – Almofrei. 
Historia das Investigacións 
e tipoloxía Castrexa1

Manuel Reboredo Tajes

1.Esta.colaboración.forma.parte.dun.traballo.publicado.con.anterioridade.na.revista.Gallaecia
(núm..29.–.ano.2010).

HISTORIA DAS INVESTIGACIÓNS:

No que atingue ós traballos de 
pescuda arqueolóxica na ba-
cía do Lérez, do que o seu 

principal afluente, no curso medio, é 
o Almofrei, en primeiro lugar, hai que 
mencionar a relevante actividade des-
envolvida pola Sociedad. Arqueológica.
de. Pontevedra, fundada no ano 1894 
por D. Casto Sampedro y Folgar, que a 
presidiu ata que desapareceu a mes-
ma no 1939. Esta institución, na que 
salientarán varios intelectuais, foi 
antecesora do futuro Museo Provin-
cial de Pontevedra fundado en 1928.

O pioneiro daquela foi Enrique Cam-
po Sobrino, quen, xa no 1907, andou 
pola nosa zona debuxando os petrógli-
fos máis importantes. Máis tarde, amo-
saría estes debuxos na Real Academia 
da Historia e foron moi valorados. Logo, 
incluso se exhibiron na Exposición Re-

xional Galega de 1909. Neste tempo, 
daquela, xa tiñan relacións os investi-
gadores da devandita sociedade pon-
tevedresa con estudosos portugueses.

Ramón Sobrino Buhigas, curmán 
seu, logo do prematuro pasamento de 

Castro.de.Filloi
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Enrique Campos no 1911, toma o re-
levo e será quen publique o Corpus.
Petroglyphorum. Gallaeciae (1935). 
Este investigador ingresara no Semina-
rio. de. Estudos. Galegos no 1927. Esta 
institución, dende a súa fundación, 
desenvolveu un inxente labor no que 
atingue ó patrimonio arqueolóxico do 
noso país, incidindo especialmente na 
Cultura Castrexa. Entre os petróglifos 
que se recollen na devandita obra (So-
brino Buhigas, 1935; 15, 24, 25, 28, 29, 
30 e 32) están, entre outros, os máis 
senlleiros do val medio do Lérez: Laxe 
da Rotea do Mendo (Campo Lameiro), 
Outeiro do Cogoludo ou Laxe da For-
neiriña (Paredes), Pedra da Beillosa 
(Fragas); Pedra Redonda das Cuadas 
dos Mouros (Carballedo), Pedra das 
Ferraduras, Outeiro da Mó ou Laxe 

dos Cebros (Fentáns); Pedra do Lombo 
da Costa, Laxe do Cuco ou A Eira dos 
Mouros no castro da Cividá (San Xurxo 
de Sacos); Laxe das Coutadas e Portela 
da Laxe (Viascón) ou o Coto do Outei-
ro (Parada – Tenorio). A súa laboura 
continuaríaa o seu fillo Ramón Sobrino 
Lorenzo-Ruza. Outro investigador sen-
lleiro e natural de Loureiro (Cotobade) 
foi D. Antonio Fraguas Fraguas. Entre 
as súas numerosísimas publicacións 
podemos destacar un relatorio pre-
sentado ó III. Congreso. Nacional. de.
Arqueología (1953), cuxas actas se 
publicaron dous anos despois: “Petró-
glifos del monte Pedreira en Carballe-
do (Pontevedra)”. Por certo, uns anos 
despois, a comezos da década dos se-
senta destruíronos ó obter pedra para 
unha casa. Tamén interviu no monte 

Castro.de.Loureiro
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do Castro – Cruz do Castro en Carballe-
do (xunto co deán da catedral de San-
tiago, D. Salustiano Portela Pazos) na 
década dos anos trinta. Abriron unha 
gabia, sen metodoloxía arqueolóxica 
na parte central da croa, da que se ig-
noran os resultados. Tamén anos máis 
tarde fixo unha sondaxe no castro de 
Famelga, nos anos cincuenta. No ano 
1954, Xosé Filgueira Valverde e Alfredo 
García Alén publicaron na revista El.Mu-
seo.de.Pontevedra.(VIII) o seu traballo 
recopilatorio Materiais. para. la. Carta.
Arqueológica.de.la.provincia.de.Ponte-
vedra (Filgueira Valverde, García Alén, 
1954; 104, 116, 117, 118, 134, 135, 140, 
148, 149, 150, 151). No mesmo recollen 

referencia e datos de varios castros da 
bacía do Lérez. Na maioría dos casos 
recollen só os topónimos: Cotobade: 
Sucastro (Aguasantas), monte Castelo 
(Almofrei), monte do Castro – monte 
Castelo (Rebordelo), Castro e monte 
Castelo (Tenorio), Castro e monte Cas-
telo (Viascón). / Cerdedo: Os Castros 
(Quireza). / Campo Lameiro: monte do 
Castro (San Isidro). / Forcarei: Castre-
lo, Pereira, outro entre Sta. Mariña e S. 
Miguel de Presqueiras. Tamén recollen 
referencias a xacementos castrexos: 
Cotobade: A Cividá – San Xurxo de Sa-
cos, monte do Castro en Famelga (este 
está perto da divisoria pero dá á bacía 
do Verdugo), coto do Castro – Cruz do 

Castro.de.Muras
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Castro en Carballedo. / Pontevedra: 
Mourente, As Croas, San Cibrán, Ponte 
Sampaio. / Cerdedo: Castrodiz. / For-
carei: Millerada (supoñemos que sería 
o de Garellas). Destacan os da Cividá 
e o coto do Castro – Cruz do Castro 
de Carballedo, dos que aportan datos. 
Concretamente do de Carballedo din o 
seguinte: “Existe un castro, ao que ata 
fai algún tempo ían botar os foguetes 
e a encender lume, nas vísperas das 
festas do Corpus, segundo novas de 
D. Antonio Fraguas a Xurxo Lorenzo”. 

En posteriores exemplares da mes-
ma publicación saen algunhas referen-
cias sucintas da zona. No número IX 
saen unhas engádegas á anterior cata-
logación (Filgueira Valverde, García Alén, 
1955; 40, 42). Pero no XIII (Filgueira Val-
verde, García Alén, 1959; 57, 58, 67, 68, 
69) recollen varios castros da bacía do 
Lérez non incluídos con anterioridade: 
coto da Cerca (Praderrei) e o monte do 
Castro (S. Isidro de Montes) en Campo 

Lameiro; monte do Seixo e O Pego en 
Cerdedo; coto Loureiro, Sanguñedo, Ga-
rellas e Muras en Forcarei; Maúnzo en 
Pontevedra e o monte Castelo – Rebor-
delo en Cotobade (aínda que este úl-
timo non o hai). Anos máis tarde, hai 
que destacar as publicacións relativas 
a petróglifos, nos que ocupan un lugar 
importante os da bacía do Lérez, sobre 
todo os da parte media do val. Destacan 
os traballos de prospección e cataloga-
ción nas décadas dos setenta e oitenta 
obra de Antonio Álvarez Núñez, Alfredo 
García Alén ou Antonio de la Peña San-
tos. Este último autor, xunto co profesor 
José Manuel Vázquez Varela, publicou 
un traballo de sistematización dos gra-
vados rupestres prehistóricos de Galicia 
no ano 1979 onde aparecen nun lugar 
relevante os da bacía do Lérez. Alfredo 
García Alén e Antonio de la Peña San-
tos publicaron Gravados rupestres de la.
provincia.de.Pontevedra no 1980, nesta 
inxente catalogación aparecen todos os 
documentados ata daquela. O único cas-
tro escavado, en toda a bacía do Lérez, 
ata que se desenvolveron dúas campa-
ñas (2008, 2009 e 2010) no monte do 
Castro – Cruz do Castro de Carballedo, 
dirixida por Ángel Concheiro Coello, foi 
o de Penalba durante seis campañas 
(1983 – 88) dirixidas por Antonio Álvarez 
Núñez. O devandito poboado castrexo 
ten o seu desenvolvemento durante a I 
Idade do Ferro e a súa orixe debeu es-
tar a finais do s. IX a.C (Álvarez Núñez, 
1986; 61). Actualmente está nun estado 
de total abandono. O único que se pode 
visualizar en óptimas condicións é a 
súa muralla. Ademais desta, só se pode 

Castro.de.Sanguñedo
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citar o control arqueolóxico das obras 
do oleoduto A Coruña – Vigo, no entor-
no do coto do Castro de Viascón, por 
parte de César Parcero Oubiña e onde, 
segundo este investigador, atoparon un 
lynchet.negativo (Parcero, 2002; 159, 160 
e 161), no que se constataría o achan-
zamento de dous socalcos de cultivos. 

No ano 1995 presentouse un tra-
ballo de investigación para os estudos 
de doutoramento por parte de Manuel 
Reboredo Tajes: Aproximación. aos.
castros. dos. concellos. de. Cotobade,. A.
Lama. e. Ponte. Caldelas. (Pontevedra).
dende.un.punto.de.vista.espacial. No 
ano 2002 publicouse a tese de César 
Parcero Oubiña titulada La. construc-
ción.del.paisaje. social. en. la.Edad.del.
Hierro. del. NO.. Ibérico, na que tamén 
trata parte dos castros da parte central 
da bacía. Máis recente é a publicación 
da tese de Alfredo González Ruibal 
baixo o título Galaicos: Poder.y.comu-
nidad. en. el. Noroeste. de. la. Península.
Ibérica. (1200.a.C. –. 50.d.C) na Revista 
Brigantium (núm. 18 – 19) (2006 – 2007) 
que fai moitas referencias ós castros 
da conca do Lérez. O traballo máis re-
cente é a tese doutoral de Manuel Re-
boredo Tajes baixo o título A. cultura.
castrexa.nos.vales.dos.ríos.Lérez.–.Al-
mofrei.e.Verdugo.–.Oitavén (2008) baixo 
a dirección de D. Fernando Acuña Cas-
troviejo. Por último, hai que mencionar 
os traballos de catalogación de Ángel 
Concheiro Coello e Olalla Montero en 
Cotobade, tanto do patrimonio arqueo-
lóxico coma do etnográfico. Ademais, 
Ángel Concheiro dirixiu, recentemente, 

as tres campañas de escavación na 
Cruz do Castro, nos anos 2008, 2009 e 
2010 (Carballedo – Cotobade) e que foi 
a primeira escavación dun xacemento 
arqueolóxico que se desenvolveu en 
Cotobade e tamén no val do Almofrei.

TIPOLOXÍA CASTREXA:

Na totalidade da bacía do Lérez te-
mos un total de trinta e cinco castros 
espallados por todo o seu territorio. A 
superficie da conca fluvial é de 409 km2 
e daríanos unha proporción de un castro 
por cada 11,68 km2 nesta área xeográ-
fica. Abrangue cinco concellos: Forcarei, 
Cerdedo, Campo Lameiro, Cotobade e 
Pontevedra (Cerdedo na súa totalida-
de e os outros na súa maior parte).

Destaca a presenza de cursos de 
auga que modelaron unha sucesión 
de vales paralelos que seguen as li-
ñas de fractura tectónica. Os cauces 
caracterízanse por ser rectilíneos con 

Castro.das.Rodeiras
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cambios de dirección en ángulo rec-
to. Un feito xeográfico importante na 
estruturación do hábitat castrexo é a 
existencia dun amplo conxunto de 
vales e interfluvios encadeados. Este 
condicionante posibilitou moitos luga-
res para o asentamento en áreas con 
boa intervisibilidade: bocarribeiras, 
outeiros, cotos elevados, esporóns, 
etc., onde podían instalar poboados. 

No que atingue á tipoloxía dos em-
prazamentos seguimos a feita por Xulio 
Carballo Arceo (Carballo Arceo, 2002; 101 
e ss.) para o Deza, con algunha pequena 
variación, por ser a máis axeitada para 
o castrexo e ademais por ser unha área 
cercana. Carballo distingue cinco tipos: 
A) cumio dun outeiro ou lomba (ás ve-
ces nun interfluvio) / B) aba de penden-
te suave que se subdivide en tres tipos 
(B-1: situados nunha liña de ruptura de 
pendentes / B-2: ubicados nunha aba 
de pendente uniforme e lene / B-3: no 
rechán dunha aba, nun pequeno coto). 
C) alto dun coto elevado de fortes pen-
dentes. D) nun esporón, xeralmente no 
meandro dun río (neste tipo introduci-
mos unha variante: D-1 ou esporón en 
altura ou escarpado, e D-2 ou esporón 
chan ou amesetado). E) nunha chaira.

A continuación introducimos un 
pequeno cadro cos tipos de em-
prazamentos da bacía do Lérez:

Tipo A:
Coto Loureiro, castro de Sanguñedo 

(Forcarei); castro de San Cibrán, castro 
da Cerca (Cerdedo); castro de San Isi-

dro (Campo Lameiro); monte do Cas-
tro-San Xurxo de Sacos, coto da Roda 
(Cotobade); monte do Castro-Mou-
rente e monte da Torre (Pontevedra)

Tipo B:
Subtipo B-1: castro de Garellas – 

castro das Rodeiras (Forcarei); castro 
de Vilar (Cerdedo) e coto da Cerca-San 
Xurxo de Sacos (Cotobade). Subtipo B-2: 
monte do Castro-Cerdeiras e castro da 
Devesiña-Cascaneda (Campo Lameiro). 
Subtipo B-3: As Mouteiras (Forcarei, 
monte do Castro-Tenorio (Cotobade); 
monte do Castro-Maúnzo (Pontevedra).

Tipo C: 
Castrodiz (Cerdedo); coto de Penalba 

(Campo Lameiro); monte do Castro-Cruz 
do Castro de Carballedo, coto de Pa-
raños, A Cividá e coto do Castro-Vias-
cón (Cotobade); castro de Gabián e 
monte Castelo-Lérez (Pontevedra).

Tipo D:
Subtipo D-1: castro de Montes (For-

carei); castro de Arén (Cerdedo) e mon-
te do Castro-Redonde (Campo Lameiro). 
Subtipo D-2: castro do Pego (Cerdedo), 
coto das Rodelas-Parada (Cotobade) 
e castro do Valo-Bora (Pontevedra)

Tipo E: 
Castro da Mouteira (Forcarei); 

castro de Abaixo e Roda do Cas-
tro-castro de Arriba (Cerdedo) e A 
Cerca-Praderrei (Campo Lameiro).

Hai un certo equilibrio entre os ti-
pos A (25,7 %), B (22,7 %) e C (23 %), 
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sendo os do tipo D (17%) e E (11,6 %) 
menos frecuentes. Case se reparten 
nas dúas marxes por igual, posto que 
na marxe dereita da bacía temos deza-
nove castros e dezaseis na esquerda. 

No curso alto, que abrangue ata 
Cerdedo, onde recibe as augas do río 
do Castro, hai catorce castros, no cur-
so medio temos quince e outros seis 
no curso baixo. Podemos comprobar 
que o hábitat castrexo era importante, 
sobre todo ó longo do colector prin-
cipal, aínda que tamén no entorno 
dos principais afluentes. Sirvan como 
exemplo o río do Castro (3), o Quireza 
(4) e o Almofrei (2+1 no interfluvio).

Os castros do tipo C (23 %), ubi-
cados en cotos moi destacados no 
entorno, serían os máis antigos. Esta-
riamos falando de castros da I Idade 
do Ferro, cun perfil subcónico. Algúns 
destes castros poden ter niveis de 
ocupación con cronoloxía tardía ou 
incluso altomedieval, como poden ser 
os casos do coto de Paraños, monte 
do Castro-Cruz do Castro (Carballedo) 
ou, preto da divisoria, o coto do Castro 
(Famelga). Os territorios contiguos son 
aptos para un uso extensivo, pois as 
mellores zonas agrícolas están afasta-
das. Destaca a súa gran visibilidade e 
a ampla área de visión. Dende varios 
deles óllase o mar, que nalgún caso 
está a máis de 20 km. de distancia, 
como é o caso da Cividá, o coto do 
Castro de Viascón ou o coto de Para-
ños. Estes emprazamentos permitiron, 
con seguridade, un control das vías de 

comunicación en todo o val que, polos 
indicios, debían ir a media ladeira. Ata 
a intervención do ano 2008 na Cruz do 
Castro só se escavara Penalba, tamén 
do tipo C, e dá unha cronoloxía an-
tiga, dos ss. VII-VI a.C. e pode que a 
súa orixe fose a fins do s. IX ou no 
s. VIII a.C. (Álvarez Núñez, 1986; 61).

Os do tipo A son os máis numero-
sos, case todos están nun interfluvio, e 
ó estar nun cumio controlan os lugares 
de paso dos diferentes cursos fluviais 
(nalgúns casos úsanse na actualidade) 
e o entorno, ó atoparse o castro máis 
elevado que o terreo contiguo. Este val 
dá moitas posibilidades para esa tipo-
loxía, pois está moi compartimentado 
por cursos de auga. O outro tipo que 
ten relación directa cos ríos, ademais 
do A, é o D, que se ubican nun mean-
dro. Neste val temos seis casos (tres 
de cada subtipo), que supoñen o 17%. 
Se sumamos as porcentaxes dos dous 
tipos teriamos un 42,7% (quince de 
trinta e cinco). Isto indícanos a impor-
tancia estratéxica do control do Lérez 
para as comunicacións. Un elemento 
salientable, que puido influír nisto, é 
a existencia do aproveitamento do es-
taño nas estribacións montañosas da 
súa cabeceira (ex.: monte do Seixo) 
(González-Ruibal, 2006-2007; 521).

Os de tipo B, que se ubican nun-
ha aba de pendente lene ou mode-
rada, teñen cifras paralelas ós A e C, 
con oito castros (22,7%). O normal é 
que un xacemento de tipo C, nun cu-
ruto, controle no seu entorno cercano 
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un de tipo B, nunha ladeira, como é 
o caso de Penalba cos de Cerdeiras e 
A Devesiña. Queremos anotar un de-
talle, o coto da Cerca (San Xurxo de 
Sacos) do subtipo B-1, domina visual-
mente e está a máis altura que A Ci-
vidade, do tipo C, que se asenta nun 
outeiro prominente a uns cincocentos 
metros. Os deste grupo están no lími-
te entre o ager e o saltus ou, nalgún 
caso, rodeados de terreo de cultivo.

O tipo E é o menos numeroso co 
11,6% e catro castros. Hai que apun-
tar que polas características oro-
gráficas do val as posibilidades de 
asentarse en pequenas chairas son li-
mitadas. Pola súa ubicación, no fondo 
do val, seguramente tería a súa orixe 
na II Idade do Ferro. As súas posibili-
dades defensivas eran febles, víanse 
na obriga de erguer defensas com-
plexas, cando menos aparentemente.



58

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ NÚÑEZ, A. (1984): Campo.Lameiro:
donde.la.historia.de.las.raíces.de.Galicia
se.escribió.en.piedra..Guía de los itinerarios
a los complejos inscultóricos rupestres.
Concello de Campo Lameiro.
ÁLVAREZ NÚÑEZ, A. (1986): Castro.de
Penalba..Campaña.1983. Col. Arqueoloxía /
Memorias, nº4. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela.
ÁLVAREZ NÚÑEZ, A. (1987): “Castro de Penalba
(Campo Lameiro) y Castro dos Mouros
(Moraña). Campaña de excavaciones 1987”.
El Museo de Pontevedra, XLI. Pontevedra. Páxs. 97-111.
ÁLVAREZ NÚÑEZ, A. (1989): “Castro de
Penalba e prospección no Castro dos Mouros
(Campo Lameiro). Arqueoloxía./.Informes.1.
Campaña.1987..Xunta de Galicia. Santiago de
Compostela. Páxs. 36-40.
ÁLVAREZ NÚÑEZ, A. (1991): “Castro de
Penalba (Campo Lameiro)”. Arqueoloxía./.Informes
2..Campaña.1988..Xunta de Galicia.
Santiago de Compostela. Páxs. 37-42.
CARBALLO ARCEO, L.X. (2002): A.Cultura
castrexa.na.comarca.de.Deza. Colección
Deza Básicos Nº4. Patronato Cultural de Lalín
– Seminario de Estudios do Deza. Concello de Lalín.
CONCHEIRO COELLO, A.; MONTERO
GONZÁLEZ, O.(2004): “Un modelo de posta
en valor do patrimonio cultural a escala local:
o Concello de Cotobade (Pontevedra). Análise
Empresarial.Galego.
CONCHEIRO COELLO, A.; MONTERO
GONZÁLEZ, O. (2006): “Os gravados rupestres
da parroquia de San Miguel de Carballedo
(Cotobade)”. A.Peneira.(1ª quincena - xullo 2006).
DORRIBO CAO, J.R.; REBOREDO TAJES,
M. (2000): Guía.dos.castros.de.Galicia..Ed. Do Cumio. Vigo.
FILGUEIRA VALVERDE, J.; GARCÍA



59

ALÉN, A. (1954): Materiales.para.la.Carta
Arqueológica.de.la.Provincia.de.Pontevedra.
El.Museo.de.Pontevedra.VIII.
FILGUEIRA VALVERDE, J.; GARCÍA
ALÉN, A: (1955): “Adiciones a la Carta Arqueológica
de la Provincia de Pontevedra”. El
Museo.de.Pontevedra.IX..Páxs. 31-45.
FILGUEIRA VALVERDE, J.; GARCÍA
ALÉN, A (1959): “Adiciones a la Carta Arqueológica
de la Provincia de Pontevedra”. El
Museo.de.Pontevedra.XIII. Páxs. 19-97.
FRAGUAS FRAGUAS, A. (1955): “Petróglifos
del monte Pedreira, en Carballedo (Pontevedra)”.
Actas.del.III.Congreso.Nacional.de.Arqueología. Zaragoza.
GARCÍA ALÉN, A.; PEÑA SANTOS, A. de
la (1980): Grabados.rupestres.de.la.provincia
de.Pontevedra. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña.
GONZÁLEZ RUIBAL, A. (2006-2007): Galaicos:
Poder.y.comunidad.en.el.Noroeste.de
la.Península.Ibérica.(1200.a.C.-50.d.C.)..2
vols. BRIGANTIUM. Volumes 18-19. Boletín
do Museo Arqueolóxico e Histórico da Coruña.
PARCERO OUBIÑA, C. (1998): La.Arqueología
de.la.Gasificación.en.Galicia.7:.Hacia
una.Arqueología.Agraria.de.la.Cultura.Castreña.
TAPA.9..LAFC. USC. Santiago de Compostela.
PARCERO OUBIÑA, C. (2002): La.construcción
del.paisaje.social.en.la.Edad.del.Hierro
del.NO..Ibérico..Ed. Fundación Ortegalia. Ortigueira.
PEÑA SANTOS, A. de la (2003a): Galicia.
Prehistoria,.castrexo.e.primeira.romanización. Ed. A Nosa Terra. Vigo.
PEÑA SANTOS, A. de la (2003b): “Nº6.
Placa de cinto (Castrexo, ss. VIII-VII a.C.).
Nº7 Obxectos de ferro (Castrexo, ss. VIII-VI
a.C.)”. No Catálogo.da.Exposición.Conmemorativa
da.Fundación.do.Museo.de.Pontevedra:
“75.obras.para.75.anos”. Pontevedra. Páxs. 206-209.
PEÑA SANTOS, A. de la; VÁZQUEZ VARELA,
J.M. (1979): Los.petróglifos.gallegos.
Grabados.rupestres.prehistóricos.al.aire.libre
en.Galicia..Cuadernos del Seminario de Estudios
Cerámicos de Sargadelos. Ed. do Castro. Sada.
PÉREZ ALBERTI, A. (1986): A.Xeografía. Ed. Galaxia. Vigo.



60

29: 125-136. 2010, ISSN: 0211-8653 | 135
A cultura castrexa na bacía do Lérez - Almofrei.
REBOREDO TAJES, M. (1995): Aproximación
aos.castros.dos.concellos.de.Cotobade,
A.Lama.e.Pontecaldelas.(Pontevedra).dende
un.punto.de.vista.espacial..Traballo de investigación
do 3º ciclo. Facultade de Xeografía e
Historia. Universidade de Santiago de Compostela. Inédito.
REBOREDO TAJES, M. (2002): “A cultura
castrexa. O caso de Forcarei”. Revista.COTAREDO
Nº5. Ed. Concello de Forcarei. Páxs. 62-65.
REBOREDO TAJES, M. (2005): “Os xacementos
arqueolóxicos de Forcarei”. En F.
ROZADOS “ROCHI”: Forcarei..Historia.fotográfica
do.s.XX..Excma. Deputación Provincial
de Pontevedra. Páxs. 63-70.
REBOREDO TAJES, M. (2008): A.cultura
castrexa.nos.vales.dos.ríos.Lérez-Almofrei.e
Verdugo-Oitavén..Tese doutoral. Dpto. de Historia
I. Facultade de Xeografía e Historia. Universidade
de Santiago de Compostela. Inédita.
REBOREDO TAJES, M. (2010): A.Cultura.Castrexa.na.bacía.do.Lérez.-.Almofrei..
Revista Gallaecia páx. 125 - 136.
SANTOS ESTÉVEZ. M. (1998): “Catalogación
dos xacementos arqueolóxicos do concello
de Cotobade (Pontevedra)”. GALLAECIA
Nº17..Dpto. de Historia I. Facultade de Xeografía
e Historia. Universidade de Santiago de
Compostela. Ed. do Castro. Páxs. 223-243.
SOBRINO BUHIGAS, R. (1935): Corpus.Petroglyphorum
Gallaeciae. Seminario de Estudos



61

Relatorio de Agradecemento 
pola Imposición da Insignia 
de Ouro da Asociación de 
Amigos da Terra de Montes 
(5 Agosto 2012)
Francisco.Rozados.“Rochi”.

Queridos confrades: Aínda que soe a socorrido e a tópico, para min é unha gran-
de honra recibir este recoñecemento, e máis aínda recibilo un ano antes de 
cumprir os 50 (coido que da longa nómina que compoñen os 32 galardoados 

que me precederan só o recibiran antes desa idade dúas persoas: o empresario Manuel 
Márquez Taín, de quen eu mesmo fixen a laudatio o 6 de agosto do ano 2000 na xuntanza 
daquel ano, e o deportista Manuel Canabal). Di un vello adaxio que cando se teñen 20 
anos un cre ter resolto o enigma da vida, ós 30 reflexiona sobre el e ós 40 descobre que 
non ten solución. Non sei se ós 50 se obtén unha nova visión para renovar ou reforzar 
a ilusión e seguir adiante nos misterios que nos depara a existencia, pero xa volo direi 
para o ano que vén, moito máis cheo de ilusión con este recoñecemento ás costas.

Por outro lado, din que na vida non 
hai premios nin castigos, senón conse-
cuencias, polo tanto algo debín de facer 
medianamente ben para que se me valo-
re con este recoñecemento, que para min 
ten unha importancia, de verdade, moi 
grande, por canto indica que un é profeta 
na súa terra, que é distinguido pola súa 
veciñanza, e fala ben tanto dun mesmo 
coma da xente que se propón recoñece-
lo, e iso é algo moi grande e moi satis-
factorio para calquera persoa de ben. En 
efecto, algo fixen, esencialmente escribir 

unha ducia de libros que, con maior ou 
menor acerto, falan do noso herdo común, 
da nosa común terra, das nosas queri-
das xentes, da nosa paisaxe e da nosa 
paisanaxe, en definitiva. E tamén fundar 
unha revista cultural que tentou levar 
a cultura máis nosa ós fogares da nosa 
xente. Eu non son un profundo coñece-
dor e investigador da terra como pode ser 
o meu admirado Xosé Luís Barreiro, pero 
si creo que son polo menos un digno di-
vulgador dos seus valores e do seu pa-
trimonio, tanto material coma inmaterial.
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E ademais, basta que propoña este 
recoñecemento alguén coa cabeza tan 
lúcida e tan ben amoblada coma don 
Carlos Baliñas para que non haxa que 
cuestionalo máis. Se a el lle parece ben, 
a min tamén. Dito isto, creo que o meu 
breve discurso non pode seguir outro 
camiño có do enxalzamento da CULTU-
RA, a palabra que menos allea me é de 
todas cantas que me rodean a cotío.

Toda a miña angueira e a miña 
meta foi e será sempre promover e 
divulgar a cultura da Terra de Mon-
tes, porque considero, e así o creo fir-
memente, que a cultura é o carné de 
identidade dunha comunidade, dun-
ha veciñanza que comparte tradición, 
costumes e normas de convivencia.

Sempre me chamou a atención esta 
Terra de Montes nai de xente ilustre, 
e a este efecto quero lembrar a fábu-
la de Esopo, que todos coñecemos, ti-
tulada “o parto dos montes”, na que 
aparecía a xa manida frase: parturient 
montes, nascetur ridiculus mus, que, 
por se hai alguén de fóra, como acos-
tuma dicir Xosé Luís, habería que tra-
ducir como: pariron os montes, naceu 
un ridículo rato. Alude a aqueles acon-
tecementos que, prometendo moito, ó 

co.futbolista.Manuel.Canabal.nun.xantar.en.
agosto.de.2004

co.actor.Pedro.Alonso.en.Soutelo,.o.23.de.agosto.de.2008
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final quedan en nada. Pero isto non ten 
absolutamente nada que ver co que se 
produciu na Terra de Montes. Aquí pari-
ron os montes, si, pero en troques dun 
ridículo rato, saíron mancheas de cate-
dráticos, enxeñeiros, filósofos, pintores, 
cineastas, políticos, escritores e artistas 
dunha categoría indubidable e valorada 
en recantos tan distintos e distantes 
coma Santiago, Madrid, Roma, Brasil, 
Buenos Aires, La Habana, Cracovia ou 
Australia. Ese parto dos nosos montes 
si que foi fecundo e produtivo, e esta 
terra pode estar orgullosa de seu e da 
xente que alumou e que puxo na so-
ciedade ó servizo do país e do mundo.

Dicía o poeta T.S. Eliot: É.importante.
que.unha.persoa.se.sinta.non.só.cida-
dán.dunha.nación.en.particular,.senón.
cidadán. dun. lugar. específico. do. seu.
país,.que.teña.as.súas.lealdades locais. 
O escritor ruso León Tolstoi vén dicir 
máis ou menos o mesmo cando invo-
ca que se. queres. ser. universal,. debes.
falar.da.túa.aldea. E así o fixo o amigo 

Chano Piñeiro, levando Mamasunción 
polo mundo enteiro, arrincando bá-
goas e aplausos que nos deron a en-
tender que se unha lingua nos separa, 
as emocións non fan máis ca unirnos, 
demostrando que o que pasa nas nosas 
aldeas é tamén universal, expresión que 
parafrasea de xeito romántico a celebé-
rrima aldea global de Marshall McLuhan.

Se de algo teño consciencia des-
de hai moitos anos é de que creo 
na Terra de Montes, e máis aínda 
desde hai 22 anos, concretamen-
te desde o 11 de agosto de 1990, o 
día no que, con 27 anos, asistín por 
primeira vez a esta xuntanza anual, 
aquel día celebrada na carballeira 
do Parque Venezuela de Soutelo, 
cun curioso, enriquecedor e imaxi-
nativo relatorio do catedrático Xesús 
Alonso Montero. Foi o día, ademais, 
no que coñecín persoalmente o que 
fora cronista da Terra de Montes, 
don Antón Rodríguez Fraiz, que por 
aquel entón asistía a unha das súas 
últimas xuntanzas. Pero direivos 
que ademais de crer nesta terra, 
tamén a quero. E Falando de querer, 
tamén probei a pasar ese amor pola 
peneira intelectual e seguila que-
rendo dun xeito aínda máis rico e 
máis sabedor das súas entrañables 
esencias. E digo pola peneira inte-
lectual porque xustamente aprendín 
a mirala e sentila a través dos poe-
mas tremendamente evocadores de 
Xosé Roxelio Otero Espasandín, das 
alegres melodías de Avelino e Cas-
tor Cachafeiro ou de Adelino Pichel, 

co.recentemente.falecido.Sancho.Gracia,.o.célebre.
Curro Jiménez,.o.6.de.agosto.de.2009.na.entrega.dos.

premios.da.Cultura.da.Deputación.de.Pontevedra
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das crónicas históricas do aludido 
Antón Rodríguez Fraiz, das evocado-
ras imaxes de Manuel Barreiro e de 
Virxilio Viéitez, das verbas sabias e 
sempre profundas de Manuel Cava-
da, das experimentadas reflexións 
metafísicas de Carlos Baliñas, das 
lúcidas percepcións humanistas e 
a soberbia desenvoltura expositiva 
(como quedou unha vez máis de 
manifesto) de Xosé Luís Barreiro, 
das cores apaixonantes dos nosos 
pintores Virxilio Blanco e Xosé María 
Barreiro, da limpa e abnegada dou-
trina de Manuel Espiña, das sempre 
actualizadas achegas científicas de 
Avelino Senra, da prosa xenerosa e 
comprometida de Xosé Manuel Rivas 
Troitiño, da sabedoría lingüística de 
Carme Hermida, da visión rural e 
íntima de Xosé Raposeiras, da agra-

dable poesía de Manuel Diz Ramos, 
das interesantes achegas históricas 
de Xesús Antonio Gulías ou da vi-
sión agridoce e nostálxica do ami-
go Chano Piñeiro. En fin, de todo 
o que de bo se fixo, se pensou e 
se deixou para a posteridade sobre 
esta nosa querida Terra de Montes. 

O amigo Xosé Luís Barreiro sinalaba, 
nunha das moitas colaboracións que me 
ten mandado para a revista Cotaredo, 
que a nosa comarca foi humanizada a 
través dun proceso de meticulosa cons-
trución da súa identidade socio-política 
e económica, nun feito que viría cons-
tituír un caso modélico de cosmización 
local protagonizada por un colectivo que 
reforza e expresa a súa identidade no 
marco dunha cultura e dun contexto 
simbólico de validez xeral, afirmando 

co.escritor.e.académico.Xosé.Neira.Vilas.na.Estrada,.o.5.de.xaneiro.de.2011,.no.50º.aniversario.da.publicación.de.
“Memorias.dun.neno.labrego”



65

ademais esa forza identitaria precisa-
mente en que o seu nome, Terra de 
Montes, sobreviviu durante séculos á 
numerosa superposición de organiza-
cións territoriais, de orde civil ou relixio-
sa, que tentaron fragmentar esa unidade 
indiscutible desde que alá polo século 
VI Martiño de Dumio acometera a tarefa 
de artellar social e economicamente a 
nosa poboación daquela illada, rústica e 
dispersa. Tanto é así que, aínda hoxe, e 
esta asociación maniféstase coma unha 
boa mostra disto que vou dicir, existe 
un forte vínculo entre todos os concellos 
que a forman, e mesmo co concello de 
Beariz, malia que a división provincial do 
ministro Javier de Burgos no século XIX o 
adscribiu a territorio ourensán e o apar-
tou administrativamente da comarca 
tradicional e histórica xurdida na época 
sueva, proceso dislocador que rematou 

no ano 1955, cando mesmo a diocese 
de Santiago o separou do arciprestado 
de Montes. Eis a forza do vínculo indes-
trutible desta terra e desta asociación.

Volvendo á miña paixón de es-
cribir e de comunicar o que sinto e 
coñezo sobre a nosa terra, teño que 
aludir ó que dicía o escritor estadou-
nidense Chester Himes: O.mundo.pó-
deme. negar. calquera. cousa,. mesmo.
lapidarme.por.exconvicto,.por.negro,.
por. ser. unha. persoa. desagradabe. e.
antipática,. pero. mentres. escriba,.
aínda. que. non. publiquen. o. que. eu.
escribo,. son. un. escritor,. e. iso. non.
mo. pode. quitar. ningúen.. Eu tamén 
penso así, sempre me quedará a es-
critura, e mesmo cando non escriba 
saberei que a teño aí, que ninguén 

co.entón.cronista.de.Galicia,.don.Antón.
Fraguas,.en.agosto.de.1997.en.Beariz

co.escritor.e.académico.Darío.Xohan.Cabana.
na.entrega.do.premio.Anxel.Fole.do.Concello.

de.Lugo,.o.20.de.xaneiro.de.2010
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ma poderá quitar, porque nos so-
ños de cadaquén manda cadaquén.

Todo o que eu levo publicado 
leva o selo da Terra de Montes. No 
caso do ensaio todo ten que ver co 
estudo da nosa terra, e no caso da 
ficción está inspirado nela ou entre-
sacado dela en maior ou menor me-
dida, aínda que despois se recree e 
se redimensione no espazo literario

Declárovos que de todos os pre-
mios con que me levan galardoado 
por Galicia adiante, ningún me fará 
tanta ilusión coma este, porque re-
presenta, repito, un recoñecemen-
to dos meus máis próximos veciños.

Non quero finalizar sen dedicarlle 
este recoñecemento a un amigo, a al-
guén que tamén tivo moito que ver coa 
posta en marcha desta asociación. Ese 
amigo non é outro que o amigo David, 
que nos deixou a comezos deste ano. 
El e mais eu estabamos firmemente 
convencidos de que non debemos ser 
meros tecnócratas nin meros xestores, 
que somos algo máis, que somos re-
presentantes dunha terra única e mi-
lenaria, rica en tradicións e en xentes 
de valía, e profundamente hospitala-
ria, comprensiva e ateigada de cultura.

Como dixen antes, o carné de 
identidade dunha comunidade é a 
cultura. Neste mundo globalizado, a 

co.escritor.e.académico.Gonzalo.Navaza.no.comedor.do.mosteiro.de.Aciveiro,.en.setembro.de.2003
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única esperanza que nos queda ós 
pequenos pobos é a diversidade cul-
tural á que temos dereito contra a 
uniformidade e estandarización que 
nos queren impoñer a escala mun-
dial. A cultura deféndenos como 
comunidade, enriquécenos e axúda-
nos na diversificación. Xa hai coren-
ta anos, o antropólogo e sociólogo 
José Ramón Llobera establecía que o 
principio darwiniano de diverxencia, 
que afirma que a diversificación da 
estrutura permite maiores posibilida-
des de supervivencia, podía aplicarse 
tamén ós sistemas socioculturais. E 
o meu profesor Xosé Ramón Barrei-
ro, ata hai ben pouco presidente da 
Real Academia Galega sempre nos 
dixo ós seus alumnos que somos un 
animal racional, pero que ese animal 
racional é sobre todo Cultura, e a 
Cultura fainos diferentes e mellores.

A importancia da cultura plásmase 
mesmo na orixe e na existencia desta 
asociación ou na da asociación de ami-
gos do mosteiro de Aciveiro, que non 
teñen máis obxecto có de defenderen 
por riba de todo a nosa milenaria tra-
dición e a nosa identidade cultural.

En fin, David deixou, para min, un 
baleiro de dimensións cósmicas tan-
to no plano político–institucional coma 
no plano persoal e da amizade. Sem-
pre me atopei coa comprensión, coa 
aquiescencia e, por que non dicilo, co 
mecenado de David. Algúns dos libros 
que eu publiquei non serían nunca 
editados se en lugar de David estivese 
outra persoa á fronte do Concello, por 
iso lle debo esta dedicatoria. Pero tam-

con.Xosé.Luís.Rivas.Cruz.“Mini”,.fundador.dos.
grupos.musicais.Fuxan.os.Ventos.e.A.Quenlla

cos.escritores.Miguel.Anxo.Fernández.e.Carlos.
G..Reigosa.diante.da.estatua.do.Gaiteiro.en.

Soutelo,.en.agosto.de.2010
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pouco quero despedirme sen mostrar a 
miña gratitude a todos os que forma-
des e formamos parte desta fermosa 
e comprometida asociación, encarnada 
na carismática e sólida xestión que to-
dos os presidente fixeron desde a súa 
creación: Jesús Jorge, Adolfo Cabada, 
José Vidal, Jaime Iglesias (con quen eu 
fun Vicepresidente), Xesús Antonio Gu-
lías, Xosé Raposeiras e Carlos Baliñas. E 
tamén no labor calado e constante que 
representa a outra homenaxeada do día 
de hoxe, a amiga Mari Carmen, sen a 
cal moitas veces as directivas o terían 
pouco doado para continuaren a orga-
nización que requiren estes reencontros 
tan gratos que celebramos ano tras ano.

Agora si, para rematar, quixera ler-
vos un brevísimo parágrafo do libro 
que hoxe vos quero entregar a todos 
en sinal desa gratitude, Estudo Antro-
polóxico da Terra de Montes, edita-
do en 2008. No seu epílogo escribín, 

moi consciente do que dicía, estas 
palabras: Se. hai. que. crer. ó. doutor.
Avelino.Senra,.a.única.razón.que.nos.
explica. por. que. naceron. tantos. per-
sonaxes. relevantes. na. Terra. de.Mon-
tes. é. a. existencia. de. alguén. no. pa-
sado.que.sementou.esta. terra.cunha.
utopía. resistente.ó.paso.da.historia..
Esa.utopía.sementouna.o.mosteiro.de.
Aciveiro. e. chámase. CULTURA.. No. ano.
1950.existía.menos.dun.1.%.de.anal-
fabetos. nesta. terra,. cifra. non. igua-
lada. polas. comunidades. máis. ricas.
do. territorio. español. e,. desde. logo,.
por. ningunha. comarca. de. Galicia. 

Eu dígovos que ese é o noso segredo 
e esa é a nosa forza para sobrevivirmos 
como unha comunidade unida e preocu-
pada pola nosa cultura e identidade nos 
futuros que veñan, sexan máis ou me-
nos venturosos. Grazas a todos pola vosa 
atención e moi especialmente ós ami-
gos Xosé Luís Barreiro e Carlos Baliñas.



69

Laudatio, ex intelligentia 
et corde, a Francisco 
Rozados “Rochi”
Xosé Luis Barreiro

Na imposición da Insignia de Ouro de Amigos da Terra de Montes

Forcarei, 5 de agosto de 2012

Os gregos, que foron pioneiros e fundamento do saber e a civiliza-
ción occidental, decatáronse moi axiña de que a cidade, aquilo que 
eles chamaban “polis”, constituía unha realidade sumamente comple-

xa, que pouco ou nada tiña que ver coa idea de aglomeración coa que primeiro 
se nos fai presente calquera gran urbe, cidade, pequena vila ou humilde aldea.

Porque a esencia da “polis” –sexa 
urbe, vila ou aldea- non está en xun-
tar moita xente, senón en xerar un or-
ganismo social preñado de relacións 
solidarias e comunitarias, ata construír 
o único ambiente no que o home –de-
finido por Aristóteles como “ser social 
por natureza”– se pode desenvolver 
e realizar, tanto nos aspectos mate-
riais como nos espirituais e culturais.

Na “polis” aprendemos o significa-
do de aspectos tan importantes como 
a educación e a inserción social, a acu-
mulación e transmisión de experiencias 
e saberes, o sentido da división do tra-
ballo e da solidariedade entre iguais, 
o alcance de conceptos tan elevados e 
necesarios como o espazo público, os 

dereitos e os deberes, o uso axeitado 
de recursos comúns, o sentido orixina-
rio da ética e do ben, e, sobre todo, do 
poder, da democracia e da liberdade.

Por iso fixemos derivar o nome da 
política da realidade da “polis”, e por iso 
sabemos que, sempre que estamos adoe-
cidos de tensións, violencia ou inmora-
lidade, subxace no ambiente unha crise 
da “polis”, das relacións humanas e do 
exercicio institucional e social do poder.

A “polis”, querido “Rochi”, cando 
é grande e esta amplamente batuxada 
nos xugos da historia, convértese nunha 
realidade case autónoma, que en vez de 
esixir a contribución traballosa das súas 
xentes e veciños, parece acochalos nun 
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manto de civilización que lles aporta ma-
dureza, experiencia e sentido. Quen vive 
en Roma, en Sevilla ou en Santiago de 
Compostela síntese dono dunha herdan-
za, responsable dun universo de símbo-
los, eslabón dunha cadea de xeracións á 
que está obrigado a darlle esplendor e 
continuidade. E por iso pode dicirse que 
os habitantes das vellas urbes, grandes 
en tamaño, simboloxía e cultura, son 
como pezas dun corpo autónomo que 
se move só, e que, salvo a incidencia 
de catástrofes ou males impredici-
bles, ten garantida a súa continuidade.

Pero os que nacemos e vivimos en 
pequenas bisbarras coma a Terra de 
Montes, que se espallan despois en 
centos de pequenas aldeas e casas illa-

das, non temos garantida nin a conti-
nuidade do noso universo natal, nin a 
forza cósmica coa que ese universo nos 
introduce no proceso da civilización, nin 
unha clara percepción das relacións so-
ciais, solidarias e comunitarias, que nos 
meten plenamente no universo social, e 
na súa civilización, e nos manteñen nel.

E por iso precisamos facer un enor-
me esforzo –como un intercambio en-
tre “polis” e pobo– ao que os urbanos 
e metropolitanos non están obrigados. 
Porque nós temos que crear a identida-
de da nosa Terra, para que non se con-
funda con outras e se perda no rebum-
bio do tempo e dos cambios acelerados. 
E temos que definir unha historia propia 
na que convivan con harmonía indefor-

Rochi.con.Chano.Piñeiro.nun.xantar.en.agosto.de.1992
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mable aquilo que somos con aquilo que 
queremos ser. E temos que crear símbo-
los, mitos, persoeiros, heroes sublimes e 
populares, e temos que facernos moitas 
preguntas e agromar moitos saberes nos 
que se encerra unha verdadeira cosmo-
loxía, como un xeito de entender o mun-
do e de sermos nós mesmos sobre el.

E aí estivo e está a túa contribu-
ción decisiva, querido “Rochi”, á Te-
rra de Montes. Porque dende a túa 
condición de historiador e intelec-
tual, moito antes que dende a túa 
condición de político e administra-
dor de intereses públicos, fuches un 
gran construtor da Terra de Montes, 
da súa identidade, dos seus mitos 
e símbolos, e da súa cosmoloxía.

A identidade dunha Terra precisa 
sempre de dúas vertentes: a que proxec-
ta o noso mundo cara fora, facendo que 
sexa admirado, e espertando a curiosi-
dade por coñecelo, e a que proxecta ese 
mesmo mundo cara dentro, facendo que 
os propios veciños sintamos orgullo da 
nosa realidade, nos impliquemos nela 
dun xeito activo, e saibamos compartir 
con toda a comunidade veciñal os mes-
mos valores e interpretacións que ás ve-
ces xeran en nós xenreiras e divisións.

Eu fixen moito, con moito cari-
ño e non pouco éxito, a proxección 
cara fora. E sei por elo que, no marco 
das contradicións propias dun mun-
do globalizado, esa tarefa de proxec-
ción externa é doada e agradecida, 

co.gaiteiro.Carlos.Núñez.no.interior.do.mosteiro.de.Aciveiro,.no.mes.de.outubro.do.ano.2000
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e apenas implica riscos intelectuais 
na súa determinación e realización.

Pero ti, amigo Francisco Rozados, 
empeñácheste no máis difícil e traballo-
so; no que obriga a investigar e a publi-
car os avances sen apenas medios para 
facelo; no que toca directamente a ata-
vismos persoais ou de grupo tecidos ao 
longo dunha historia de dispersión e mi-
nifundismos agrario, cultural e social; e 
no que tantas veces constitúe un camiño 
de construción da identidade moi com-
plexo e traballoso, e sen éxito garantido.

Por iso te teño animado tantas ve-
ces neste proceso. Por iso che prestei 
axuda directa ou indirecta cada vez 
que mo pediches. Por iso colaborei 
sempre, con máis ou menos éxitos, 
nas túas publicacións periódicas e 
libros. E por iso non quixen faltar a 
esta cita na que se me daba a opor-
tunidade de pregoar en público o que 

tantas veces che manifestei en priva-
do: o agradecemento e a admiración 
por unha obra xa extensa, importante 
e coñecida, que é esencial para a Terra 
de Montes, e que soubo sacar á luz o 
traballo de moitos veciños que dende 
sempre, aínda que con moitos me-
nos medios dos que temos hoxe, fo-
ron creando paseniño a nosa historia, 
a nosa cultura e a nosa identidade.

Precisamente por iso, porque tes 
unha historia larga e xenerosa, podo 
facer descansar nela a Laudatio da 
túa persoa e a explicación desta ho-
menaxe que hoxe che fai, baixo a 
presidencia do Prof. Baliñas, a Asocia-
ción de Amigos da Terra de Montes. 
Porque, baixo un alias tan coñecido, 
humilde e querido como é o de “Ro-
chi”, que seguramente herdaches do 
fútbol infantil e elevaches á catego-
ría de referencia intelectual e políti-
ca, hai un veciño de Forcarei que é:

co.escritor.e.académico.Xesús.Alonso.Montero.en.Aciveiro,.en.outubro.de.2003
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Licenciado en Historia Contemporá-
nea pola Universidade de Santiago de 
Compostela

Primeiro Tenente Alcalde e Concellei-
ro de Cultura de Forcarei desde 1999 ata 
2011.

Xerente do programa de Desenvolve-
mento Rural “Leader Montes” desde 2000 
ata 2008

Colaborador do Faro de Vigo coa co-
lumna semanal “Ecos. Mettacios” (1999 
– 2000)

Colaborador de La Voz de Galicia coas 
columnas semanais “A. Balada. do. Can-
dán” e “A.Miña.Fusadela” (2000 – 2005)

Fundador e coordinador da revista 
cultural “COTAREDO” desde 1998.

Escritor e autor das seguintes publi-
cacións: 

“Forcarei, no berce do Umia e do Lé-
rez” (Concello de Forcarei, 1991)

“Terra de Montes” (Guía cultural e 
turística. Edición Bilingüe. Editorial Eve-
rest, 2000)

co.gaiteiro.Xosé.Manuel.Budiño.en.Soutelo,
en.agosto.de.2004

con.Mariluz.Montes,.viúva.de.Chano.Piñeiro,.e.coa.actriz.Uxía.Blanco,.protagonista.de.“Sempre.Xonxa”.no.Café.
Moderno.de.Pontevedra.en.outubro.de.2003,.na.presentación.da.biografía.de.Chano
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“Memoria de Trasdomonte” (Edi-
cións Fervenza, 2003)

“Chano Piñeiro” (Biografía. Edicións 
Fervenza, 2003)

 “Forcarei. Historia Fotográfica do sé-
culo XX” (Excma. Deputación Provincial 
de Pontevedra, 2005).

“O transparente, cronosférico e om-
níglota segredo de don Amaro Loureiro 
e a súa alma perdida e recobrada” (Pre-
mio de novela curta Xoán de Cangas. 
2006)

“Raiolas no Faiado” (Sotelo Blanco 
Edicións, 2008)

“Terra de Montes. Estudo antropo-
lóxico” (Reler Edicións, 2008)

“Mapa Cultural, Turístico e Arqueo-
lóxico de Forcarei”. 1992

 “O Patrimonio de Montes. Fitos Cul-
turais” (“A procura da nosa identidade. 

Terra de Montes”). Excma. Deputación 
Provincial de Pontevedra. 2007.

“Verde soño de auga, ceo e pedra” 
Guía turística e cultural de Forcarei. Con-
cello de Forcarei. 2010.

“Mamasunción volve ó correo”. Do-
cumental sobre o 25 aniversario da cur-
tametraxe “Mamasunción”, de Chano 
Piñeiro.

“Alén da néboa” (CD homenaxe ó gai-
teiro de Sorribas. Grupo Musical Chorovia 
na Moucarria. Composición de oito pezas 
musicais e interpretación de dez). 2007.

Compre dicir que a Terra de Montes 
tiña unha enorme débeda de gratitude 
con Francisco Rozados, xa que non so-
mos, nin moito menos, os primeiros en 
premialo. Porque “Rochi” xa ten no seu 
poder os seguintes premios:

“Camilo José Cela” de Narrativa 
(2001) –XII edición– pola narración “Unha 
campa na congostra de Rebordechao”

co.escritor.Manuel.Rivas,.na.entrega.dos.
premios.Minerva.no.colexio.Peleteiro,

o.día.19.de.maio.de.2010

co.histórico.galeguista.Avelino.Pousa.Antelo.no.
ano.2004,.á.porta.do.restaurante.Victoria
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“Reimóndez Portela” de Xornalismo 
(2001) –VI edición– pola colaboración 
xornalística “Ler ou non ler, esa é a cues-
tión”, publicado en La Voz de Galicia.

“Anxel Fole” (Segundo premio) de 
Narrativa (2006) –VIII edición– pola na-
rración “A Muller que non comía”.

“Manuel Oreste” de Narrativa (2006) –XI 
edición– pola narración “Raiolas no faiado”.

“Concello de Marín” de Narrativa 
(2006) –IX edición– pola narración “O 
Empeine, ou o misterioso caso da tum-
ba profanada”.

“Xoán de Cangas” de Novela Curta 
(2006) –I edición– por “O transparente, 
cronosférico e omníglota segredo de 
don Amaro Loureiro e a súa alma perdi-
da e recobrada”.

“ANXEL FOLE” de Narrativa (2008) 
–X edición– pola narración “O Bestiario 
Máxico do Abade Eliseo”

Pero todos este premios cederán en 
importancia ao que, da man do Prof. Ba-
liñas e co agarimo e admiración da Terra 
de Montes, che damos hoxe os teus ve-
ciños. Porque desde hoxe es un dos pou-
cos privilexiados que lograches vencer o 
aforismo de categoría bíblica segundo 
o cal “ninguén é ben acollido na súa 
terra e entre os seus propios veciños”.

con.Xosé.Luís.Barreiro,.unha.vez.rematada.esta.Laudatio,.o.5.de.agosto.de.2012
no.salón.de.actos.do.Concello.de.Forcarei

con.David.e.co.actor.Luís.Tosar.nun.descanso.
da.película.“Afranio”,.xantando.no.restaurante.

París,.o.25.de.xuño.de.2008
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Ti es, despois de moito traballo e non 
poucos sinsabores, unha leda e mereci-
da excepción a esa regra de ingratitudes 
coa que tantas veces malpagamos o es-
forzo dos mellores. E por iso me sinto ex-
cepcionalmente ledo e orgulloso de ser 
o encargado de proclamar hoxe os teus 
méritos, de pedirche que sigas traballan-
do nos saberes e segredos da Terra, de 
animarte a seguir construíndo a nosa 
identidade con mente ampla, moderna e 
xenerosa, e de agradecerche que investi-
ses tanto esforzo de formación e investi-
gación persoal nun obxectivo que a moi-
tos lle parecerá tan pequeno e limitado.

Tamén che pido que compartas a 
ledicia deste pleno coa túa dona e coa 
túa familia, coa esperanza de que deixes 
continuidade a este teu esforzo por crear 

a crónica intensa dunha Terra que, pola 
emigración, pola pobreza ou pola desidia, 
perdeu tanto tempo fuxindo de si mesma.

Pero a miña mellor mensaxe 
deixeina para o final. Porque a miña 
Laudatio non é obrigada nin protoco-
laria, nin ten base nos méritos que 
compoñen o teu amplo Currículum, 
senón que está baseada en que es 
meu amigo, un amigo que non defrau-
da, no que confío plenamente, e con 
cuxa amizade me honro. Por iso creo 
que mereces esta Medalla e recoñe-
cemento que hoxe che entrega A Aso-
ciación de Amigos da Terra de Montes.

Pronunciado no salón de Plenos 
do Concello de Forcarei, ás 13:37 ho-
ras do domingo, 5 de agosto de 2012.
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Laudatio, ex intelligentia 
et corde, a Francisco 
Rozados “Rochi”
Francisco.Rozados.“Rochi”

Na imposición da Insignia de Ouro de Amigos da Terra de Montes

Forcarei, 5 de agosto de 2012

Os gregos, que foron pioneiros e fundamento do saber e a civiliza-
ción occidental, decatáronse moi axiña de que a cidade, aquilo que 
eles chamaban “polis”, constituía unha realidade sumamente comple-

xa, que pouco ou nada tiña que ver coa idea de aglomeración coa que primeiro 
se nos fai presente calquera gran urbe, cidade, pequena vila ou humilde aldea.

Porque a esencia da “polis” –sexa 
urbe, vila ou aldea- non está en xun-
tar moita xente, senón en xerar un or-
ganismo social preñado de relacións 
solidarias e comunitarias, ata construír 
o único ambiente no que o home –de-
finido por Aristóteles como “ser social 
por natureza”– se pode desenvolver 
e realizar, tanto nos aspectos mate-
riais como nos espirituais e culturais.

Na “polis” aprendemos o significa-
do de aspectos tan importantes como 
a educación e a inserción social, a acu-
mulación e transmisión de experiencias 
e saberes, o sentido da división do tra-
ballo e da solidariedade entre iguais, 
o alcance de conceptos tan elevados e 
necesarios como o espazo público, os 

dereitos e os deberes, o uso axeitado 
de recursos comúns, o sentido orixina-
rio da ética e do ben, e, sobre todo, do 
poder, da democracia e da liberdade.

Por iso fixemos derivar o nome da 
política da realidade da “polis”, e por iso 
sabemos que, sempre que estamos adoe-
cidos de tensións, violencia ou inmora-
lidade, subxace no ambiente unha crise 
da “polis”, das relacións humanas e do 
exercicio institucional e social do poder.

A “polis”, querido “Rochi”, cando 
é grande e esta amplamente batuxada 
nos xugos da historia, convértese nunha 
realidade case autónoma, que en vez de 
esixir a contribución traballosa das súas 
xentes e veciños, parece acochalos nun 
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manto de civilización que lles aporta ma-
dureza, experiencia e sentido. Quen vive 
en Roma, en Sevilla ou en Santiago de 
Compostela síntese dono dunha herdan-
za, responsable dun universo de símbo-
los, eslabón dunha cadea de xeracións á 
que está obrigado a darlle esplendor e 
continuidade. E por iso pode dicirse que 
os habitantes das vellas urbes, grandes 
en tamaño, simboloxía e cultura, son 
como pezas dun corpo autónomo que 
se move só, e que, salvo a incidencia 
de catástrofes ou males impredici-
bles, ten garantida a súa continuidade.

Pero os que nacemos e vivimos en 
pequenas bisbarras coma a Terra de 
Montes, que se espallan despois en 
centos de pequenas aldeas e casas illa-
das, non temos garantida nin a conti-
nuidade do noso universo natal, nin a 
forza cósmica coa que ese universo nos 
introduce no proceso da civilización, nin 
unha clara percepción das relacións so-
ciais, solidarias e comunitarias, que nos 
meten plenamente no universo social, e 
na súa civilización, e nos manteñen nel.

E por iso precisamos facer un enor-
me esforzo –como un intercambio entre 
“polis” e pobo– ao que os urbanos e 
metropolitanos non están obrigados. 
Porque nós temos que crear a identi-
dade da nosa Terra, para que non se 
confunda con outras e se perda no 
rebumbio do tempo e dos cambios 
acelerados. E temos que definir unha 
historia propia na que convivan con 
harmonía indeformable aquilo que so-
mos con aquilo que queremos ser. E 

temos que crear símbolos, mitos, per-
soeiros, heroes sublimes e populares, 
e temos que facernos moitas preguntas 
e agromar moitos saberes nos que se 
encerra unha verdadeira cosmoloxía, 
como un xeito de entender o mundo 
e de sermos nós mesmos sobre el.

E aí estivo e está a túa contribución 
decisiva, querido “Rochi”, á Terra de 
Montes. Porque dende a túa condición 
de historiador e intelectual, moito antes 
que dende a túa condición de político 
e administrador de intereses públicos, 
fuches un gran construtor da Terra de 
Montes, da súa identidade, dos seus 
mitos e símbolos, e da súa cosmoloxía.

A identidade dunha Terra preci-
sa sempre de dúas vertentes: a que 
proxecta o noso mundo cara fora, fa-
cendo que sexa admirado, e esper-
tando a curiosidade por coñecelo, e a 
que proxecta ese mesmo mundo cara 
dentro, facendo que os propios veci-
ños sintamos orgullo da nosa realida-
de, nos impliquemos nela dun xeito 
activo, e saibamos compartir con toda 
a comunidade veciñal os mesmos va-
lores e interpretacións que ás veces 
xeran en nós xenreiras e divisións.

Eu fixen moito, con moito cari-
ño e non pouco éxito, a proxección 
cara fora. E sei por elo que, no marco 
das contradicións propias dun mun-
do globalizado, esa tarefa de proxec-
ción externa é doada e agradecida, 
e apenas implica riscos intelectuais 
na súa determinación e realización.
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Pero ti, amigo Francisco Rozados, 
empeñácheste no máis difícil e traba-
lloso; no que obriga a investigar e a 
publicar os avances sen apenas me-
dios para facelo; no que toca direc-
tamente a atavismos persoais ou de 
grupo tecidos ao longo dunha historia 
de dispersión e minifundismos agra-
rio, cultural e social; e no que tantas 
veces constitúe un camiño de cons-
trución da identidade moi complexo 
e traballoso, e sen éxito garantido.

Por iso te teño animado tantas 
veces neste proceso. Por iso che 
prestei axuda directa ou indirecta 
cada vez que mo pediches. Por iso 
colaborei sempre, con máis ou me-
nos éxitos, nas túas publicacións 
periódicas e libros. E por iso non 
quixen faltar a esta cita na que se 
me daba a oportunidade de pregoar 
en público o que tantas veces che 
manifestei en privado: o agradece-
mento e a admiración por unha obra 
xa extensa, importante e coñecida, 
que é esencial para a Terra de Mon-
tes, e que soubo sacar á luz o tra-
ballo de moitos veciños que dende 
sempre, aínda que con moitos menos 
medios dos que temos hoxe, foron 
creando paseniño a nosa historia, 
a nosa cultura e a nosa identidade.

Precisamente por iso, porque tes 
unha historia larga e xenerosa, podo 
facer descansar nela a Laudatio da túa 
persoa e a explicación desta homenaxe 
que hoxe che fai, baixo a presidencia do 
Prof. Baliñas, a Asociación de Amigos da 

Terra de Montes. Porque, baixo un alias 
tan coñecido, humilde e querido como 
é o de “Rochi”, que seguramente her-
daches do fútbol infantil e elevaches á 
categoría de referencia intelectual e po-
lítica, hai un veciño de Forcarei que é:

Licenciado en Historia Contemporá-
nea pola Universidade de Santiago de 
Compostela

Primeiro Tenente Alcalde e Concellei-
ro de Cultura de Forcarei desde 1999 ata 
2011.

Xerente do programa de Desenvol-
vemento Rural “Leader Montes” desde 
2000 ata 2008

Colaborador do Faro de Vigo coa co-
lumna semanal “Ecos.Mettacios” (1999 
– 2000)

Colaborador de La Voz de Galicia 
coas columnas semanais “A.Balada.do.
Candán” e “A. Miña. Fusadela” (2000 – 
2005)

Fundador e coordinador da revista 
cultural “COTAREDO” desde 1998.

Escritor e autor das seguintes publi-
cacións: 

“Forcarei, no berce do Umia e do Lérez” 
(Concello de Forcarei, 1991)

“Terra de Montes” (Guía cultural e 
turística. Edición Bilingüe. Editorial Eve-
rest, 2000)
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“Memoria de Trasdomonte” (Edi-
cións Fervenza, 2003)

“Chano Piñeiro” (Biografía. Edicións 
Fervenza, 2003)

 “Forcarei. Historia Fotográfica do sé-
culo XX” (Excma. Deputación Provincial 
de Pontevedra, 2005).

“O transparente, cronosférico e om-
níglota segredo de don Amaro Loureiro 
e a súa alma perdida e recobrada” (Pre-
mio de novela curta Xoán de Cangas. 
2006)

“Raiolas no Faiado” (Sotelo Blanco 
Edicións, 2008)

“Terra de Montes. Estudo antropo-
lóxico” (Reler Edicións, 2008)

“Mapa Cultural, Turístico e Arqueo-
lóxico de Forcarei”. 1992

 “O Patrimonio de Montes. Fitos Cul-
turais” (“A procura da nosa identidade. 
Terra de Montes”). Excma. Deputación 
Provincial de Pontevedra. 2007.

“Verde soño de auga, ceo e pedra” 
Guía turística e cultural de Forcarei. Con-
cello de Forcarei. 2010.

“Mamasunción volve ó correo”. Do-
cumental sobre o 25 aniversario da cur-
tametraxe “Mamasunción”, de Chano 
Piñeiro.

“Alén da néboa” (CD homenaxe ó gai-
teiro de Sorribas. Grupo Musical Chorovia 
na Moucarria. Composición de oito pezas 
musicais e interpretación de dez). 2007.

Compre dicir que a Terra de 
Montes tiña unha enorme débeda 
de gratitude con Francisco Roza-
dos, xa que non somos, nin moi-
to menos, os primeiros en pre-
mialo. Porque “Rochi” xa ten no 
seu poder os seguintes premios:

“Camilo José Cela” de Narrativa 
(2001) –XII edición– pola narración “Unha 
campa na congostra de Rebordechao”

“Reimóndez Portela” de Xornalismo 
(2001) –VI edición– pola colaboración 
xornalística “Ler ou non ler, esa é a 
cuestión”, publicado en La Voz de Ga-
licia.

“Anxel Fole” (2º premio) de Narrati-
va (2006) –VIII edición– pola narración “A 
Muller que non comía”.

“Manuel Oreste” de Narrativa (2006) 
–XI edición– pola narración “Raiolas no 
faiado”.

“Concello de Marín” de Narrativa 
(2006) –IX edición– pola narración “O 
Empeine, ou o misterioso caso da tum-
ba profanada”.

“Xoán de Cangas” de Novela Curta 
(2006) –I edición– por “O transparente, 
cronosférico e omníglota segredo de 
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don Amaro Loureiro e a súa alma perdi-
da e recobrada”.

“ANXEL FOLE” de Narrativa (2008) 
–X edición– pola narración “O Bestiario 
Máxico do Abade Eliseo”

Pero todos este premios cederán en 
importancia ao que, da man do Prof. Ba-
liñas e co agarimo e admiración da Terra 
de Montes, che damos hoxe os teus ve-
ciños. Porque desde hoxe es un dos pou-
cos privilexiados que lograches vencer o 
aforismo de categoría bíblica segundo 
o cal “ninguén é ben acollido na súa 
terra e entre os seus propios veciños”.

Ti es, despois de moito traballo e 
non poucos sinsabores, unha leda e 
merecida excepción a esa regra de in-
gratitudes coa que tantas veces mal-
pagamos o esforzo dos mellores. E por 
iso me sinto excepcionalmente ledo e 
orgulloso de ser o encargado de procla-
mar hoxe os teus méritos, de pedirche 
que sigas traballando nos saberes e 
segredos da Terra, de animarte a se-
guir construíndo a nosa identidade con 
mente ampla, moderna e xenerosa, e 

de agradecerche que investises tanto 
esforzo de formación e investigación 
persoal nun obxectivo que a moitos 
lle parecerá tan pequeno e limitado.

Tamén che pido que compartas 
a ledicia deste pleno coa túa dona 
e coa túa familia, coa esperanza de 
que deixes continuidade a este teu 
esforzo por crear a crónica intensa 
dunha Terra que, pola emigración, 
pola pobreza ou pola desidia, perdeu 
tanto tempo fuxindo de si mesma.

Pero a miña mellor mensaxe deixeina 
para o final. Porque a miña Laudatio non 
é obrigada nin protocolaria, nin ten base 
nos méritos que compoñen o teu amplo 
Currículum, senón que está baseada en 
que es meu amigo, un amigo que non 
defrauda, no que confío plenamente, 
e con cuxa amizade me honro. Por iso 
creo que mereces esta Medalla e reco-
ñecemento que hoxe che entrega A Aso-
ciación de Amigos da Terra de Montes.

Pronunciado no salón de Plenos 
do Concello de Forcarei, ás 13:37 ho-
ras do domingo, 5 de agosto de 2012.
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Chámanme Frank, 
Frank Soutelo, por 
Soutelo de Montes
Miguel Anxo Fernández

[Encargoume.o.bo.amigo.Rochi,.que.usando.da.miña.confianza.con.Frank.Soutelo,.
lle.pedira.unhas.letras.sobre.o.seu.vínculo.con.Soutelo.de.Montes.por.parte.de.pai..
Foi.para.min,.encomenda.sen.demora,.pois.ten.Rochi.a.Terra.de.Montes.por.patria,.
ademais.de.ser.animoso.emprendedor.de.varia.e.boa.cousa,.e.proba.feliz.diso.é.o.
anuario.Metacios que.vostede.ten.entre.as.mans..Con.todo,.pillei.ao.noso.benque-
rido. sabuxo.atarefado.nun. complexo. caso.que. seica. está.a.piques.de. resolver. e.
pronto.agarda.relatar.ós.seus.lectores..“Vas.ter.que.darlle.ti.a.forma,.que.non.dou.
abasto”,.respondeume.Frank..E.iso.fixen,.tomei.unhas.notas.que.me.adiantou:.“non.
é.todo,.garda.coidado,.pero.tempo.haberá.de.contar.mais...”..Velaí.canto.me.dixo..E.
sorprendeume.cunha.exclusiva,.cando.menos.tan.desconcertante.como.interesante.]

Xa dicía en Un.nicho.para.Marilyn, cando falaba das orixes do meu nome 
profesional, que “o de Soutelo metino porque soa ben e tamén en lem-
branza do meu pai, orixinario daquela vila, famosa despois polo seu 

gaiteiro, quen por certo, e malia ser dato que aquí quizais sobre, ambos foran 
bos amigos na mocidade. De aí que entre os meus fetiches garde un disco úni-
co, de pizarra, que Avelino Cachafeiro gravou na Radio Pontevedra dos anos co-
renta e que o meu pai conservaba entre os seus recordos máis mimados”.

Tamén en Lume. de. cobiza recoñe-
cía que “nunca me dera por recuperar 
aquela parte das miñas raíces e pro-
metinme que sería hora de facelo. Meu 
pai arrastrou o trauma da súa forzada 
marcha e só ás veces nos falaba do seu 
lar e mais das súas voltas e revoltas”, 

reflexionaba ao percorrer eu os mesmos 
recantos cando aqueles lumes da nove-
la, sen apenas determe porque ía cami-
ño de Muros onde me agardaba a mesa 
da tía Castora. Pero iso, tamén dicía 
eu naquelas páxinas, non me impediu 
deixarme “ás evocacións, remotas pero 
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achegadas na nostalxia. Meu pai falába-
me dun país de carballos, as árbores da 
Terra, as da sombra no verán, as da her-
ba a seu carón para as vacas e as lan-
dras para os porcos, as dalgún debuxo 
reproducido de Castelao que conservaba 
con agarimo. Mesmo recordaba aquela 
cantiga de Carballeira.de.San.Xusto,.car-
balleira. derramada/naquela. carballeiri-
ña,.perdín.a.miña.navalla… que o vello 
asubiaba ou cantaruxaba con humor”. 

Contaba el que a súa marcha de 
Soutelo cando o 36, fóralle traumática 
como a tantos outros, algúns deixan-
do o alento naquela triste encrucillada. 
Nunca foi moi explícito sobre o canto 
lle acontecera, pero algo tivo que ver 
o proceder pouco cristián dun crego de 
por ali. Non ven ao caso dar agora mais 
datos, pero entre os papeis que meu 
pai gardaba no pequeno faiado daquel 
piso á beira do Hudson, en New York, 
e que eu conseguira salvar da tan des-
castada como irresponsable miña irmá, 
había un caderniño cunhas notas a lá-
pis nas que meu vello pousara algunhas 
lembranzas. Falaba ali dos falanxistas. 
Foi así como souben que deixara un ir-
mán en Soutelo de Montes co que se 
enfrontara pola ideoloxía e co que xa 
non volvería a vincularse. Por iso pode 
que aínda conserve eu parentes por 
aló, pero non se me deu por indagalo 
ata o de agora, e xa saberán o porque.

Contaba tamén en Lume.de.Cobiza, 
que falárame moitas veces do fermoso 
proxecto do Seminario de Estudos Ga-
legos e que tratara a algúns dos seus 

fundadores, pois “interesáballe moito 
a antropoloxía e tiña predilección pola 
etnografía. Aínda lembro que de neno 
me fixo uns zoquiños, un cabaceiro e 
mais un carro de vacas en madeira, 
coa única axuda dunha navalla. Meu 
pai era un experto en argallar traballa-
das gaiolas coma as que fixera de neno 
por terras de Soutelo”. Foron aqueles 
os meus xoguetes preferidos fronte os 
fabricados en serie cos que enreda-
bamos tódolos nenos da New York de 
finais dos anos cincuenta e comezos 
dos sesenta. Confeso que o meu pre-
ferido era un avión comercial da Pam 
Am que andaba a pilas e imitaba o 
ruído dos catro motores que ademais 
acendían unhas luces vermellas no seu 
cabo, pero os de meu pai eran xogue-
tes singulares, e por iso me fascinaban. 

Lembro como chamaba moito a 
atención o carro cando o baixaba á rúa. 
“É coma o que tiña o teu avó na casa 
de Soutelo de Montes…”, dixérame 
papá. O dos zoquiños non era casual 
porque o meu bisavó fora zoqueiro e 
seica lle vira facelos moitas veces. Eses 
aínda os conservo en Malibú, pero o 
resto non sei que foi deles. Non, minto, 
agora lembro... O cabaceiro escanga-
llouse. Un día veuse abaixo no andel 
onde pousaba e nada se puido facer 
por recompolo. O carro cos bois subiu 
para o meu trasteiro e vai ti ver como 
finou. Sospeito que a miña irmá botou-
nos ao lixo. Nada quixo saber nunca 
da terra dos seus proxenitores e cando 
houbera que librar a vivenda paterna, 
ela encargouse de arrasar todo o que 
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non valese cartos. Iso si, eu chegara 
a tempo de salvar a biblioteca gale-
ga do meu pai e os seus papeis, pero 
ese xa é conto para outra ocasión.

E que máis podo relatar de Soutelo 
de Montes? Ah, pois o das tres landras 
que recollín na pequena carballeira do 
centro da vila, a carón da estrada e 
que me acompañaron ata a miña casa 
de Malibú por algo tan sinxelo coma un 
descoido. Ficaran no peto da americana 
onde as gardara ata que ao desfacer a 
maleta e apartar a roupa para mandala a 
limpar, casualmente unha delas golpeou 
no parqué. Decateime, recuperei as ou-
tras dúas e tiven unha ocorrencia que 
consideraría de tolos en tempos idos. A 
ocorrencia derivou nun carballo peque-
cho que agora medra no xardín da miña 
casa en Malibú e que me mantén xungui-
do á lembranza de Soutelo de Montes.

E deixo para o final unha pequena 
nova que souben nestes días e que me 
retornará moi pronto polas rúas da vila 

soutelana e moito me temo que tamén 
polos seus carreiros e congostras. Pat 
Pérez, que goberna na miña ausencia a 
oficina de Los Angeles, anuncioume que 
se recibira unha carta certificada envia-
da a meu nome desde Soutelo de Mon-
tes. Seica remitía un primo carnal meu 
do que nin sabía da súa existencia. Pe-
díralle a Pat que me lera aquelas letras 
na distancia, e xa me adiantou, “Se es-
tás de pé, senta Frank, que che vai cum-
prir”. Non foi necesario, que un xa ten 
callo e da vida poucas sorpresas agardo, 
pero adiántolles que espero coñecer moi 
pronto a aquel parente xa que polo visto 
terei que pagar o recibo da contribución 
anual no concello de Forcarei e outro 
máis no do Carballiño. Xa sei que moitos 
de vostedes quererán saber da cousa, 
pero a sensatez obrígame a non tomala 
pola lixeira. Contareillo nunha próxima 
cita, que a teremos, pois xa me conside-
ro un veciño máis da Terra de Montes. 

Unha forte aperta, Bo Nadal e ganas 
de troula que non falten.
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A Fortaleza do Castro 
Sinal de Identidade 
da Terra de Montes
José Raposeiras Correa

Breve recensión histórica e localización

Como doazón da raíña de Castela e León, dona Urraca, ó arcebispo Xel-
mírez, na Alta Idade Media -concretamente entre os anos 1110 e 1115- a 
Terra de Montes pasou a depender da diocese compostelá. Esta cesión sería 

confirmada máis adiante por Alfonso VII, en concreto no ano 1188, xunto coa Te-
rra de Tabeirós. Nestas terras levantáronse unhas torres dende as que se vixia-
ban as posesións que gobernaban os arcebispos. Deste xeito, a Terra de Tabeirós 
controlouse a través da Torre da Barreira, situada na freguesía de San Martiño 
de Riobó (A Estrada) e, a Terra de Montes dende a Torre-Fortaleza do Castro, le-
vantada case no centro xeográfico da comarca, en San Miguel de Presqueiras.

Nas publicacións que aparecen ó 
respecto do que foi crego de San Pedro 
de Campañó e cronista oficial do Conce-
llo de Forcarei -o finado de D. Antonio 
Rodríguez Fraiz- éste comentábanos que 
ámbalas dúas torres tiñan unha historia 
e un emprazamento parecidos, levan-
táronse ó mesmo tempo, o plano era 
idéntico e o destino tamén era o mesmo.

Así pois, o arcebispo Xelmírez mandou 
erguer encol dun castro celta -de aí o seu 
nome- a Torre-Fortaleza do Castro de Montes 
(o Arcebispado de Santiago de Compostela 
aínda é hoxe o propietario dunha pequena 
leira -na que estaba situada a Torre- co-

rrespondente á parcela núm. 519 segundo 
nos consta no plano de propietarios da 
parroquia de San Miguel de Presqueriras).

Dende estas datas -século XII- o cen-
tro administrativo e símbolo de sobera-
nía sobre a citada comarca sería a Forta-
leza do Castro de Montes en Presqueiras 
(Forcarei), cunha situación xeográfica e 
defensiva privilexiada, na península que 
rodea o río do Castro (afluente do Lérez).

Despois da restauración que fixeran 
os Fonseca, como trataremos máis adian-
te, ata os anos 1582 / 1583 conservouse 
o castelo en bo estado ou alomenos tiña 
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o tellado, segundo nos di o Cardenal Je-
rónimo del Hoyo. Este cardenal visitou a 
fortaleza en 1607, por orde de Maximilia-
no de Austria, facendo a seguinte des-
cripción: La.fortaleça.de.Montes.esta.en.
la felegresia.de.San.Miguel.de.Presquei-
ras,.rodeada.de.un.río,.con.su.barbaca-
na..No.tiene.más.que.las.paredes.y.estas.
arruynadas. por. muchas. partes. (Rodrí-
guez Fraiz, 1971: 337, citando a Ángel 
Rodríguez e Benito Varela “Memorias del 
Cardenal Jerónimo del Hoyo”, páxina 12).

Na actualidade só quedan algúns 
restos dos muros e a Capela da Virxe 
dos Remedios -século XVII- de fachada 
barroca, obra dos mestres de cantería 

Pedro de Arén, José Nieto e Domingo 
Antonio Sieiro, que eran veciños do 
Concello de Cerdedo. Esta capela ten 
un pequeno altar plateresco de factu-
ra e pintura popular e no seu interior 
consérvase a imaxe de Nosa Señora do 
Castro (século XV), policromada, duns 
cincuenta centímetros de altura e de 
estilo gótico.

O papel dos xuíces-meriños

A Torre-Fortaleza do Castro ía servir 
de residencia, vivenda para o xuíz-me-
riño e tamén para os servidores e sol-
dados que contribuirían a axudarlle na 
conservación da xurisdicción, cobrar 

Plano da Torre-Fortaleza do Castro1

1. Seccións.de.Ciencias.Eclesiásticas.e.Estudos.Xacobeos.(Rodríguez.Fraiz,.1971:338).
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impostos, administrar xustiza e facela 
cumprir. Así, dende esta torre, os xuí-
ces- meriños gobernaban e percibían 
rentas dos campesiños para o Arcebis-
pado e maila Coroa, cun poder soamen-
te recortado polas capacidades xuris-
diccionais dos mosteiros (por exemplo 
o de Acibeiro,dentro da comarca).

Este castelo e torre señorial, que 
tiñan forma de planta rectangular, es-
taban situados na parte alta do te-
rreo (aproximadamente no centro da 
península do castro). Unha vez feita 
a cesión das terras ó arcebispado, a 
forma de goberno establecida pola 
mitra. compostelá. para a comarca, le-
vouse a. cabo coa mediación dos cha-
mados xuíces-meriños ata o ano 1811.

O primeiro xuíz-meriño da Terra de 
Montes foi Suero Froilaz, nomeado para 
o cargo polo arcebispo Diego Xelmírez, 

tal e como figura no documento de con-
firmación dos bens, privilexios e exen-
cións á Igrexa de Santiago (concesión do 
monarca Fernando II que expide Alfonso 
VII en Zamora, o 4 de maio de 1188).

A presencia de Fernán Pérez Churruchao

A xustificación ou o porqué de cha-
marlles “Churruchaos” ós veciños de 
San. Miguel. e. Santa. Mariña. de Pres-
queiras xorde a partir do xuíz-meriño 

Capela do Castro

Castro de Montes 2

2. Reconstrucción.conxectural.elaborada.no.ano.1969.polo.artista.pontevedrés.Agustín
Portela.(Rodríguez.Fraiz,.1971:340).
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Don Fernán Pérez de Deza-Churruchao, 
sendo así esta a orixe do alcume co 
que aínda hoxe se nos coñece. Este 
xuíz-meriño foi o autor material do as-
asinato do arcebispo Suero Gómez de 
Toledo, unha tarde do 29 de xuño de 
1366, na Praza do Hospital (detrás do 
altar do Apóstolo). Los churruchaos de 
Deza, no les diré yo de cierto su pro-
pia casa, porque ellos fueron señores 
de Deza y Tras-Deza y de Borraxeiros 
y porque en estas y Castro de Montes 
y todas las otras veetrías, y no sei en 
estas comarcas haya solar antiguo. Bo-
rraxeiros no fue gran casa que digamos 
que era la casa de ellos, dudolo porque 
el apellido es Rodeiro y creo que era la 

propia casa de ellos... (Rodríguez Fraiz, 
1971:348, citando a Vasco da Ponte).

As liortas dinásticas e as preten-
sións ao trono entre o rei Pedro I e os 
seus irmáns xunto co control do poder 
á igrexa, fixo que o rei –unha vez co 
metido o asasinato do citado arcebis-
po Suero Gómez de Toledo- se apode-
rase das Torres de Montes, entregán-
dollas ó cabaleiro Fernando de Castro 
que pasaría a ser tamén xuíz-meriño 
da xurisdicción de Montes. De tódolos 
xeitos, dado que estas terras estaban 
moi apartadas do lugar donde se leva-
ra a cabo o crime do arcebispo (Santia-
go) e para desprecia-las leis canónicas 

O outro escudo de Manuel de Ogando e Barros 4

4. Consérvase.hoxe.preto.da.igrexa.de.
Santiago.de.Pardesoa.(case.abandonado.no.lu-
gar,.foi.recollido.polo.Mestre.de.Ensino.Primario.
D..Eugenio.López.González).

Escudo do xuíz-meriño Manuel de
Ogando e Barros (século XVIII) 3 .

3. Atópase.nunha.casa.particular.de.
Santa.Mariña.de.Presqueiras.(Alfonsín)..Este.xuíz,.
procedente.dunha.distinguida.familia.de.Pardesoa.
e.Presqueiras,.tiña.casa.e.escudo.en.ámbalas.
dúas.parroquias.
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e ao arcebispado (loitas entre o poder 
civil e eclesiástico como xa dixemos), 
Fernando de Castro propuso como 
xuíz-meriño e responsable da fortale-

za -co consentimento do rei- ao autor 
material do homicidio, o xa nomeado 
Fernán Pérez Churruchao, malia que se-
guía co severo castigo da excomunión.

A reconstrucción da fortaleza

O derrubamento da Torre do Castro 
de Montes prodúcese tralas chamadas 
Guerras Irmandiñas (divisións e loitas 
entre si dos señores, levantamentos 
dos campesiños...) entre os anos 1467 
e 1476. Unha vez recuperadas as te-
rras, os fortes e os señoríos, cumpría 
reedificala. O papel das reconstruccións 

-segundo nos consta- correspondeulles 
nas primeiras etapas ós xuíces-meriños 
de apelido Fonseca (Alonso de Fonseca 
II e III). Tendo en conta estas e outras 
restauracións posteriores, conservou-
se a fortaleza nun estado bastante 
aceptable, como xa dixemos con an-
terioridade, ata os anos 1582 ou 1583.

A necesidade dunha nova ubicación: Soutelo de Montes

A pesar das mencionadas reedifica-
cións e doutras posteriores, o Castro de 
Presqueiras seguía sen reuni-las condi-
cións mínimas de habitabilidade e de 

seguridade. Deste xeito, o xuíz -meri-
ño Pedro de las Landeras fíxolle ver ó 
prelado a necesidade de construír unha 
casa decente, capaz e en mellor sitio 

O Pío (paisaxe ó redor do Castro). Abril de 2004.
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para a comodidade do pobo xa que o 
Castelo tiña un acceso difícil. Buscou-
se así un lugar máis céntrico e mellor 
comunicado con toda a xurisdicción: 
Soutelo de Montes. Aquí, concretamen-
te no lugar de Soutelo de Arriba (per-
tencente naqueles intres. á freguesía 
de Pardesoa), o arcebispo Sanclemente 
-a finais do século XVI- mandou cons-
truí-la Casa-Torre. Arcebispal. de. Mon-
tes.para vivenda dos xuíces- meriños, 
onde se asentarían ata a abolición das 
xurisdiccións especiais no ano 1811.

O último dos xuíces-meriños

Ó comeza-lo ano 1808 foi nomea-
do xuíz-meriño Don Alonso de Soto 
Cortés e Varela Vahamonde, nado o 16 
de maio de 1771 -no Pazo de Hermo-
sende- dentro da parroquia de Mille-

rada, onde xacen tamén os seus res-
tos mortais (faleceu o 16 de maio de 
1844, xusto ós 73 anos de idade). A 
este célebre señor correspondeulle o 
honor de se-lo último dos xuíces-meri-
ños de Terra.de.Monte.así como o pri-
meiro Alcalde do Concello de Forcarei.

Consideracións a modo de reflexión final

Ó meu modo de ver, cómpre seguir 
investigando e explorando nos restos 
que aínda quedan do vello Castelo do 
Castro en Presqueiras así como na pe-
gada que alí deixaron os xuíces- me-
riños. Non hai moitos anos aparece-
ron, tralas excavacións realizadas para 
aparcamentos -preto donde estaba 
ubicada a Torre-, pedras labradas en-
tre o rebo. Hoxe en día pódense obser-
va-las bases da fortificación subindo 
dende o río ata o cume, pero atópa-
se todo nun lamentable estado de 
conservación e de abandono. É unha 
mágoa non poder disfrutar dunhas pai-
saxes tan insólitas e fermo- sas e tan 
cheas de historia do noso pasado e da 
nosa memoria que nos identifica como 
pobo. Precisaríase pois facer algo a pe-
sar de que a Península do Castro, onde 
estaba situada a Fortaleza, na súa mei-
rande parte é de propiedade particular.

¿Non.existirá.algo.de.despreocupación.
ou.falta.de.interese.pola.recuperación.dos.
seus.restos,.por.parte.de.tódolos.que.de.
verdade.amamos.e.sentimos.esta.Terra?.

A tradición oral di que dende o 
patio interior do castelo partían ca-

Escudo da familia Soto-Varela e Ogando 5  

5. Igrexa.parroquial.de.Millarada.(dentro.
da.Capela.Familiar).
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miños subterráneos que ían ao río, 
polo que se precisaría realizar un-
has excavacións exhaustivas para 
contrasta-la veracidade destes ou 
doutros datos. Ademais, parece ser 
que os veciños sacaron a meirande 
parte das pedras para as súas ca-
sas ou para os cerrados das veigas.

Bibliografía

Raposeiras Correa, J.: A.pegada.dos.
Xuíces.Meriños. En: La Voz de Galicia (31 
de xaneiro de 1998), pp. 32.

-. A. fortaleza. do. Castro:. Sinal. de.
identidade.da.Terra.de.Montes..En: Dia-
rio de Pontevedra (8 de marzo de 1998), 

pp. 12 e O Correo Galego (15 de marzo 
de 1998), pp. 16 e 17.

Rodríguez Fraiz, A. (1971): Tierra.de.
Montes..Torre-Fortaleza.do.Castro.y.Jue-
ces-Merinos,. Santiago de Compostela, 
Rev. Compostellanum.

Rozados, F. (1992): Forcarei..No.berce.
do.Umia.e.do.Lérez,.Pontevedra, Conce-
llalía de Cultura do Concello de Forca-
rei e Secretaría Xeral para o Turismo da 
Xunta de Galicia.

Pontevedra, agosto de 2004

Asdo.: José Raposeiras Correa


