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Parroquia de Cerqueda

MARCO XEOGRÁFICO:
SITUACIÓN
A parroquia de Cerqueda sitúase no noroeste da comarca de Bergantiños e no
centro do concello de Malpica. Cos seus 16,44 km² é a máis extensa das oito parroquias do termo municipal, representando máis da cuarta parte da superficie do mesmo. A súa forma recorda a dun pentágono invertido que, coa base na costa apunta
cara ao interior, en dirección a Pazos. As maiores distancias dentro da parroquia, de
norte a sur e de leste a oeste, son, respectivamente, de 5 e 3 km.
As terras de Cerqueda situadas máis ao norte ábrense ao Atlántico entre enseada da Xareira e a praia de San Miro, ao longo de aproximadamente 3 km, e coñécense
co nome da Ribeira. Inclúe os lugares da Lagoa, Algadán, Loroxo, Ardeleiro e O Ceán .
A zona central, percorrida de leste a oeste polo río de Vaa e a estrada de Carballo a Malpica, constitúe o eixo económico da parroquia; nela vive máis da metade da
súa poboación e atópase o igrexario de Cerqueda. Polo sur, á esquerda do Rego de
Agriña, esténdense as agras e os lugares de Leduzo e As Pozacas, xa próximos ás veciñas parroquias de Cores e Pazos e á estrada que comunica Buño con Ponteceso, neles
habita case a cuarta parte da poboación de Cerqueda

CONTEXTO XEOLÓXICO
Os terreos de Cerqueda sitúanse no cadrante noroccidental do Macizo Ibérico,
na Zona de Galicia-Tras-os-Montes, formando parte dunha estrutura chamada Unidade de Malpica-Tui (UMT), unha franxa de anchura variable entre 4 e 9 Km, que se
estende entre Malpica e Tui. Esta sinforma (dobra coa abertura cara arriba, como nun
U) suponse que é unha porción illada dun manto de corremento de materiais alóctonos
(complexos alóctonos) que se superpuxeron, durante a Oroxenia Varisca ou Hercínica,
a materiais considerados autóctonos e dos que inicialmente estaban moi arredados. A
cordilleira Varisca ou Hercínica pregouse no Paleozoico Superior (hai 390-290 millóns
de anos) pola colisión de dúas grandes masas continentais, unha situada ao NO
(Laurrusia) e outra situada o SE (Gondwana)
durante a ensamblaxe do supercontinente Panxea e esténdese por Europa, o borde occidental de
África e os Apalaches ao
outro lado do Atlántico.
O choque de Gondwana e Laurrusia.
O óvalo sinala a posición da Península
Ibérica.

Esquema da subdución continental durante o
comezo do ensamblado de Panxea no noroeste
da Península Ibérica. As frechas indican o vector
de converxencia continental. En vermello a marxe de Gondwana (UMT) subducida.
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As súas harmoniosas proporcións, xunto coa traballada elaboración, danlle ao
conxunto unha gran categoría. Foi unha doazón do párroco da familia dos Amarelle,
reitor da parroquia no século XIX, e posiblemente substituíse o cruceiro que actualmente
se atopa no cemiterio. A inscrición na parte baixa do varal, moi desfigurada, di: “Este
crucero lo mandó hacer D. Eliseo Amarelle y Rodríguez, año 1884”. Eliseo, nacido en
1841, era fillo de José Andrés Amarelle Malpica, avogado e dono do pazo do Bosque e
descendente dos Amarelle, fidalgos da Casa de Cores, e irmán de Isabel, dona do pazo de
Porto do Souto (Nemeño), casada con Antonio María Varela Moscoso, cacique político
do concello de Ponteceso ata o punto de trasladar a capital dende A Bouza de Riba ata a
Casa de Veiga (Nemeño), de 1887 a 1909.
Está formado por unha plataforma de tres escaleiras e un pedestal cuadrangular
rematado con adornos de molduras e mediascanas. Arrimada ao lateral oeste sitúase
unha mesa ou pousadoiro. O varal de forma oitavada remata nun capitel de orde composta, decorado a base de follas de acanto, volutas e cabezas de querubíns.
A cruz está composta por brazos acanalados, decoradas con aspas e terminados en
flor de catro pétalos con botón central. É nesta parte onde a obra escultórica adquire un
maior realce. Na cara norte, ollando para a igrexa, sitúase o Cristo crucificado, con forma estilizada e baixo a cartela de INRI; no lado contrario, atópase a Dolorosa con túnica
ondulada e brazos cruzados sobre o peito. Nos laterais da cruz, aparecen dúas figuras
máis: na parte leste, San Cristovo, co Neno sobre o ombreiro, patrón da parroquia; e no
lado oposto, Santo Antón, tamén co Neno (Laredo e Lema, 2012: 15 e16).
O cruceiro que hai dentro do cemiterio é de formas
moitos máis simples e carece de imaxes. No pedestal hai
unha inscrición pouco lexible na que se indica o ano de
feitura, 1834. Temos ao longo da parroquia de Cerqueda
varios cruceiros e cruces. Os que conservan figuras están
en Loroxo, A Aldeola, O Pazo e Leduzo.
Preto do igrexario sitúase a nova carballeira de
Cerqueda, unha iniciativa veciñal levada a cabo na primavera de 2016, coa finalidade de crear un bosque autóctono
para goce da parroquia, sobre un terreo comunal anteriormente poboado de matogueira e eucaliptos.
Na beira do río de Vaa aínda se conservan as ruíCorredoira de Vivar nas do muíño de Porteiro, xa citado no Catastro de Ensenada a mediados do século XVIII. Pola outra banda do
río, discorre a Corredoira de Vivar, un camiño tradicional que unía Pasacondía coa parroquial. Discorre entre valados cubertos de loureiros que lle dan sombra e arrecendo. A
exuberancia desta pequena árbore de orixe mediterránea, inimiga das xeadas e das temperaturas extremas, explícase pola suavidade do clima da zona. Corredoira e loureiral
ben merecen conservarse
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A fornela do ático acolle a San Cristovo, co Neno no ombreiro, patrón da parroquia. As imaxes que vemos non se corresponden coa antigüidade do retablo, xa que son
máis recentes.
Este retablo maior de Cerqueda seméllase ao de Santiago de Vilaño (A Laracha),
tanto na súa estrutura como no seu estilo, polo que poderían ser coetáneos. O de Vilaño
data do ano 1816, información que nos podería axudar a datar este da parroquia malpicá. Diante de San Xosé, o Sagrado Corazón de Xesús, e diante de San Xoaquín, a Virxe de Lourdes.
A capela lateral do Rosario correspóndese coa parte máis antiga do templo e
tamén coa obra arquitectónica e escultórica de maior valor. Esta capela de trazas renacentistas serodias con asomo de influencia barroca posiblemente fose construída no
século XVII (semella inspirada na Capela do Rosario da nova igrexa de Santo Domingo
da Coruña, datada en 1676/1684). O retablo pétreo central tamén corresponde a esta
mesma época, así o pon de manifesto a súa forma e composición. Está constituído por
un só corpo delimitado por columnas de fuste estriado e capitel corintio, que sosteñen
un frontón triangular. A única fornela remata en arco de medio punto en forma de cuncha de vieira e acolle unha imaxe da Virxe do Rosario. Nos laterais, sitúanse San Roque, San Cristovo e San Miguel Arcanxo, esmaganCapela do Rosario
do ao demo
Dentro desta mesma capela hai un altar no
lateral leste, incrustado no muro delimitado por dun
arco de medio punto. As súas formas barrocas percíbense nas columnas salomónicas e na intensa decoración do arco. Acolle unha imaxe da Santo Antón
co Neno.
No lateral oposto desta mesma Capela do
Rosario, baixo outro arco de medio punto con talón
na clave, hai un crucifixo de gran tamaño que ía pola Vía Sacramental (hoxe cegada)
dende o Cruceiro do Campo ata o Cruceiro do crego Amarelle.
Na capela lateral norte ou Capela das Dores, construída a canda o resto do templo, hai varias imaxes, entre elas a de maior valor escultórico, un San Paio, coa pose
teatral típica barroca, portando a palma do martirio. Outras figuras son: Santa Lucía,
a Virxe do Rosario, a Virxe das Dores e a Virxe do Carme, cun barco doado pola familia de Eulogio Bermúdez.
Preto da pía bautismal, un San Xoán Bautista, doado por unha familia cormelán.
Fronte á fachada da igrexa sitúase a casa reitoral, composta por dúas edificacións de
pedra, con tellado a dúas augas e cuberto con tella do país. Accédese a ela a través dun
portalón de cantería rematado en tres pináculos. Actualmente está deshabitada. Ademais da casa da fábrica, dentro do adro da igrexa. Por detrás deste edificio, está a Casa
das Ánimas, onde se gardaba o millo para pagar a novena do mes de defuntos.
Presidindo a praza vemos un fermoso cruceiro que representa unha obra artística de interese dentro dos cruceiros do concello, e mesmo na propia comarca de Bergantiños.
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A Unidade de Malpica-Tui interprétase como unha porción da marxe continental de Gondwana que ao introducirse debaixo de Laurrusia e penetrar no manto
(subdución) experimentou unha fase de metamorfismo de alta presión e baixa temperatura. A subdución do extremo de Gondwana produciu un estado de gran desequilibrio
físico no interior da Terra, que foi corrixido mediante a súa expulsión e volta á superficie (exhumación), para rematar emprazándose, mediante acabalgamentos e dobramentos, sobre sectores máis internos de Gondwana. As rochas que afloran en Cerqueda
preservan evidencias, tanto na composición como nas deformacións que presentan (en
forma de foliacións, dobramentos e fracturas), destas diferentes fases.

O extremo de Gondwana (lámina superior azul e lámina inferior amarelo) subduce debaixo
de Laurrusia
Dentro do sector norte da Unidade de Malpica-Tui, onde se localiza a parroquia de
Cerqueda, diferéncianse dúas láminas: a lámina superior, que ocupa a posición máis alta e
a lámina inferior que se sitúa por debaixo.
A lámina inferior é unha franxa que se estende polo occidente da parroquia, desde
a costa, entre a Enseada da Xareira e a Punta dos Muíños, ata Taraio e Leduzo no interior. Está constituída por unha serie de metasedimentos de natureza terríxena representados por unha banda de xistos e paragneises e unha secuencia de aspecto netamente
sedimentario coñecida co nome de metagrauvacas da Enseada da Xareira. Intruíndo os
metasedimentos recoñécense unha ampla variedade de ortogneises graníticos e ortogneises granodioríticos, Entre os primeiros están os ortogneises félsicos que, con 100 m de
potencia, afloran na enseada dos Muíños da Ribeira, son rochas de gran fino, textura
foliada, aspecto tabular e tons abrancazados.
A lámina superior esténdese polo leste da parroquia, nunha franxa que, na costa,
vai desde a Punta dos Muíños ata a praia de San Miro e continúa cara ao sur, polo Monte d´Arxa e Pazos. Está formada por dúas sinformas (a máis occidental en Cerqueda e a
máis oriental na veciña parroquia de Cambre) que representan un tren de pregos verticais orixinados durante as fases tardías da deformación. As rochas que a forman son
anfibolitas (anfibolitas de Cambre) e xistos (xistos de Ceán). As anfibolitas son rochas de
cor verde escura posiblemente relacionadas con episodios volcánicos. Os xistos de Ceán,
por encima das anfibolitas, afloran cun espesor de 170 m no núcleo das dúas sinformas e
constitúen unha unha sucesión de micaxistos gris-azulados.
5

Parroquia de Cerqueda
U. MALPICA-TUI (Precámbrico-Devónico)
Lámina inferior
Ortogneises graníticos

As Cortes

Ortogneises granodioríticos
Metagrauvacas/xistos e paragneises
Lámina superior

Anfibolitas de Cambre
AUTÓCTONO RELATIVO (PrecámbricoDevónico)
Metasedimentos e ortogneises
Traza axial antiforme

Preto desta anta de Cerqueda, atópase a mámoa da chousa de Xuares, situada na
outra banda da pista. Nela percíbese con claridade o seu túmulo e o cono de violación.

PARADA 6: IGREXA DE SAN CRISTOVO DE CERQUEDA
Xistos de Ceán

Traza axial sinforme

Este dolmen, xunto co de Pedra Moura de Aldemunde (Carballo), é dos poucos
que mantén aínda viva a lenda da moura. Conta que foi ela quen transportou as pedras na cabeza, ao mesmo tempo que viña fiando nunha roca e aleitando a un meniño
que levaba no brazo.

GRANITOIDES VARISCOS
Granitos de dúas micas

RELEVO
As terras da parroquia de Cerqueda forman parte dun nivel inferior constituído
por unha superficie achanzada que, por debaixo dos 200 m se estende pola comarca de
Bergantiños e a maior parte do litoral galego.
O seu relevo actual é o resultado da interacción que, ao longo de millóns de
anos, tivo lugar entre o substrato rochoso no que se asenta, as estruturas tectónicas
(dobras e fallas) que o afectan e os axentes externos (neste caso, fundamentalmente as
augas superficiais) que o modelan. Respecto ás rochas que afloran nos terreos da parroquia (xistos, gneises e ortogneises da UMT), son materiais que ofrecen unha resistencia relativamente menor á erosión, sobre todo os xistos. Referido ás estruturas tectónicas son principalmente dúas as que participan na xénese do relevo da zona, unha é
a concavidade ou fosa (un U moi aberto, co fondo plano e os flancos case horizontais)
que presenta a UMT neste sector e que, a modo de corredor, percorre a parroquia de
norte a sur, desde a costa, ao norte de Ardeleiro, pasando por Pasacondía e seguindo
cara a Leduzo e, outra, a chamada falla de Beo que, perpendicular á fosa anterior e
paralela á costa, atravésaa de oeste a este, entre A Fonte dos Bois e Os Barreiros.
O modelado destas depresións orixinou un relevo aplanado que se desenvolve
arredor dos 100 m de altitude, con ladeiras suaves e levemente inclinadas cara ao oeste,
cara ao fondo plano das citadas depresións. Nesta superficie dominada pola horizontalidade do terreo, poden diferenciarse dous sectores: un ao norte e outro ao sur da falla de Beo, ou sexa, ao norte e ao sur da estrada de Carballo a Malpica.
6

No lugar no que se atopa a igrexa de San Cristovo de Cerqueda contemplamos
un interesante conxunto arquitectónico e escultórico formado pola igrexa parroquial, a
casa reitoral e os dous cruceiros. Da igrexa parroquial dispoñemos de poucos datos
históricos que nos permitan a súa datación. Os trazos arquitectónicos anúncianos que
estamos ante un templo barroco construído nunha mesma época, agás a capela do Rosario, situada na parte sur que sería anterior.
Presenta esta igrexa planta de salón, con dúas capelas laterais que lle dan forma
de cruz grega, cun engadido no muro norte do presbiterio, correspondente á sancristía.
Os muros son de cantería, recebados os da parte norte, e de pedra á vista, os do sur. As
luces penetran no interior a través de pequenas fiestras rectangulares que se abren nos
muros da propia igrexa, nas capelas laterais, e tamén por medio da reducida lanterna
da capela do Rosario. No muro sur, hai unha porta travesa pola que se accede ao interior do templo.
A fachada presenta o típico esquema
pentagonal das igrexas barrocas. Seguindo un
eixo central de abaixo a arriba, temos unha
porta alintelada con orelleiras, e na parte superior, unha fornela que acubilla a imaxe do
santo patrón, e a continuación, unha fiestra
rectangular. Remata o conxunto cunha espadana de dous corpos. No primeiro ábrense
us ocos nos que se sitúan as campás, mentres
que o segundo consta dunha forma triangular
que se asenta sobre a cornixa e remata nunha
cruz no vértice superior.

Igrexa e cruceiro de San
Cristovo de Cerqueda

Os muros interiores están recebados e pintados
de branco, deixando a pedra ao descuberto nas pilastras e nos rebordes dos arcos.
De pedra á vista tamén son as lousas que forman o chan e as bóvedas.

O altar maior ocupa todo o testeiro da igrexa e adáptase á forma curva da bóveda. Componse de banco e dous corpos, o principal e o ático. O primeiro deles divídese
en tres rúas, separadas por dobre columna. A central, de maiores proporcións, acolle
un templete no que se sitúa o sagrario. As laterais son planas e de forma rectangular,
con peañas. Na da esquerda, sitúase San Xosé, portando a vara florida, co Neno Xesús,
e, na da dereita, San Xoaquín coa Virxe Nena.
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Enriba dela está o escudo de feitura moderna, xa que se trata dunha reprodución dun anterior. Está dividido en dous cuarteis no sentido vertical. No da esquerda,
represéntanse tres faixas, que poderían aludir aos Varela e no da dereita, unha torre .
Esta capela de Filgueira estivo baixo a advocación de Santo Antonio (Neira Pérez, 2016: 8/10). En 1791, o visitador indica que precisaba ser reparada e en 1868 informa de que carece de rendas. Na actualidade, segue sen rehabilitarse e no seu interior gárdanse ferramentas e utensilios do traballo do liño. Na súa cabeceira, conserva
un pequeno retablo de dous corpos e tres rúas, de madeira á vista, sen apenas elementos decorativos. As fornelas das parte superior están baleiras, o mesmo que a central
do inferior. Na da esquerda deste corpo, hai un Santo Antonio e, na da dereita, San
Francisco, ambas as dúas imaxes sen policromar e coas mans mutiladas.

PARADA 5: DOLMEN DE PEDRA DA ARCA
A Pedra da Arca é unha das grandes antas que conservamos en Bergantiños.
Rodríguez Casal (1975: 19) inclúeo dentro da chamada necrópole de Cerqueda, formada, segundo el, por este dolmen, os restos da denominada Pedra da Mina e por tres
mámoas máis.
Coñécese tamén polo nome de Oratorio ou Pedra do Quente (se cadra, pola
Agra do Quente, que aparece en 1722; nun documento de 1935, aparece a finca de Filgueira chamada “Pedra Moura”) e localízase preto do lugar de Filgueira. Chegamos a
el tomando a pista que se desvía á esquerda da estrada de Carballo a Malpica, á altura
do cámping Illas Sisargas. Despois de percorrer uns 700 m, vemos á dereita o monumento, no medio dun monte plantado a piñeiros.
Trátase dunha anta de cámara poligonal con corredor, datada entre o 3500 e o
2700 a. C. A cámara estaba constituída por sete chantas ou ortostatos (cabeceira e tres
a cada lado), dos que falta un (o número 2). Todos eles están desprazados do seu lugar
orixinal debido á caída da parte da tampa que se conserva. Esta era de considerables
dimensións e o seu peso calculábase sobre unhas
trece toneladas. Foi fendida por un veciño para
aproveitamento do peche dunha finca. Aínda se
pode observar o burato no que foi barrenada. A
parte que podemos contemplar na actualidade
está caída e inclinada sobre as chantas e mide
máis duns catro metros de longo, calculándoselle unhas 9 tm de peso.
O corredor, ao igual ca o resto de dolmens deste tipo, está orientado cara ao leste e
cuberto de terra procedente do túmulo; nel tan
só se observa unha das súas chantas.

Dolmen de Pedra da Arca

A mámoa atópase bastante alterada e rebaixada. Nunha prospección arqueolóxica que se realizou quedou ao descuberto parte da coiraza que a rodea.
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O sector norte da parroquia
é un pouco máis ondulado e esténdese a ambos lados do Rego dos
Muíños. As maiores pendentes preséntanse na súa ladeira oriental
que, desde as alturas limítrofes con
Cambre (A Rega, 158 m, ao norte
do lugar do Ceán), descende ata o
citado curso fluvial (Ardeleiro 65
m); coñécese co nome da Ribeira e
comprende os lugares do Ceán, A
Lagoa, Algadán, Loroxo e Ardeleiro. A ladeira occidental descende
desde A Fonte dos Bois (83 m) e
Filgueira (98 m) nun plano continuo con moi pouca pendente. Por
este relevo de ladeiras suaves esténdese as agras da Fonte dos Bois,

Mapa do relevo de Cerqueda
Filgueira e A Ribeira. Este sector remata
nun reborde costeiro que pecha e abriga polo norte as depresións interiores, para descender con fortes pendentes cara ao mar e cara aos regatos encaixados que o cortan de sur a
norte: o Rego da Xareira, o Rego dos Muíños e o Rego da Rega.
A Ribeira desde Filgueira

A costa de Cerqueda ábrese ao
nordés ao longo dunha liña de aproximadamente 3 km, entre antes da Punta
Lapachán e a praia da Rega, presentando un perfil moi abrupto no que,
entre puntas e pequenos entrantes, se
suceden os cantís. As puntas, como a
Punta dos Muíños ou a Punta Falcoeira
(ao leste de San Miro) coinciden co
afloramento de rochas duras como os

neises, mentres que os entrantes e enseadas (como a da Xareira) se abren sobre materiais
máis brandos como os xistos. A erosión diferencial tamén explica a existencia de varios
illotes na base dos cantís (Illa Redonda, Illote Pepino, Illote da Rega) ou de furnas no seu
interior (Furna Fría, Furna de Fuxín). Este tramo de costa, ademais de ser un punto de
interese xeolóxico, enmárcase nunha paisaxe de gran beleza e, aínda, moi ben conservada.
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Costa de Cerqueda nos Muíños da Ribeira
No sector sur da parroquia a horizontalidade
do terreo aínda se fai máis evidente e, así, entre
Pasacondía e Leduzo, cara a Pazos, esténdese
unha ampla chaira, que se corresponde co
fondo plano de depresión da UMT neste tramo. Só ao sueste da mesma, no Monte d´Arxa
(205 m) e nos seus arredores, o terreo se eleva
un pouco. O río de Vaa, seguindo un curso bastante sinuoso, atravesa esta planicie de
leste a oeste, entre o Monte d´Arxa e a falla de Beo, flanqueado pola paisaxe de agras
(Agra das Salgueiras, Agra de Cerqueda, Agra de Taraio, Agra das Pozacas, Agra de
Leduzo) que caracteriza o territorio de Cerqueda.
No límite coa parroquia de
Buño, seguramente asociado á falla
de Beo, formouse o pequeno depósito
sedimentario de arxilas dos Barreiros, no que se extrae a materia prima
que utilizan os oleiros de Buño e a
fábrica de cerámica que hai nas súas
proximidades.
Agras arredor do río de Vaa en Taraio, ao fondo, á dereita, o Monte d´Arxa

CLIMA, SOLOS E VEXETACIÓN
Cerqueda, dentro do dominio oceánico-húmido, comparte as características da
costa noroccidental de Galicia. Tomando como referencia os datos da estación meteorolóxica máis próxima (Malpica), a temperatura media anual para os cinco últimos anos (de
01/01/2011 a 01/01/2016) foi de 13,34 º C, a precipitación media anual para os mesmo período foi de 962,2 mm e unha media de 2.150 horas de sol anuais. En canto á potencialidade do clima para a produción vexetal, Cerqueda, sen moitas limitacións polo frío (neste
período non houbo ningún día de xeada) e non excesivas pola seca (aínda que durante
xullo e agosto pode aparecer déficit hídrico), pode considerarse como unha área de alta
potencialidade
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Dos cinco muíños da Ribeira, dous son de canle e tres de cubo. Estes últimos son
propios dos regatos de pouco caudal, xa que o cubo ou depósito permite almacenar a
auga que sae a través dun billote con maior forza, aumentando a capacidade enerxética
para mover o rodicio. Nos de canle procurouse que a auga baixase coa maior pendente
posible, por iso esta aparece case á altura do tellado. Estes muíños moían en tempo de
inverno e parte da primavera, cando a caudal de auga era maior.

PARADA 4: CASA DO VINCULEIRO DE FILGUEIRA
Sitúase esta casa fidalga no lugar de Filgueira da Abaixo (“Folgueira”, variante
local), un pequeno núcleo da parte norte da parroquia de Cerqueda, non lonxe do pazo
de Loroxo, que está nunha zona máis elevada. Ao revés do que sucede cos pazos de Loroxo, Arixón, O Pazo ou Taraio, que aparecen recollidos no libro de Martínez Barbeito,
da casa do Vinculeiro non nos dá noticia algunha.
Polas investigación realizadas por Neira Pérez (2016), descubrimos que en 1791 o
propietario desta edificación e da capela que conserva no seu interior era Domingo do
Mato. No Catastro de Ensenada (1753) aparece un tal Domingo Antonio Varela do Mato que tiña arrendadas as tabernas da Baiuca e de Pasacondía, e ademais era depositario dos Dereitos Reais da parroquia, polo que supoñemos que este persoeiro destacado
debía pertencer a esta casa do Vinculeiro. Foi tamén o Xefe Primeiro do Trozo de xente
armada deste Partido de Malpica e Terra de Seaia. No ano 1868, casa e capela eran
propiedade de María Dolores Varela e Romero.
O edificio que vemos actualmente de dous andares presenta unha forma en L coa
fachada cara ao poñente. Os muros están choídos a base de cachotería de xisto, reforzado nos esquinais e nas aberturas con pezas de granito. O tellado está repartido en dúas
augas e cuberto con tella curva. Del despuntan dúas chemineas e as dúas cruces da capela. Na planta baixa do muro sur ábrese a porta da capela e unha fiestra, e no lateral
oeste sobresae a estrutura do forno. Na planta alta hai dúas fiestras e sitúase o escudo.
Na planta baixa da fachada, ademais da porta, ten dúas fiestras; e no primeiro
andar, as luces penetran a través de catro ventás e unha porta con balcón.
Casa do Vinculeiro en Filgueira

Na parte posterior é onde se sitúan as dependencia para o servizo da casa: alpendres e un cabazo
ou hórreo de pedra con casadeira, tipo bergantiñán.
A capela ocupa o extremo leste da vivenda e vén
sendo como unha continuación da construción. No
tellado a dúas augas, márcase a divisoria con respecto ao resto da vivenda por medio dunha ringleira de lousas e as dúas cruces. Na parede sur,
sitúase a porta que comunica co exterior
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Desde hai uns 50 anos e cos traballos pioneiros de
D. Isidro Parga Pondal, merecen o estudo continuado de
equipos de xeólogos de universidades españolas e europeas, co resultado de multitude de teses e publicacións
científicas. Reivindicamos, xunto a gran beleza paisaxística da Enseada dos Muíños da Ribeira, o seu atractivo
como un punto de interese xeolóxico que nos permite
pasear polo extremo de Gondwana e observar o nacemento de Panxea.
Pregues na zona dos Muíños da Ribeira
No concello de Malpica os muíños hidráulicos están situados no curso do río de
Vaa, que atravesa o municipio de leste a oeste; mais tamén se aproveitou a auga de
regos que van directamente ao mar, como o rego dos Muíños ou das Ondas, que en
dirección sur-norte, cruza parte da parroquia de Cerqueda.
No seu tramo final, onde o regato alcanza
o seu maior desnivel, localízanse un total de cinco muíños de millo, coñecidos baixo a denominación de Muíños da Ribeira, por estar preto do
mar. Pertencen a veciños de aldeas próximas: O
Ceán, A Lagoa, Algadán, Loroxo ou Ardeleiro.
Contando a partir do mar, teríamos: o muíño de
Cas Mighelo, de Loroxo; o de Cas Algadán; o de
Cas Mandián; o de Manolo de Algadán; o do Tecelán do Ceán. Un sexto, máis enriba, é o Novo,
de Andrade.

Muíños da Ribeira

Este conxunto de arquitectura popular foi restaurado no ano 2007 a través dun
proxecto financiado pola Deputación da Coruña. Tres deles xa existían a mediados do
século XVIII, pois aparecen citados no Catastro do Marqués de la Ensenada. Daquela,
o rego dos Muíños ou das Ondas denominábase Barazal. Eran todos muíños dunha soa
roda, dous deles de canle e un de cubo. Un pertencía a Gregorio Rodríguez e consortes,
e os outros dous eran propiedade de Juan Romero, presbítero, posiblemente da familia
do pazo de Loroxo.
Os cinco muíños que se conservan actualmente son construcións sinxelas, de
planta rectangular e muros choídos con cachotería extraída do propio entorno. Teñen
tellado a unha soa auga, cuberto con tella curva do país.

SOLOS SOBRE ROCHAS GRANÍTICAS

SOLOS SOBRE XISTOS

Cada construción consta dunha parte inferior, o inferno, na que se sitúa o rodicio que vira sobre o ovo, apoiado sobre a ra. Esta vai incrustada na trabe, a mesa.
No primeiro andar, atópase o tremiñado, no que se atopa o resto do mecanismo,
formado polo pé, pedra circular fixa, e a moa ou capa, a peza que xira. Sobre ela sitúase a maseira ou moega, na que se deposita o gran que baixa a través da canaleta para
caer no ollo do muíño.
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Os solos de Cerqueda desenvólvense, case na súa totalidade, sobre xistos e ortogneises da UMT. Os primeiros esténdense pola maior parte da parroquia, coa excepción
da súa franxa occidental na que se desenvolven sobre ortogneises graníticos. Tanto uns
coma outros, segundo a clasificación proposta pola FAO, inclúense no grupos dos umbrisoles e dos cambisoles.
Os umbrisoles son solos relativamente evolucionados, cun perfil de tipo AC e horizonte B ocasional, caracterizados por un horizonte superficial groso e escuro, ácido e moi
rico en materia orgánica. Teñen un bo rendemento como solo forestal ou para prado e,
cun manexo adecuado, tamén permiten a produción de tubérculos e cereais. Son os solos
máis estendidos polas terras da parroquia, onde estas presentan maiores pendentes, como no reborde costeiro e no Monte d´Arxa, están dedicados á explotación forestal, mentres que nas zonas de relevo practicamente chan, como no centro e no leste da mesma,
teñen un uso agrícola (agras de Cerqueda, As Salgueiras ou Arixón).
Os cambisoles son solos profundos e evolucionados, cun perfil ABC, de textura
fina e cores vivas, amarelentos ou avermellados. Ocupan o fondo das depresións da parroquia e neles aséntanse as súas mellores terras de labranza: ao norte, entre A Fonte
dos Bois e O Ceán (agras de Cabanas e A Ribeira) e ao oeste, entre Filgueira e Leduzo
(agras de Taraio, As Pozacas e Leduzo).

VEXETACIÓN
A clara vocación agraria da parroquia de Cerqueda provocou a práctica desaparición do seu bosque climácico potencial, que igual que na maioría de Galicia, sería a carballeira; na actualidade só quedan algúns carballos nos valados e á beira dos camiños,
como é o caso do lendario carballo de Santo Estevo, no lindeiro entre Buño e Cerqueda.
Entre as poucas comunidades vexetais naturais que quedan no seu territorio, merecen mención as que forman parte da Zona de Especial Conservación (ZEC) Costa da
Morte, representando a, polo menos, dous hábitats de interese comunitario incluídos
neste espazo protexido: a vexetación dos acantilados litorais e a matogueira de queiroas e
toxos da súa franxa costeira. Tamén cabe citar como comunidade natural, aínda que
sexa alterada, o bosque de ribeira ou ripisilva que abeira o río de Vaa e os regatos da
costa.
Os acantilados litorais son zonas moi influídas polo mar, onde o embate das ondas,
a alta salinidade e o solo escaso impoñen unhas condicións moi adversas para o desenvolvemento das plantas, nas que tan só a vexetación especializada é capaz de instalarse. O
vento tamén dificulta o crecemento ao soprar con forza nestas zonas, o que provoca que
a vexetación adopte unha forma almofadada que ofrece menos resistencia. Segundo a
proximidade ao mar distínguense varios cintos de vexetación.
Nas zonas máis baixas e próximas ao mar, ocupando as gretas das rochas e moi
influenciadas polas salpicaduras da ondada, instálase unha comunidade caracterizada:
perexil de mar (Crithmum maritimum) e a herba de namorar (Armeria maritima).
10

Enriba da porta exterior da capela hai outra pedra armeira máis pequena que
contén unha menor simboloxía, que fai alusión ás familias que aparecen no escudo da
fachada. Este escudo ten unha forma semellante ao anterior pero está dividido en dous
cuarteis a través dunha liña horizontal. Na parte de arriba aparecen os símbolos dos
Moscoso ou Lobeira e Romero; e na inferior, os correspondentes aos Caamaño
(Martínez Barbeito, 1986: 354)
A capela está situada na parte traseira da casa e consagrada a San Ramón Nonato. Segundo Neira Pérez (2016: 8/10), conservouse sempre en bo estado. No ano 1868
tiña de rendas 26 ferrados de trigo, coa obriga de que o seu capelán misase todos os
domingos. Conserva un interesante retablo pétreo de estilo barroco, do segundo terzo
do século XVIII. Divídese horizontalmente en dous corpos e verticalmente en tres canles, separadas estas por columnas (estípites). En cada corpo hai tres pequenas fornelas,
sendo as do centro dun tamaño algo superior. As da parte alta están ocupadas por San
Xoán Bautista, a Virxe do Rosario e Santo Eutelo. Na inferior, á esquerda, está San
Francisco, no centro hai un crucifixo, e á dereita, Santo Antón, co Neno. San Ramón sitúase no seu camerino preparado para saír en
procesión. A tradición conta que aparecera
esta imaxe na Fonte de San Ramón, preto de
Loroxo. Hai tamén unha imaxe moderna de
Santa Rosa de Lima, doada por unha devota,
Teresa de Ferreiro da Lagoa.
Capela de San Ramón, no pazo de Loroxo
Actualmente celébrase misa no día da festividade do santo (31 de agosto) nun
pequeno altar que hai na parte exterior da capela, e a continuación, sae a procesión
que atravesa a eira dunha casa veciña. Ata a posguerra, o 31 de agosto, atopábanse a
Virxe do Rosario, que saía en procesión do templo parroquial, con San Ramón Nonato, que viña da capela de Loroxo, no Campo de Cepido. As dúas imaxes durmían en
Loroxo e, ao día seguinte, retornaba a Virxe á parroquial. Anteriormente, acompañaba á Virxe, San Cristovo.

PARADA 3: MUÍÑOS DA RIBEIRA
O litoral da Ribeira de Cerqueda podémolo considerar como un punto de interese xeolóxico, tanto polas formas que adquiren aquí os materiais que o constitúen,
como polo tipo de rochas existentes. Esta zona formou parte do extremo de Gondwana
que se introduciu debaixo de Laurrusia e as rochas que afloran na Enseada dos Muíños da Ribeira (ortogneises graníticos, anfibolitas e xistos) preservan evidencias, tanto
na composición como nas deformacións que presentan (en forma de foliacións, dobramentos e fracturas) destes procesos.
51

Parroquia de Cerqueda

PARADA 2: PAZO DE LOROXO
O pazo de Loroxo é das cinco casas fidalgas que se conservan na parroquia de
Cerqueda, a que amosa os elementos arquitectónicos e decorativos máis señoriais.
Tanto a súa escalinata, cunha varanda de traza barroca compostelá, coma o seu ostentoso escudo; así como o retablo pétreo da súa capela, son os suficientemente valiosos para advertinos que estamos diante dunha edificación que non foi construída por
unha familia labrega do común.
Na súa fachada destacan as pezas
dun granito claro sobre a cachotería escura
Pazo de Loroxo
de xisto, material propio da contorna. Trátase dunha construción de planta rectangular con dous andares, e un anexo na parte
posterior, correspondente á capela.
Na planta baixa, á que se accede a
través dunha porta que se abre no centro
do edificio, sitúase unha cociña con lareira,
un salón, construído no lugar das antigas
cortes, e a capela. No segundo andar, ao
que se sobe por medio da monumental escalinata, localízanse os cuartos, a cociña e outras dependencias.

En sectores máis húmidos e sombrizos como as furnas aparece unha comunidade
dominada polo fento mariño (Asplenium maritimum). A seguinte franxa de vexetación corresponde aos pasteiros de gramíneas influídos pola marusía, nos que a especie dominante é a festuca (Festuca rubra). Por último na parte superior do acantilado e continuándose
cara ao interior esténdense unha ampla franxa de matogueira costeira sometida á acción
dos ventos mariños, cargados de gotiñas de auga salgada e de partículas de sal. Estas comunidades representan unha etapa madura da vexetación natural, constituída por arbustos de pequeno porte e, ás veces, aspecto almofadado. As especies dominantes son os toxos
(Ulex europaeu, Ulex gallii) e as queiroas (Erica sp, Calluna vulgaris).
Acantilados e matogueira costeira nos Muíños da Ribeira

As fiestras distribúense de xeito irregular, alternando ventás con mainel, con
outras pequenas aberturas, tipo seteira. O elemento máis destacado na fachada é o
grandioso escudo, de forma oval, circundado por unha orla profundamente decorada
e coroado por un helmo empenechado que sobresae da cornixa. Está dividido en catro
cuarteis e cada un deles, subdivídese en dúas partes.
Na primeira vemos as variñas, as flores de lis e a roda, atribuídas aos Varela.
Na segunda, unha aguia coas ás abertas, posiblemente dos primeiros Romero. Na parte superior da división destes dous cuarteis hai unha cruz de Calatrava. Na terceira,
represéntase un brazo empuñando un piñeiro, podería corresponder aos Romero ou
Rodríguez Arixón. Na cuarta, aparecen tres paus ou columnas rodeados cunha fita e
flanqueados por un par de ramas, atribuídos aos Romero.
Na quinta, subdividida en dúas partes, vemos á esquerda un
lobo e á dereita dúas cabezas deste mesmo animal, que corresponderían aos Lobeira ou Moscoso. Na sexta, represéntanse un piñeiro con cinco lanzas a cada lado, símbolo dos
Caamaño, e sobre as lanzas seis rodelas, tres a cada lado,
que poderían corresponder aos Castro. Na sétima, percíbense unhas faixas horizontais, propias dos Ribera ou Parga. E, por último, aparece un león rampante, de difícil interpretación.
Escudo de armas do pazo de Loroxo
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Outra mostra de vexetación autóctona constitúea o bosque de ribeira que flanquea
os ríos e regatos da parroquia. No caso do río de Vaa e do seu afluente, o Rego de Agriña,
esta galería arbórea é estreita e descontinua debido ao aproveitamento do terreo para uso
agrícola, conservándose mellor nos regatos costeiros, ao discorrer estes encaixados e por
terras a monte. Aínda que a especie dominante desta comunidade natural, o mesmo que en
toda Galicia, é o ameneiro (Alnus glutinosa), obsérvanse pequenas masas de salgueiros
(Salix atrocinerea) ou salgueirais nos terreos enchoupados que abeiran o río de Vaa (nas
proximidades de Arixón, Cerqueda e As Pozacas) e o Rego da Xareira no seu curso das
agras cara a costa; testemuña da súa abundancia é a presenza repetida do topónimo de
“As Salgueiras”. Outra especie acompañante, tamén abondosa, é a abeleira (Corylus avellano). Nunha paisaxe dominada polas agras, os montes limítanse ao reborde costeiro entre
o Rego da Xareira e o Rego da Rega, ao Monte d´Arxa e ás chousas que arrodean a Pedra
da Arca. A vexetación natural destes montes, quitando a fronte costeira ocupada pola matogueira de toxos e queiroas, sería a carballeira; esta, debido á acción humana, foi substi11
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Agra das Salgueiras á beira do río de Vaa, ó norte de Arixón
Tamén se atopa este castro catalogado na Dirección Xeral de Patrimonio, por
primeira vez en 1992 por Manuel Díaz Vázquez, e despois en 2007, por Mª Carmen
Álvarez García e Manuel Lestón Gómez.
No ano 2014 púxose en marcha un proxecto veciñal coa intención de recuperar e
dar a coñecer este ben patrimonial da parroquia de Cerqueda. Nesta iniciativa participaron todas as asociacións parroquiais e contouse co apoio do concello malpicán. O
proxecto está coordinado por un equipo interdisciplinar baixo a dirección de Mª Fiodora López Patiño.

tuída, primeiro, polo toxal (os toxos desempeñaban un papel fundamental no estrado
das cortes e na, conseguinte, produción de abono para as leiras) e máis tarde por plantacións de piñeiros (ademais do piñeiro do país, Pinus pinaster, están moi estendidas as
repoboacións de piñeiro insigne, Pinus radiata) e eucaliptos.

DEMOGRAFÍA
Se por algo se caracteriza a poboación da parroquia de Cerqueda ata 1940 é a
súa gran estabilidade posto que neses 40 anos a diferenza entre o ano con maior número de habitantes e o de menos non pasou de 100 efectivos, cun pequeno baixón nos anos
30, nos que non acadaron os 800 habitantes (nos demais anos de referencia estivo entre
os 830 e os 869)
Nos anos 50 e 60 deuse un aumento considerable dos efectivos demográficos
(+99 entre 1940 e 1950 e + 47 entre 1950 e 1960). Sendo neste último ano cando os efectivos demográficos superan o milleiro de persoas
A partir de aí iníciase unha progresiva pero imparable caída do número de
habitantes iniciada na década dos 70 e que se anticipou ao que sucede noutras parroquias ou no concello no que ese descenso empeza a operarse a partir de 1980.
De todos os xeitos, cabe recordar que no ano 1991 tiña tan só cinco habitantes
máis que en 1900, mentres que no total do concello había 1.857 persoas máis. Deste xeito a porcentaxe da poboación da parroquia en relación ao total do concello, que durante as 3 primeiras décadas case supoñía un 15%, foi descendendo paulatinamente aínda
que con algún intervalo no que non se seguiu a tónica xeral, para acabar o século XX
con pouco máis do 11%. Esta liña mantívose no que vai do século XX, período no que a
porcentaxe estivo sempre entre o 10,8% e o 10,1. A súa superficie varía segundo a
fonte: segundo o Mapa das Parroquias de Galicia da Xunta ten 16,44 km2; segundo
Gelasio Nogueira ten 11,8 km2 e por planimetría a nós dános 15,125. Seguiremos esta
cifra que supón o 24,31% da superficie municipal; case a cuarta parte do total mentres
que a súa poboación, na década na que estivo máis densamente poboada acadou o
12,9%
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Primeiro, levouse a cabo unha limpeza de todo o recinto entre veciñanza e voluntariado que se incorporou doutros lugares. Logo, realizáronse probas co gradiómetro
coa intención de atopar restos de construcións. Os resultados amosaron a aparición da
entrada orixinal na parte sueste, afastada da actual. Tamén se percibiu a existencia dun
muro que pecha un dos laterais da porta e outra parte da muralla. E mesmo se apreciaron estruturas de pedra no interior. Coa intención de dar a coñecer este resto histórico
organizáronse visitas guiadas e outras actividades de tipo lúdico, didáctico ou deportivo, tanto para maiores como para cativos.
Actualmente, o recinto atópase limpo polo que se pode observar con claridade
tanto as súas defensas como a croa. A pesar de que na actualidade conserva tan só un
único parapeto defensivo, non se descarta que nun pasado tivera un foxo, colmatado
máis tarde polos traballos agrícolas realizados ao
longo de moitos anos.
Este castro, como outros moitos da comarca, conserva unha riqueza lendaria transmitida
de xeración en xeración ata a actualidade. Rodríguez Casal (1975: 154) xa recolle este folclore:
“Na croa vivían os mouros que se comunicaban
por unha cova cos mouros de máis aló”. “Hai
unha viga de ouro e outro de xufre pero a esta
téñenlle medo e por iso ninguén foi escalar (sic) a
croa porque a viga de xufre é veneno e mata”. “A
croa é riquísima, pero hai medo á viga de xufre”. Panorámica da Croa do Castro
“Os mouros debían ser traballadores e pacíficos,
ademais de baixiños porque as casas máis antigas da parroquia son de moi pouca altura”
Estas lendas seguen vivas hoxe en día entre a veciñanza de máis idade. No traballo de investigación levado a cabo neste eido con motivo do proxecto de conservación e
posta e valor deste castro, dúas veciñas da parroquia falan da existencia da viga de ouro e da de xofre, lenda moi común nestes restos históricos; e tamén de que os mouros
fixeron un rego para comunicarse cos outros do castro de Cores. Contan que os homes
que vivían nel eran pequenos, pero moi fortes, pois eran capaces de bater o pau de ferro
desde a Croa do Castro ata o de Cores (www.croadocastrodecerqueda.net)
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Parroquia de Cerqueda
Antes da década dos anos vinte xa estaba trazada a estrada que comunicaba
Carballo con Malpica e a de Buño que conducía a Ponteceso. O asfaltado da primeira levouse a cabo cara ao ano 1952.
A enerxía eléctrica chegou á parroquia de Cerqueda no ano 1958, procedente
da central hidroeléctrica de Corcoesto, propiedade de Jacinto Amigo Lera (Chinto
de Carballo). A televisión apareceu a comezos dos anos sesenta e o teléfono dúas
décadas despois.

PARADAS
PARADA 1: A CROA DO CASTRO
A Croa do Castro sitúase sobre un outeiro (138 m), á dereita da estrada que
une Carballo con Malpica, á altura do km 12, no lugar dos Resíos, pertencente á parroquia de San Cristovo de Malpica. Nun documento parroquial do 3 de maio de
1722, figura a “Leira do Castro e Agra do Castro de Ceán”.
Desde a súa croa dominase toda a paisaxe de arredor. Cara ao leste, ao lonxe
albiscamos o Monte Neme, e máis preto, as terras de Cambre e Leiloio; cara ao sur,
vemos Os Resíos e A Aldeola, e ao fondo, o Monte d’Arxa; polo oeste avistamos as
terras das Cortes, Pasacondía e Filgueira; e se ollamos cara ao norte, temos máis
preto, os lugares do Ceán, A Lagoa, Algadán e Loroxo, e ao fondo, enxergamos o
mar da Ribeira.
Sitúase este castro entre dous ríos. Pola parte noroeste discorre o rego dos
Muíños, que vai desembocar á Ribeira de Cerqueda; e polo sur, pasa o río de Vaa,
que atravesa a parroquia e xúntase co mar na praia da Ceiruga.
A primeira referencia escrita que temos sobre este resto prehistórico aparece
recollida na tese doutoral Comarca natural de Bergantiños, de Salvador Parga Pondal (2010: 335), rematada en 1950. Este investigador denomínao castro de Cerqueda
e descríbenolo así: “Un pouco máis separado da costa, temos o castro de Cerqueda,
que leva ó mar de Cambre e perfila a vencindade dos castros de interior de Buño e
Cances, próximos ó val do Anllóns”. Logo será o profesor e investigador da Universidade de Santiago Antón A. Rodríguez Casal (1975: 154), quen o catalogue na súa
obra Carta arqueológica del partido judicial de Carballo de Bergantiños (Coruña). Dinos que está situado sobre un pequeno outeiro (137 m), no lugar da Aldeola e que as
súas defensas están formadas por un único terraplén duns 4 ou 5 m, percibíndose
pola parte leste un pequeno muro. Infórmanos tamén sobre as medidas: 152 m por
82 m e afirma que a súa entrada ábrese pola parte norte.
O profesor Agrafoxo Pérez (1989: 212), inclúe este castro no val do río Vaa,
xunto cos de Brión, Taraio, Barizo, Punta Galeana e Cores, e comenta que presentan
a característica común de asentarse no medio de terras de cultivo e que dominan o
val no que se localizan, reunindo condicións favorables para posibilitar o asentamento dun grupo humano. Por esta situación nunha zona máis baixa e en contacto coas
terras fértiles do val, poderiámolo situar cronoloxicamente na segunda Idade de Ferro.
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1887

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1981

CERQUEDA

691

830

832

845

765

869

968

1.015

950

899

1991
835

CONCELLO

4.669

5.577

5.632

6.046

6.261

7.098

7.757

7.827

8.108

7.911

7.434

%

14,8%

14.8

14.8

13.9

12.2

12.2

12.5

12.9

11.8

11.4

11.2

DENS. CONC.

76,92

91.88

92.78

99.6

103.1

116.9

127.8

128.9

133.6

130.3

122.5

DENS. PARR.

45,69

54,88

55,00

55,87

50.58

57,45

64,00

67,11

62.81

59,44

55,21

Evolución da poboación e densidades na parroquia de Cerqueda e no concello de Malpica
así como a porcentaxe que representaba a parroquia dentro do total municipal, ao longo do
século XX.
No presente século a tendencia de perda demográfica non só se mantén senón que se
acentúa considerablemente tanto é así que resulta moi alarmante: nada máis e nada menos
que 192 persoas menos en tan só 16 anos e, o que é máis grave, sobre un número non excesivamente elevado para o ano 2000 (761 hab., 571 no 2015 e 569 no 2016)
Se comparamos a súa evolución co resto do concello, o comportamento é moi similar pois se para a parroquia a perda no presente século foi de máis dun 25% (25,23 %),
para o total municipal superou o 22% (22,67%), sendo 1.646 os efectivos que ten menos o
concello con respecto ao ano 2000.
CERQUEDA
CONCELLO
%
DENS. CO.
DENS.CER

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2013

2014

2015

2016

761
7262
10.5
119.6
50,31

724
7070
10.2
116.5
47,87

726
6890
10.5
113.5
48,00

699
6567
10.6
108.2
46,21

683
6320
10.8
104.1
45,16

659
6178
10.7
101.8
46,57

608
5998
10.1
98.81
40,20

593
5875
10.1
96.78
39,21

581
5768
10.1
95.02
38,41

571
5666
10.1
93.34
37,75

569
5616
10,1
89,9
37,6

Idem, para o que vai do século XXI
No que vai do presente século, tanto a nivel municipal como parroquial obsérvase
unha clara liña descendente e uniforme tanto en canto ao descenso global coma no relativo
as densidades. Obsérvese que, neste período a densidade parroquial practicamente non superou o 50% da de todo o municipio.
Se ben non dispoñemos de datos a nivel parroquial, si os temos a nivel municipal e
é así que este baixón demográfico ten a súa explicación nunhas baixísimas cifras de natalidade (3,1 por mil, en 2014) e, pola contra, unha elevadísima mortalidade (16,5 por mil) como consecuencia do avellentamento da poboación (51,1 anos de media) o que dá un saldo
negativo para o conxunto do concello que, agás no 2003, ano do presente século non se baixou de -50 de diferenza, nos demais superouse esa cifra con claridade, sendo especialmente
grave o caso do 2011 no que se deu a segunda menor natalidade (19) e 105 defuncións.
A media de nacementos neste século foi de 26,56 anual para un total de 425; e a de
defuncións (1.477, en total) sería de 92,3 o que daría un saldo vexetativo negativo medio
anual de 60,25 (para unha diferenza total entre nados e mortos de 964, en tan so 16 anos)
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Movemento natural da poboación de Malpica ao longo do século XXI
Polo que respecta ás densidades, para o ano 2015, e para o conxunto das parroquias do concello foron as que seguen, sen que amosen ningunha relación co feito de ser
costeiras ou non; así Buño e Leiloio e mesmo Mens (que ten un tramo de mar moi pequeno) que non teñen saída ao mar, pasan dos 100 hab/km2 e Barizo, Cambre e Vilanova ou
mesmo Cerqueda que si teñen un bo tramo de costa, ningunha delas chega aos 50 hab/
km2. A explicación podería estar no agreste que é a súa beiramar.
PARROQUIAS
POBOAC.
SUPERF .
DENSID.

Barizo

Buño

Cambre

Leiloio

218

CERQUEDA
569

295

530

563

8.7
33.9

5.0
106

7.5
29.06

15,125
37,75

5.6
100.5

Malpica

Mens

Vilanova

2693

363

433

5.6
480.89

3.7
98.11

8.7
49.77

Poboación, superficie e densidades das parroquias do concello de Malpica de Bergantiños (2015)

Obsérvese que, pola súa densidade e con relación ás demais parroquias de Malpica, sería algo superior á de Barizo e Cambre; sensiblemente inferior á de Vilanova (coa
que linda); pouco máis da terceira parte da de Buño (que aínda que de pequeno tamaño
ten o coñecido núcleo alfareiro que lle fai subir a densidade), Leiloio (que dispón de excelentes terras de cultivo e unha orografía favorable e Mens, (de similares características). O
caso da parroquia de Malpica explícase porque inclúe o núcleo no que está a capital municipal e que por si só cos seus 1.921 habitantes (2016) supón case o 35% do total municipal
(34,21%
A súa poboación está repartida en 16 ou 18 aldeas, segundo se consideren Pasacondía e A Aldeola como unha soa ou dúas; o mesmo pasa con As Pozacas e Leduzo. Para
os cálculos posteriores considerámolas como separadas, xa que, por exemplo, entre Pasacondía e A Aldeola están, tamén, As Cortes e A Campela e entre As Pozacas e Leduzo os
límites están perfectamente claros (No último nomenclátor, 2016, así veñen agrupadas)
Deste xeito, repartindo os 569 habitantes entre 18 asentamentos dános unha media
de 31,7 habitantes por núcleo o que nos fala do seu pequeno tamaño e dunha forte dispersión como o demostra a existencia de 1,5 asentamentos por km2.
Descontando esas parellas citadas (segundo Nomenclátor 2016) que nun caso case
se achegan aos 200 habitantes (Pasacondía - A Aldeola: 196 hab.) no outro superan por
pouco os 100 (As Pozacas - Leduzo: 132 hab.) os demais asentamentos teñen un tamaño
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Non obstante, había un que agora non consta como tal, A Baiuca, preto da actual A Fonte dos Bois, onde estaba unha das tabernas.
Esa mesma fonte documental recolle, referido á parroquia: “es terreno montuoso, pero de buena calidad y cubierto de pinares”. Os cultivos que se sementaban
eran: millo, patacas, fabas, trigo e liño. Ademais producía moita madeira. Temos, polo
tanto, que imaxinar unha paisaxe de terras de cultivos arredor dos núcleos de poboación, nas zonas máis chairas e no val do río de Vaa, e nas partes máis elevadas, piñeirais, alternando con monte baixo a toxais ou rozados, nos que se sementaba trigo ou
centeo. Na zona costeira, máis batida polo vento, predominaría o monte baixo.
Na parroquia tan só había unha escola, mal dotada, á que asistían un total de
14 cativos.
Se nos trasladamos aos anos vinte do século pasado, os cambios producidos con
respecto ao século anterior serían pouco notables. A poboación aumentou ata os 832
habitantes, agora Cerqueda pasou de ocupar o segundo posto, ao terceiro, superada
pola vila de Buño (908 hab.) e a de Malpica (1558 hab.). Esta poboación vivía distribuída en 18 núcleos. Nestes anos aínda non aparecen nomeadas as entidades actuais dos
Barreiros (ou A Telleira, que xa aparece, en 1870, no libro de contas dun labrego de
Leduzo, Ramón Lema), As Labradas, O Gomoroto e Os Resíos, pero aínda consta na
relación, A Baiuca. O lugar máis poboado era Leduzo, con 132 habitantes.
Os cultivos predominantes eran os mesmos: millo, trigo, patacas, fabas, legumes,… e o monte continuaba cuberto de piñeiros. Tampouco se produciu unha mellora na escolarización, seguía habendo unha soa escola de nenos (Carré Aldao: ca 1928,
tomo II, pax. 192)
Por estes anos vinte comezou a actividade a telleira “El Progreso”, a través dun
tío de Joaquín e José Rodríguez Otero, todos eles procedentes do concello pontevedrés
do Rosal. Nun principio viñan só durante a tempada de verán, cando había actividade. As primeiras instalacións estiveron no lugar de Canelas, preto de Buño, e máis
tarde, trasladáronse aos Barreiros, porque alí o barro era de mellor calidade.
Foi a partir dos anos corenta do pasado século cando levantaron unhas instalacións máis estables. Primeiro de madeira, e máis tarde, de ladrillo e cemento. Cando
todo o proceso era artesanal, a empresa chegou a ter máis de cen traballadores. Á medida que se foi introducindo maquinaria
e modernizando as instalacións, o número
de traballadores diminuíu.
Esta industria mantivo unha actividade ininterrompida ata o ano 2010,
momento no que deixou de fabricar ladrillo. Os actuais donos, netos de Joaquín,
están orientando a fábrica cara a outro
tipo de produción como sería o envasado
de barro para talleres de olería, arxila Estado actual da fábrica de “Cerámicas El
moída, fabricación de péllets, etc.
Progreso”
47

Parroquia de Cerqueda
Por esta época a actividade económica na parroquia de Cerqueda era bastante
diversa. Ademais de labregos e xornaleiros, que gañaban 2 reais por día traballado,
había moitos outros oficios nos que se ocupaba a poboación activa: un avogado, unha
estanquilleira, un arrendatario das dúas tabernas: A Baiuca e Pasacondía, dous taberneiros, un depositario das rendas reais, 15 arrieiros, moitos deles de fariña e trigo,
6 xastres, 6 ferreiros, 4 carpinteiros, 1 canteiro e 5 teceláns. Todos gañaban 3 reais ao
día, agás os xastres que gañaban 2 e os teceláns, 1 e medio.
Contabilizábanse na parroquia un total de 8 muíños negreiros (de millo) de
unha soa roda. Cinco deles sobre o río Loureiros (actual de Vaa), que moían seis meses ao ano e tres no de Barazal (actual dos Muíños), que moían tres meses. No Loureiros estaban o de Loureiro Darriva (sic), de Bernardo Rodríguez y Arijón; o do Castro, de Francisco Fariña; o de Aldeola, de Josepf Varela, presbítero, e consortes; o da
Braña, de Domingo Varela do Mato; o de Vasaio, de Bernardo Rei; o dos Porteiros,
de Bernardo Porteiros. No chamado río Barazal había o de Barazal, de Gregorio Rodríguez e consortes; e dous de Juan Romero, presbítero, denominado da Ribeira e da
Ribeira de Abaixo.
Se reparamos nos nomes dos propietarios dos muíños vemos que algún deles
correspóndense coas familias que habitaban nos pazos da parroquia. Así aparecen os
Rodriguez Arijón do lugar de Arixón ou do Pazo; Domingo Varela do Mato, da casa
do Vinculeiro de Filgueira, este tamén era o arrendatario das dúas tabernas; ou Juan
Romero, posiblemente do pazo de Loroxo. Algúns muíños citados aínda existen actualmente coma os da Ribeira ou o de Porteiro, preto da parroquial.
Había tamén na parroquia un piñeiral cercado de 40 ferrados, chamado Loureiros. Estaría preto do lugar e do río que se denominaba así. Isto indícanos que nesta
época o piñeiro xa ocupaba parte dos terreos de monte da parroquia.

IDADE CONTEMPORÁNEA
Antes da división territorial do Estado en provincias e concellos, as parroquias
que actualmente constitúen o termo municipal de Malpica, pertencían a tres xurisdicións. Leiloio, pertencía ao cabido santiagués; Barizo, Cambre, Vilanova e Malpica,
estaban baixo o señorío do arcebispo de Santiago; e Mens, Cerqueda e Buño, dependían do Conde de Altamira. No proxecto de división provincial das Cortes de Cádiz
(1812), Cerqueda era un concello extenso, que abranguía Cores. Desde o ano 1836,
estas oito parroquias son as que forman o concello de Malpica de Bergantiños.
Por aquela época, a parroquia de Cerqueda contaba cunha poboación de 164
veciños (uns 744 hab.), era a segunda máis poboada do concello, despois da capital,
Malpica (873 hab.) (Fariña Jamardo: 1993: tomo V, paxs. 265 e 266)
Polos anos corenta deste mesmo século XIX, segundo nos informa o Diccionario Madoz (Ca. 1845: tomo VI, pax. 334), Cerqueda estaba formada por 17 núcleos de
poboación: Aldeola, Algadán, Ardeleiro, Arixón, Baiuca, Ceán, Cerqueda, Cortes,
Filgueira, Fonte dos Bois, Lagoa, Leduzo, Loroxo, Pasacondía, Pazo, Pozacas e Taraio. Cinco núcleos dos actuais aínda non estaban constituídos: Os Barreiros, Canelas,
Gomoroto, As Labradas e Os Resíos.
46

moi reducido. Así, en seis deles (Algadán, Os Barreiros, Canelas, A Fonte dos Bois e O
Gomoroto, O Pazo) teñen 10 ou menos habitantes; noutros seis (Ardeleiro, Arixón, A
Lagoa, O Ceán, Loroxo e Taraio) teñen 25 ou menos poboadores e só outros dous
(Cerqueda, Filgueira) superan esa cifra.
Outro aspecto a destacar é que estes asentamentos están case todos ás beiras da
estrada que une Buño con Malpica e case todos eles na parte central da parroquia, sendo os máis afastados da citada estrada: O Ceán, Taraio, As Pozacas e Leduzo. As pistas
da concentración parcelaria permiten a existencia de leiras de maior tamaño, máis fáciles de traballar e, en consecuencia, que dean maiores rendementos; ademais permiten
conectar todas as aldeas facilmente.
CERQUEDA
Algadán
Ardeleiro
Arixón
Barreiros (Os)
Canelas
Ceán (O)
Cerqueda
Filgueira
Fonte dos Bois (A)
Gomoroto (O)
Lagoa (A)
Loroxo
Pazo (O)
Taraio

2000

2002

2004

2006

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

2016

761

724

726

699

663

648

659

608

593

581

571

569

5
28
16
3
8
20
75
68
17
10
21
18
14

5
23
14
3
4
18
73
65
14
10
20
19
13

5
21
16
5
8
18
73
65
13
12
19
20
13

5
20
13
5
7
17
72
58
13
12
19
19
13

5
19
12
2
7
16
73
55
12
11
20
17
12

6
17
12
2
5
15
70
57
8
11
19
17
11

6
17
12
2
7
17
72
59
8
12
19
17
12

6
16
11
2
7
17
65
50
7
11
18
16
11

5
14
11
2
7
19
63
55
5
11
16
16
11

5
15
11
2
8
19
62
47
3
7
18
15
11

5
15
11
2
7
19
61
45
3
6
20
16
11

4
14
11
2
10
21
57
46
2
6
20
18
10

18

21

22

24

23

24

24

23

23

22

22

20

PasacondíaAldeola (A)

254

248

246

234

220

215

217

206

197

199

195

196

As PozacasLeduzo

186

174

170

168

159

159

158

142

138

137

133

132

Segundo a toponimia oficial da Xunta emanada do ditame da Comisión de Toponimia, os topónimos que figuran relacionados con Cerqueda son: Aldeola (A), Algadán, Ardeleiro, Arixón, Barreiros (Os), Campela (A), Canelas, Ceán (O), Cerqueda, Cortes (As),
Filgueira, Fonte dos Bois (A), Gomoroto (O), Labradas (As), Lagoa (A), Leduzo, Loroxo,
Pasacondía, Pazo (O), Pozacas (As), Resíos (Os), Taraio, Telleira (A) e Tormeán (O).
A mediados do séc. XIX (1843) Pascual Madoz di, textualmente, que a relación de asentamentos da parroquia eran os seguintes “…se compone de las ald. o l. de Aldeola, Algadan, Ardeleiro, Arijon, Bayuca, Cean, Cerqueda, Cortes, Filgueira, Fuente de los Bueyes, Lagoa, Leduzo, Lorojo,
Pasacondia, Pazo, Pozacas y Tarayo que reúnen unas 170 casas de pocas comodidades…”
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Parroquia de Cerqueda
Pola súa banda, Carré Aldao a mediados da década dos anos 20 do século pasado dános a seguinte relación, que copiamos literalmente: Aldeol, Ardeleiroa, Ceán, Cerqueda, Filgueira, Leduzo, Pasacondia y Pozacas y los grupos reducidos de Algadán, Arixón, Bayuca,
Canelas, Cortes, Fonte dos Bois, Lagoa (que recibe o da su nombre a un monte de los principales
del ayuntamiento) Loroxo, Pazo de Enriba y Tarayo. Leduzo es la de mayor población, 132 habitantes.

Por algo, os camiños de mediados do
XIX que nos amosa o mapa de Domingo Fontán pasaban por onde estaban a maioría destas aldeas (aínda que con evidentes erros de
localización dalgunha delas, caso de Filgueira
e O Ceán), por exemplo.
Se nos poñemos a facer unha análise
da estrutura demográfica do concello, que
imaxinamos similar á da parroquia de Cerqueda, amosa un gravísimo avellentamento
da poboación que trae como consecuencia un
aumento considerable da mortalidade en Mapa da parroquia, de Domingo Fontán
tanto a natalidade vai a estar reducida ao
máximo. Isto explica a grave perda dos efectivos demográficos do concello. De seguir
coa tendencia actual e non hai perspectivas a curto ou medio prazo de que isto vaia a
cambiar, a situación demográfica actual é insostible, mírese como se mire.
Así, en conxunto, os menores de 20 anos superan por moi pouco o 10%
(10,04%) en tanto que os maiores de 65 supoñen case un 32% (31,7 %). Máis de tres
veces máis de anciáns que de menores de 20 anos. Tanto en xoves como en adultos os
homes amosan unhas porcentaxes un pouquiño superiores ás mulleres; en cambio nos
anciáns a porcentaxe de mulleres é case un 8% superior á de homes (35.50% fronte a
un 27,69%) porque a esperanza de vida das mulleres é varios anos superior á dos homes.
É de supoñer que para Cerqueda as porcentaxes sexan similares ou, quizais,
aínda peores dado que non hai ningún núcleo que sirva de atracción de xente xove,
como pode ser o caso de Malpica. A idade media no concello para os homes é de 49,3
anos e para as mulleres de 52,9 anos, para un global de 51,1. Para a parroquia de Cerqueda os homes supoñen o 48,91% e as mulleres o 51,09%.
Xoves < 20 anos

Adultos de 20 a 64 anos

Anciáns + de 65 anos

Home

Muller

Total

Home

Muller

Total

Home

Muller

Total

Cantidade

297

274

571

1.681

1.572

3.253

769

1.023

1792

Porcentaxe

10,81

9,55

10,16

61.19

54.79

57,92

27.99

35.65

31.92

Estrutura da poboación do concello de Malpica por grandes grupos de idades e sexo (2016)

Unha rápida visual a estas dúas pirámides separadas 25 anos permítenos ver
diferenzas considerables: a primeira aínda amosaba un certo equilibrio entre os grandes grupos de idade se ben xa se empezaban a adiviñar unha caída de natalidade posto
que os grupos de 5 a 9 anos e o de O a 4 ían en claro retroceso.
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Recollidos estes froitos, sementábase avea. O terceiro ano volvíase a sementar
trigo. No de secaño de terceira calidade botábase o primeiro ano millo; o segundo, centeo e o terceiro, cebada. Había tamén terreos a pasto, hortalizas e castañas. O toxo cortábase cada catro anos, producindo cada ferrado de primeira calidade, 4 carros.
O monte de primeira calidade dedicado a madeira, plantábase cada vinte anos a
trigo; o de segunda, cada vinte e cinco anos; e o de terceira, cada trinta.
Indícanos tamén os montes que
se cachan e se sementan na parroquia,
entre eles cita o Darca (d’Arca), de 12
ferrados; Darga (d’Arxa), outros 12;
Petón Branco, do Castelo, de 100 ferrados.
O valor dos froitos da terra naquel tempo eran: un ferrado de trigo,
seis reais; un de centeo, cebada ou de
millo, catro; o de avea, dous; o de liñaza, nove; o fusal de liño, tres; o ferrado
de castañas, trinta e catro; un carneiro,
once; unha galiña, un capón, tres; un
polo, medio real; un azume de manteiO trigo era un dos cultivos máis estenga, que fai catro cuncas, dezaseis; unha libra
didos das terras de Cerqueda
de liño, a punto de fiar, catro reais; un cuartillo de mel, dous reais e medio; unha libra de
cera sen labrar, sete, e a labrada, dez; unha pescada fresca ou salgada, un real e cuartillo; unha mielga (melgacho), medio real; un cento de sardiñas frescas, un real, se están
salgadas, dous; un carro de cañotos, que son os paus e raíces dos toxos, catro; un carro
de cepos, seis; un reo, que é un barbo do río, un; unha perdiz, dous; un cuartillo de
viño, real e medio.
Os impostos que se pagan polas terras nas dezaseis parroquias da xurisdición de
Mens son os décimos: de dez págase un, dos froitos (cultivos), liño e gando menor. Por
cada año ou cabrito, non chegando ao número de 18, págase medio real; e chegando
aos 18, págase un año; de cinco a sete, medio, e outro medio do número de 4; outro
medio, a reserva das freguesías.
Na freguesía de Cerqueda os décimos importaban 3.200 reais, dos que o párroco percibía 2.000; Fernando Bolaño, 600 e Gabriel Martín, outros 600.
Ademais pagábase a primicia (primeiros froitos). En Cerqueda por cada 60
mandas de trigo, entregábase unha; e por cada 30 e media de millo, unha galiña, que
repartían entre a cura e as sinecuras. O párroco levaba unha parte; Fernando Bolaño
e Navia, veciño do Principado de Asturias, dúas; e Gabriel Martín, de Santiago, a outra cuarta.
Ademais de todos os trabucos anteriormente indicados os veciños da parroquia
tiñan que entregar 88 reais e medio, á Súa Maxestade polo imposto de servizo ordinario e extraordinario.
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Parroquia de Cerqueda
Despois desa ascendencia fidalga, a casa pasará a mans dos que foran os seus
caseiros, nas que continúa actualmente. A que hai uns anos semellaba unha casa modesta de labranza, a pesar de dispoñer do escudo y excelente escalinata, despois de ser
rehabilitada, presenta un aspecto moito máis señorial (na parada nº 2 descríbese con
máis detalle este pazo e a súa capela.
A outra casa fidalga nesta parte norte da parroquia sitúase no lugar de Filgueira da Abaixo e coñécese polo nome da Casa do Vinculeiro. O fundador foi Domingo
Antonio Varela de Mato, quen, así mesmo, erixira a ermida de San Amaro (Leiloio), o
1 de marzo de 1710. Nela percíbense algúns trazos que denotan o seu carácter fidalgo,
como as súas dimensións, o seu escudo ou as cruces que se elevan no tellado e que nos
advirten da existencia da capela. Segundo os seus actuais donos, as imaxes que había
eran: a Inmaculada, San Antonio de Padua e San Roque ; hoxe en día, hai dous santos
con hábito franciscano: San Francisco de Asís e o propio San Antonio.
Deste soar saíron os fundadores da casa de Bello, situada en Filgueira de Arriba
e dedicada a turismo rural co nome de Pedra da Arca ( na parada número 5 dáse máis
información sobre a construción anterior).
En Leduzo debeu haber tamén un pazo dos Rodríguez Arixón, pois aparece
"Ignacio Rodríguez de Arijón, vecino de Ledieso", nun preito dos irmáns Antonio,
Domingo, Gregorio e Silvestre Rodríguez Varela Arijón e Ignacio Rodríguez de Arijón, veciños de Leduzo, en 1731.
Para coñecer a historia da parroquia de Cerqueda a mediados do século XVIII
dispoñemos dos interesantes datos que nos achega o Catastro de la Ensenada, realizado en 1753. Foron testemuñas da información recollida sobre esta parroquia, o párroco Josepf Pose e o xuíz e xustiza da xurisdición de Mens, Caiethano (sic) Francisco Varela. Recolle o documento que esta parroquia pertence á xurisdición de Mens, xunto
con outras 14 máis, e que esta xurisdición ten por señorío o Conde de Altamira, encargado de nomear xuíz. Por esta razón de señorío paga cada veciño dous reais e medio, e
por vasalaxe, aqueles que teñan ovellas pagan real e medio, polo denominado
“carneiro de lobo”. Estaban exentos destes tributos os denominados peóns, que tiñan a
obriga de colaborar nos traballos necesarios para o servizo da casa, propiedade do
conde. Ademais a veciñanza tiña que pagar a loitosa cando falecía o cabeza de familia,
que consistía en entregar a mellor alfaia (boi, vaca, outro animal ou moble de valor).
Dinos ademais que todas as terras son de sementeira, de secaño ou regadío, e
que non hai viñas. Os produtos que se recollen son: trigo, millo, cebada, liño, e algunha avea, nabos e coles.
A produción e a rotación de cultivos dependía da calidade da terra. Na de regadío de primeira e segunda calidade, sementábase dous anos millo e un liño, alternativamente, e recollidos estes froitos, de segunda man, botábase alcacén. Na de regadío de
terceira calidade sementábase millo tres anos consecutivos, sen outro cultivo.
No terreo de secaño de primeira calidade sementábase un ano millo e outro liñaza. Recollidos estes cultivos, botábase nabos. O terceiro ano plantábase trigo e nabos.
No de secaño de segunda calidade sementábase un ano millo e outro trigo.
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Pirámide de Idades de Malpica do ano 1991
(Fonte: Nogueira Esmorís, Gelasio)

Pirámide de idades de Malpica ano 2015
(Fonte: foro-ciudad.com)

A do 2015 amosa unha situación cada vez máis afastada do que sería desexable
para un equilibrio demográfico. A súa forma totalmente invertida amósanos a unha
poboación totalmente avellentada que salvo cambios, non previsibles, vai camiño de ir a
unha situación demográfica irreversible e altamente alarmante.
Unha proba máis da grave crise demográfica pode verse na evolución dos grupos
de idade e sexo para o conxunto do concello de Malpica, extrapolable á parroquia de
Cerqueda, polo menos nas porcentaxes, nos últimos 25 anos.
Grupos
de Idade

1991

0-4
5–9

Total
320
472

10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29

562
581
609
599

30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 - 74
75 – 79
80 – 84
85 e +
TOTAL

532
485
467
503
444
561
495
419
354
260
178
109
7. 950

2001
%

24,34

59,05

16,61
100

Total
199
214
289
412
495
479
489
535
462
470
432
482
429
524
430
330
218
153
7.042

2011
%

15.82

60,69

23,49
100

Total
120
149
183
215
278
359
366
364
428
498
474
441
431
458
371
427
298
242
6.102
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2016
%

10,93

59,64

29,43
100

Total
98
145
146
182
221
252
316
320
367
417
490
448
422
420
447
318
346
261
5.616

%

10,16

57,92

31,92
100

Na
táboa
adx unt a
pode n
apreciarse
unha
forte diminución da
porcentaxe dos menores de 20 anos,
que se reduciu case
un 59% entre as
dúas datas; unha
porcentaxe de adultos
sensiblemente
similar neste período e que a de anciáns case duplica á
que había 25 anos
antes

Evolución da estrutura demografica de Malpica
nos últimos 25 anos.
Fonte www.ige.eu

Parroquia de Cerqueda
ASPECTOS ECONÓMICOS
Á vista dos datos demográficos parece claro que o principal recurso económico
da parroquia serían as pensións de xubilación toda vez que case un 32% (case un terzo
do total) dos seus habitantes están en condicións de recibilas en razón da súa idade.
A concentración parcelaria, que se comezou a tramitar hai máis de 20 anos e
que acaban de ser entregadas as novas fincas, perfectamente detectable polo tamaño
das mesmas e polo trazado das pistas que vertebran os espazos agrícolas, xúntanse con
terras de relativamente boa calidade e que, se ben ten zonas montuosas (arredores do
Ceán en dirección ao mar, e Monte d´Arxa, principalmente), tamén presenta outras
relativamente achanzadas como a zona de Filgueira, a zona de Taraio, As Pozacas ou
Leduzo, Cerqueda, etc.
Todo isto favorece unha agricultura con bos rendementos, aínda que conta co
inconveniente do avellentamento da poboación que leva a que moitas terras de cultivo
queden a campo por non haber quen as traballe co cal a produción agrícola e gandeira
final será inferior ás posibilidades que ofrece o seu territorio.
Este abandono relativo dos traballos agrícolas e gandeiros leva a unha certa
concentración das explotacións, polo menos á hora de traballalas, que non da propiedade, toda vez que as granxas que existen en Taraio, Cerqueda, nas Cortes ou na Lagoa,
etc. onde se concentra a gandería da parroquia fai que precisen de terras para alimentar o gando que por si soas non disporían del. Nestas poucas explotacións gandeiras
concéntrase un número de reses sensiblemente similar ao que había hai algúns anos. A
diferenza está en que agora está concentrado en moi poucas explotacións cun número
elevado de animais, e antes en cada casa había unhas poucas reses. Mesmo explotacións
de fóra da parroquia (como a granxa “A Devesa” de Langueirón) están mercando terras nesta parroquia.
Esta concentración da forma de traballar as terras supón un beneficio mutuo
para quen a traballa e para o propietario da mesma. Para o primeiro supón ter espazo
físico onde obter pastos para o gando e para o propietario é unha forma de que as propiedades non queden abandonadas definitivamente e se cubran de vexetación non desexada.
Loxicamente os cultivos máis importantes, á parte dos destinados ao autoconsumo (basicamente patacas e algo de millo ou outros de menor importancia), van ser os
forraxeiros destinados á alimentación do gando.
Dispón tamén de boas terras montesías onde medran ben os piñeiros e os eucaliptais que supuxeron durante moito tempo tamén unha boa fonte de ingresos, aínda
que na actualidade ten unha menor importancia relativa.
Algo que chama a atención é a cantidade de grupos de invernadoiros cuxa produción se destina á venda e así é posible ver grupos deles nas aldeas do Pazo, As Pozacas, Arixón, Cerqueda, Filgueira, A Lagoa ou na Aldeola fronte ao supermercado Ordóñez.
Unha empresa que ata non hai moitas anos tivo moitísima importancia era
“Cerámicas El Progreso” que se dedicaba á produción tellas e ladrillos para a construción, ao mesmo tempo que fornecía de barro os alfares de Buño; mesmo chegou a ter
un serradoiro e unha carpintería.
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O edificio actual presenta unha forma rectangular, construído en cantería e encintado en relevo con cemento. Na parte baixa da fachada, ábrense dúas portas e unha
fiestra, e na parte superior, cinco fiestras. Presenta un tellado a catro augas, renovado
ao igual có resto do edificio, nos anos oitenta do pasado século. Na cornixa aprécianse
varias formas en relevo que se repiten, semellando uves ou emes, estas últimas quizais
en alusión á familia dos Montenegro.
Arrimada á casa pola parte oeste había outra construción, dándolle ao conxunto
unha forma en L. Na parte posterior á fachada, sitúase o cabazo ou hórreo, construído
en pedra e de enormes dimensións, tanto en altura coma no ancho. Sitúase sobre unha
casadeira de dúas plantas. Como remates loce un esvelto lampión e unha elegante cruz .
Ao sur da casa sitúase o castro que leva o nome do lugar, na actualidade convertido en terra de labranza. No seu extremo norte levantouse a capela pacega, da que nos
achega datos Neira Pérez (La Voz de Galicia, 8-10-2016 e 21-10-2016). Construíuse
esta ermida a iniciativa de Francisco Antonio Romero, no ano 1718, tal como consta
na inscrición que aparece no lintel da porta. Estaba dedicada a San Caetano. Na posguerra celebrábase nesta capela a festa de Santo Outelo, o 26 de maio, con merendas
como en San Fins do Castro (Cesullas). Na igrexa parroquial conservábanse, traídas
da capela de Taraio, as sacras ou cadros con oracións en latín, coa inscrición “San Caetano” na parte posterior dos mesmos) A través da visita pastoral de 1791, sabemos
que o seu dono por aquel entón era Josef Posse e que o seu estado de conservación era
xa deficiente, por iso se recomenda que se acometan certas melloras. Actualmente, aínda se conservan os seus muros, construídos en cachotería, cos esquinais e a contorna
da porta, de cantería. Carece de tellado e no seu interior conserva unha fermosa pía de
auga bendita e os restos do altar. No seu retablo, ademais de San Caetano estaban:
Santo Outelo (Eleuterio), Santo Antonio de Padua, o arcanxo San Miguel e Santa Ana,
co libro.
Na parte norte da parroquia, hai dúas casas fidalgas máis. A máis coñecida é a
de Loroxo, soar da familia dos Romero, estirpe oriúnda de
Noia pero moi estendida polas terras de Bergantiños e o
resto da Costa da Morte.
Na fachada deste pazo malpicán aparece a inscrición que nos informa da data de construción do edificio e
do seu promotor. “Esta casa hizo D. Gregorio Romero.
Año de 1712”. A través do tempo, distinguidas familias
fidalgas da zona habitaron esta morada de Loroxo coma
os Caamaño, os Moscoso, os Romero ou os Rodríguez Arijón, tal como nolo amosan os símbolos que aparecen reflectidos nas súas pedras armeiras, tanto na da fachada,
máis ostentosa, coma na que se sitúa enriba da porta de
entrada á capela.
Escalinata e escudo do pazo de Loroxo
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Parroquia de Cerqueda
Vese un edificio de amplas proporcións que lle deu nome ao lugar, e xunto co
resto de construcións adxacentes, forma un completo conxunto de arquitectura rural
con todos os servizos necesarios que se precisaban para unha economía de autoconsumo, propia do mundo labrego tradicional.
A construción, situada ao pé da ladeira norte do Monte d’Arxa, ten forma de L,
coa fachada cara ao sur. No primeiro andar ábrese unha porta á que se accede a través dunha escaleira e patín construídos con grandes pezas de cantería, material que
tamén se utiliza nas outras aberturas. O resto dos muros están choídos en cachotería
de xisto, extraído do entorno.
Na planta baixa sitúanse as cortes, ás que se accede desde un amplo curral que
hai diante da fachada, e onde vemos tamén un alpendre. Completa o conxunto outras
edificacións achegadas, necesarias para o servizo da casa, coma o cabazo, outro alpendre e unha fonte cun lavadoiro (o río do Pazo)
A non moitos quilómetros de distancia deste lugar, atópase o pazo de Taraio,
coñecido tamén como de Brañeiro. Un morgado antigo que fundou a familia dos Caamaño, emparentados máis tarde cos Moscoso e Romero. De Romero de Caamaño y
Moscoso, nace Gonzalo de Figueroa (señor de Vigo, Santiso de Vilanova), casado con
Inés Rodríguez Varela (de Malpica), sendo fillo seu Gonzalo de Figueroa, señor de
Taraio. Os descendentes desta casa a través de enlaces matrimoniais estableceron relación cos Rey Pardiñas Villardefrancos de Artes e de Ferreiro (Xaviña-Coristanco) e
cos Romero de Moscoso de Sergude (Xornes-Ponteceso). Segundo Martínez Barbeito
(1986: 637), sería Julio Romero, casado coa súa curmá, Ángela Romero de Moscoso,
da casa de Sergude, os que levantaron esta casa de Taraio cara a segunda metade do
século XVII. O fillo destes, Francisco Romero de Moscoso, enlaza con Josefa Mª de
Lema Carantoña, con vínculos nas casas de Mórdomo (Traba de Laxe) e Cotón (Cee).
Máis tarde os seus descendentes enlazaron coas casas de Nemeño e Vigo (Vilanova),
para unirse despois cos Posse Fariña. Logo virán os Cotelo, e por último, os Castro. Os
actuais propietarios son José e Eduardo Castro.
No escudo que loce na fachada, atravesado por
unha espada que remata nunha flor de lis, aparecen
representados, entre outros, a cabeza de lobo dos Moscoso, o piñeiro coas lanzas dos Caamaño, o M dos
Montenegro, símbolo que se repite varias veces na cornixa, e un brazo empuñando unha árbore, que podería
referirse aos Romero, Arixón ou Vilardefrancos. Na
casa de Veiga, en Vigo (Vilanova) hai un escudo coa
mesma forma e cos mesmos símbolos.
Escudo do pazo de Taraio
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Na actualidade cesou a súa produción e dedícase á venda de material que se coce
en Cerámicas Campo da Laracha. O barro obtíñao dos barreiros que se encontran en
Cerqueda nos lindes coas parroquias de Cambre e de Buño (non está moi claro en cal
delas están, aínda que o máis probable sexa que están na de Cerqueda). Ultimamente
está intentando poñer en produción unha liña de transformación da biomasa para a fabricación de “péllets” destinados ás calefaccións. Tamén se dedican a triturar ladrillos
para facer “terra batida” usada na construción de pistas de tenis e, segue tamén, a fornecer de barro aos oleiros de Buño e do resto de Galicia
Durante moito tempo esta empresa tivo unha importancia capital na economía
parroquial e mesmo municipal, despois duns comezos moi difíciles como telleira, con
poucos medios e recursos.
Os seus fundadores: Xoaquín Rodríguez Otero e o seu irmán Xosé, (orixinarios
do Rosal, Pontevedra) comezaron fabricando tella preto das Canelas pero ao haber barro de mellor calidade na ubicación actual cambiaron o emprazamento da fábrica. A
mediados do séc. XX a extracción de barro, que só se realizaba nos meses de verán, e a
cocción das tellas facíase de xeito totalmente manual, chegando a ocupar a 179 obreiros
de ambos sexos. A introdución das escavadoras e outro tipo de maquinaria reduciu moito a man de obra necesaria (unhas 100 persoas).
A comezos da década dos 80 pasou por unha crise severa chegando a ter almacenadas máis de 17 millóns de pezas de ladrillo. Bastante antes (o forno actual data do ano
1966, aínda que antes xa houbera outros) pasou á fabricación de ladrillos de excelente
calidade polo tipo de barro usado e, como consecuencia da crise do 2008 e a subseguinte
caída de vendas, levou ao peche da liña de produción de ladrillos a finais do 2010. A destacar o bo trato que tiñan cos obreiros, que tiñan recoñecidos todos os dereitos e así nolo
manifestaron unanimemente varios dos antigos traballadores.
No pequeno parque industrial que queda preto da anterior só hai unha empresa
de relativa importancia que é a de Bastón.
Poucas máis actividades industrias se poden ver na parroquia a non ser un par
de naves industriais, unha preto da rotonda da estrada de Buño a Ponteceso e outra na
Fonte dos Bois onde traballa a Carpintería Romay. Un par de carpinterías: unha de aluminio e outra de madeira en Pasacondía, un supermercado e dous bares.
Máis importancia ten a nivel de servizos turísticos. Destacamos as casas de turismo rural de “Pedra da Arca” na aldea de Filgueira e a pensión “A Gloria” en Ardeleiro;
pero ante todo destaca sobre as demais o complexo de “A Aldeola”, un hotel de tres estrelas que conta cun restaurante para vodas e banquetes con capacidade para unhas 1.300
persoas, ou o camping “Illas Sisargas”
Na aldea de Filgueira están, tamén, as instalacións de “paintball Pedra da Arca”
onde é posible practicar esta modalidade de ocio nos que se poden desenvolver catro tipos de actividades: bandeira central, bandeira por equipos, asalto ao castelo ou todos
contra todos.
Durante bastante tempo a pesca nas tarrafas foi unha segunda ocupación, complementaria dos traballos agrícolas, para moitos dos homes da parroquia que se desprazaban todos os días ata o porto de Malpica para participar na mesma. Hoxe en día son
moi poucos os que seguen neste traballo.
19

Parroquia de Cerqueda
Que dicir das incomparables paisaxes que nos ofrece a parte costeira da parroquia, especialmente a zona dos Muíños de Ribeira, de tantísimo interese xeolóxico ou
paisaxístico; ou do Croa do Castro, importantísima manifestación da cultura castrexa;
ou os pazos coma os de Loroxo, Taraio ou Arixón, como zonas de interese turístico?
Temos algunha información histórica que nos fala algo da economía nos últimos
séculos. Xuntamos a información que nos ofrecen catro autores
Cando o cardeal Jerónimo del Hoyo realizou en 1607 a súa visita pastoral polas parroquias que conformaban a diocese de Santiago, con respecto á parroquia de Cerqueda
deixou nas súas “Memorias del Arzobispado de Santiago” a seguinte información literal: “Esta feligresía tiene treinta y tres feligreses. Los fructos quatro partes. La una y un desmero y
el millo y cevada llieva la cura y dos quartos sin millo y cevada, el uno don Juan Enríquez, sobrino
de don Diego de las Mariñas, y otro quarto los herederos del licenciado Caamaño y otros por sincura
patrimonial y el otro quarto es sincura collativa , presentación de don Diego de las Mariñas y de otros
hidalgos legos. Vale la parte de la cura veinte y seis cargas de todo pan. Presentación de los hidalgos
que llevan los dos quartos. La fábrica no tiene rrenta” (Aclarar que unha carga eran 12 ferra-

dos de cereal)
A mediados do século XIX (1843) Pascual Madoz deixounos unha descrición de
Cerqueda da que transcribimos literalmente unha parte dela: “.. . Su escaso TÉRM. Se
extiende por donde mas ¼ de leg., confina con el de la felig. de San Juan de Jornes, San Martín de
Cores y San Tirso de Villanueva; el TERRENO es montuoso pero de buena calidad y cubierto de
pinares; los CAMINOS son locales y malos y el CORREO se recibe por la Coruña. PROD.: mijo,
patatas, trigo, lino y mucha madera; cría ganado y se encuentra alguna caza…”

Pola súa banda Carré Aldao no estudo que fai de Cerqueda dinos que “…Su clima es saludable y templado y el suelo produce trigo , patatas, habichuelas, legumbres, etc. Cría ganado y no
deja de encontrarse caza. Está al centro S. de su ayuntamiento en el límite con el de Puenteceso.
Dista 4 kilómetros de la cabeza del ayuntamiento, que se encuentra al N. y por donde viene el correo
y separa 12 de la capital del juzgado…”

A mediados do século XX Salvador Parga Pondal, irmán do insigne xeólogo Isidro Parga Pondal, realizou un profundo estudo da comarca de Bergantiños que se publicou hai algúns anos: “Minas de ferro. Durante o século pasado, adquiriron algunha importancia a explotación de mineral de ferro nas proximidades da vila de Malpica de Bergantiños, que se
exportaba por mar desde este porto. En 1.873, como indicamos, ensaiáronse con grande éxito os minerais de ferro de Malpica de Bergantiños na fábrica de fundición de Sargadelos, pero desgrazadamente carecemos de datos estatísticos sobre a cantidade das exportacións. Segundo Hernández Sampelayo, estes xacementos de Malpica de Bergantiños son epixenéticos e de idade cambriana, e están
formados por limonita moi boa. Clasifícaos como cambrianos epixenéticos, por impregnación e substitución de materia, e di: “En Malpica é aínda máis dubidosa a clasificación das lousas, pois algunhas son lucentes e conteñen granates que por oxidación, contribúen á formación de mineral; os
crestóns son de limonita moi boa, a cantidade de mineral é moi escasa segundo se comproba pola
esterilidade dos labores”. Na actualidade, estas minas están completamente abandonadas e encóntrase na parroquia de San Cristovo de Cerqueda”. (Páx. 156)

Estas minas de ferro estaban máis ou menos no punto onde agora se ergue o complexo hoteleiro de “A Aldeola”. Preto da aldea de Ardeleiro tamén ten habido explotacións que aproveitaban o “rutilo” unha mena do titanio usada para endurecer o aceiro.
De ámbalas dúas hoxe non queda nada.
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Unha delas son os Arixón, fundadores da casa fidalga situada no lugar que leva
ese mesmo nome. Este morgado creouno Sancho Rodríguez de Arijón o ano 1607.
Tamén fundou esta mesma familia a casa do lugar do Pazo, que está próxima, e a do
Cótaro, na parroquia de Entrecruces (Carballo).
A edificación que se conserva no lugar de Arixón (Casa de Dosinda e de Manuel de Novo) é unha construción de pedra de forma rectangular cos muros de cachotería de xisto e os esquinais e aberturas choídos en cantería. Carece de símbolos heráldicos que habitualmente teñen as casas fidalgas. Fronte á fachada dispón dunha horta
cercada cun muro alto á que se accede por un portalón monumental de cantería. Sobre a cornixa deste elévanse un frontón triangular rematado en cruz, con dous pináculos nos extremos.
A antiga capela deste pazo desapareceu, segundo nos informa o investigador
Neira Pérez (La Voz de Galicia, 8-10-2016). Dinos que os maiores da casa oíron falar
dela e lembraban parte dos seus restos. Segundo información dun visitador parroquial do ano 1791 estaba dedicada á Virxe do Carme. No ano 1868 demándaselle ao
seu propietario, Bernardo Rodríguez Arijón, que a repare.
A casa fidalga do lugar do Pazo, preto da anterior, amósanos algúns símbolos
heráldicos que aluden ás familias que a habitaron. Sitúanse estes emblemas na parte
interior dunha das pezas de cantería que forman o peitoril do patín que conduce á
entrada da vivenda. Alí represéntanse dúas pías, quizais para botar auga bendita, e
dous símbolos heráldicos situados nos extremos. Á esquerda unha árbore con raíces
(un piñeiro ?), apreixado por unha man, que Martínez Barbeito (1986: 202) interpretou como un símbolo dos Rodríguez Arijón, fundadores deste morgado. Na parte dereita observamos unha man agarrando unha lanza que remata nunha cabeza de lobo,
que faría alusión aos Lobera, que emparentaron cos anteriores. Do hipotético escudo,
no alto desta escaleira, non consta que fora levado a Corcoesto, segundo se desprende
do interrogatorio a varios veciños anciáns do Lugar Grande desta parroquia cabanesa.
A casa actualmente está deshabitada e en proceso de deterioro. Martínez Barbeito infórmanos de que os construtores
Casa fidalga do lugar do Pazo
desta edificación serían Jacobo Rodríguez Arijón e María Sánchez de Lobera.
En 1761, figura na parroquia o fidalgo
Bernardo Pérez Arijón. Máis tarde pertencería aos Varela da casa de Pernes
(Leiloio), da que saíron os Varela Buitureira e os Varela de Limia. Despois dos
Novoa pasou a mans dos caseiros que a
habitaban: Hermelinda Veiga Villar e
Rodrigo do Pazo.
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Parroquia de Cerqueda
Nun documento de 1425, que se conserva no arquivo da devandita colexiata, aparece citada a parroquia de “San Cristovo de Cerqueda” (Zapico Barbeito, 2005: 33).
Outro escrito que está sen datar, pero dentro dese mesmo século XV, infórmanos da
existencia do clérigo de Cerqueda, Roy Xacote e dos veciños desta freguesía Joán Saltón e Pero de Ardeleiro.
Cando a familia dos Moscoso, condes de Altamira, se fan propietarios das torres
de Mens, cara ao ano 1424, crearase a xurisdición deste mesmo nome composta por 15
parroquias gobernadas por un meiriño ou xuíz, nomeado polo conde. A partir deste
momento a parroquia de Cerqueda pasará a quedar baixo o señorío dos Moscoso
A comezos do século XVII, xa na época moderna, Cerqueda tiña 33 veciños (uns
180 habitantes). Era a parroquia máis poboada das que actualmente constitúen o concello, despois de Malpica, con 62 (uns 340 hab.) e Leiloio con 36 (uns 200 hab.)
Os froitos da parroquia dividíanse en catro partes: “la una y un diezmero y el
millo y çevada llieva la cura y dos quartos sin millo y çevada, el uno Juan Enriquez,
sobrino de don Diego das Mariñas, y otro quarto los herederos del Licenciado Caamaño y otros por sinecura patrimonial y el otro quarto es sinecura collativa”. A presentación do párroco correspondíalle a Diego das Mariñas e outros fidalgos legos. A parte da
cura equivalía a 26 cargas de todo o pan (uns 312 ferrados de trigo) (Del Hoyo: 1607:
365)
Este millo que se cita refírese ao millo miúdo que se cultivaba antes da introdución da nova especie procedente de América,
que se estendeu por Galicia a partir de mediados deste século XVII.
Ao abeiro dos condes de Altamira, señores da xurisdición de Mens, vai nacer unha fidalguía rendista local que ocupará os postos
nomeados polos condes para cargos da súa confianza, como xuíces ou escribáns. Esta fidalguía
será a encargada de fundar os morgados que
darán orixe aos pazos. Esta nova clase social,
intermediaria entre a nobreza ou a igrexa, e o
campesiñado, vai ser a gran beneficiada das
rendas que pagan os labregos por dispoñer en
foro as terras que traballan.
Na parroquia de Cerqueda contamos cun
bo exemplo de casas fidalgas fundadas a partir
do século XVII. Algúns dos seus membros aparecen ocupando cargos burocráticos ou sendo
arrendatarios de bens que producen bos ingresos. Todas estas familias fidalgas emparentan
con outras da súa categoría dentro do
territorio comarcal.
Portalón da horta pertencente ao pazo de Arixón
40

TOPONIMIA
Comezamos a nosa viaxe toponímica na igrexa de Cerqueda. Alí, ou nas súas proximidades debeu haber unha carballeira de carballos cerquiños, que recibiría o nome de
cerqueta, abundancial ou colectivo de *cerquu(s), en latín clásico quercus, palabra que
nun principio significou aciñeira e despois carballo. A partir de Cerceta hoxe temos Cerqueda. No mes de maio do ano 2016 a incansable asociación de veciños Monte d´Arxa
plantou 42 carballos pequeniños que dentro duns anos se converterán nunha vizosa cerqueda, que será a continuadora moderna da que máis antigamente deu o nome á parroquia.
Preto da igrexa parroquial está a paraxe chamada A Ponte do Foro, topónimo alusivo
a unha pontella que cruza o Río de Vaa, que neste punto do seu percorrido recibe o nome de Río do Foro en referencia a un antigo foro ou contrato de longa duración mediante o cal se alugaría unha superficie agrícola, que ben puido ser a finca hoxe chamada O
Mato do Foro, situada a carón da devandita ponte,
máis ben pontella, do Foro. Ao pé desta vese un vao
con moi pouca altura de auga polo que os máis vellos
do lugar aínda recordan cruzar o río carros de bois
(comunicación persoal de Luís Giadás), noticia que lle
dá cumprida explicación ao topónimo Río de Vaa,
que, atendendo á súa segunda parte, Vaa, procedente
do latín vada, “vaos, sitios pouco profundos dos ríos”,
significa “río dos vaos”, un dos cales é o citado vao
situado a carón da ponte, pola cal pasarían persoas a
pé enxoito, mentres que, ao seu pé, o vao sería utilizado polos desaparecidos carros de rodas macizas.
A Ponte do Foro
Composición ou estratexia viaria que se repetiría
noutros lugares de Galicia onde existisen ríos de pouco calado e pontes non o suficientemente anchas que permitisen o paso de carros e viandantes ao mesmo tempo. Malia o
anterior, parece lóxico que o hidrónimo O Río de Vaa nacese no lugar homónimo da parroquia de San Tirso de Vilanova de Santiso, en alusión a uns vaos alí ubicados, semellantes ao existente en A Ponte do Foro.
Abandonamos, non se antes facerlle unha foto, a pequena e fermosa ponte ou
pontella do Foro e diriximos os nosos pasos cara a un lugar próximo, tamén despoboado, chamado A Decoita do Campo (comunicación de Xosé Manuel Varela que nos remitiu moi amablemente a documentación da Consellaría do Medio Rural que recolle a
microtoponimia agrícola da parroquia). O topónimo A Decoita do Campo fálanos da
antiga operación de decruar, decoitar ou arar unha terra para amansala e despois cultivala. Ao respecto, o profesor E. Rivas recolle a palabra, ausente con teimosía de todos
os dicionarios de galego, decoitar, que no galego de Gorgullos (Tordoia) significa ou
significaba “desfacer o terrón, coa grade do revés ou con sacho” (Rivas, 1996: 34).
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Parroquia de Cerqueda
Preto da igrexa parroquial de Cerqueda tamén está o lugar de O Pazo, topónimo
transparente que se refire á casa fidalga alí emprazada, hoxe, como a maioría das da súa clase,
en mal estado e abandonada.

O pazo en L do lugar de O Pazo

Dende a aldea de O Pazo trasladámonos
á de Arixón, topónimo de fasquía prerromana
que o profesor Edelmiro Bascuas remite a unha
raíz indoeuropea *ar, “moverse, axitarse, moverse rapidamente (auga)” e, de aí “fluír, correr
auga” (Bascuas, 2002: 20 e 28), o que concorda
coa presenza no lugar de Arixón da fonte chamada O Picho de Arixón. Detalle hídrico
que se repetirá, se non é un topónimo de traslado ou se refire ao apelido Arixón, noutro
lugar chamado Arixón da parroquia de Seavia ou na chamada Braña de Arixón da parroquia carballesa de Ardaña.
Enriba do Arixón de Cerqueda está o Monte d´Arxa, importante nó xerador e
distribuidor de augas. Unha das que descenden do leste dá lugar á devandita fonte de
Arixón, que logo forma o río de Arixón. Este significativo detalle hídrico fainos sospeitar que o topónimo Arxa, quizais antes *Arixa, co i postónico
aínda conservado, estea emparentado co de Arixón,
o cal sería unha extensión de aquel cun sufixo
*ayon ou similar, hoxe convertido en –on.
A fonte ou picho do lugar de Arixón ten un
fermoso lavadoiro
Topónimos galegos e peninsulares para os cales E. Bascuas tamén postula a devandita raíz indoeuropea *ar, “moverse rapidamente, fluír, correr auga”, neste caso con
alongamento –d, o que formaría unha base ou tema *ard, son os de Arda, nome dun río
portugués que desemboca no Douro. Un medieval *Ardilo, hoxe Ribardille, nome dun
lugar do concello coruñés da Capela, situado na riba ou ribeira dunha pequena corrente
fluvial. Ardila, nome dun río afluente do Guadiana (Badaxoz), que orixinariamente tivo
a xeminada ll convertida en l por influencia mozárabe. E, entre outros, Ardabón, lugar
da parroquia de Xornes, Ponteceso (A Coruña), que o devandito profesor retrae a un
posible *Ard-avonem, “auga que flúe ou corre, corrente fluvial” (Bascuas, 2002: 58).
Base *ard que nós, apoiándonos nos anteriores exemplos paralelos, facemos extensible
ao topónimo cerquedense Ardeleiro, o que concorda coa realidade do lugar, xa que pola
aldea de Ardeleiro pasa o Rego dos Muíños (quizais en orixe chamado *Ardillairo ou
algo similar), que augas baixo, un pouco antes de desembocar no mar, move os fermosos
e evocadores muíños da Ribeira, de aí o seu actual nome de Rego dos Muíños.
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Rodríguez Casal
(1975: 156), achéganos datos
sobre as súas defensas, medidas e o seu folclore. Infórmanos que ten un único parapeto defensivo de terra de 2 a 3
m de altura e que polo leste
deixa ao descuberto un pequeno muro. As súas medidas
acadan os 60 m de longo por
53 de ancho, o que nos indica
a súa forma case circular,
cunha entrada pola parte
norte. No relativo ao seu folclore, recolle: “Enriba os
mouros tiñan un campamento e hai unha caldeira de
Restos da capela de San Caetano, enriba do castro de Taraio
ouro pro tamén outra de
xufre, por eso ninguén se
atreve ir a buscala. Se non
estiveran xuntas valería a pena cavar, pro si ó busca-lo ouro, sóltase o xufre, morreríamos”.
No extremo norte deste recinto atópanse os restos da capela de San Caetano,
fundada no ano 1718 polo fidalgo do pazo de Taraio, Francisco Antonio Romero.

IDADE MEDIA E MODERNA
A información que dispoñemos sobre a parroquia de San Cristovo de Cerqueda
no longo período medieval é moi escasa. Temos coñecemento por un documento medieval do ano 860 (Parga Pondal, 2010: 339), que por esta época xa existían as igrexas de
San Martiño de Cores, San Tirso de Vilanova ou San Xulián de Seaia, próximas a Cerqueda, pero non se cita esta freguesía. A súa fundación no andaría moi afastada deste
século IX ou X, pero non dispoñemos de datos. Esta parroquia, xunto con outras 17
máis, constituirán o extenso arciprestado de Seaia, que tivo a súa orixe na parroquia
extensa de Selagia (Seaia), pertencente a antiga sede episcopal de Iria.
Nestes tempos do medievo a influencia do pequeno mosteiro bieito de Santiago
de Mens exercerá dominio sobre parte das terras de Cerqueda. Este mosteiro, do que
temos constancia documental desde o século XI, foi primeiro anexo de San Martiño
Pinario de Santiago, e máis tarde, pasou a depender da colexiata coruñesa de Santa
María do Campo.
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Parroquia de Cerqueda
Polo que respecta á denominada época castrexa ou Idade de Ferro, Cerqueda conserva dous castros: o da Croa do Castro e o de Taraio. Os dous están situados en lugares estratéxicos con respecto ao territorio do actual concello e equidistantes respecto á igrexa parroquial. O da Croa do Castro domina as terras da parte norte da parroquia, e o de Taraio, a zona sur. Ambos os dous localízanse sobre
cadanseu outeiro, de algo máis de 100 m de altitude. Por estar rodeados de terras
chairas, o seu dominio sobre a contorna é case total. O primeiro deles, de maior
tamaño, presenta unhas dimensións considerables sobre todo no seu eixe norte-sur.
O de Taraio amosa forma circular e ten unhas dimensións máis reducidas.
O da Croa queda ao pé da ruta do camiño costeiro que comunicaba a parte
norte da comarca con
Malpica, por onde
actualmente pasa a
estrada de Buño cara
a aquel porto. O de
Taraio, estaba a carón
do camiño de interior
que desde Pazos se
dirixe tamén á vila
malpicá. Os dous atópanse no val do río de
Vaa, o primeiro na
súa banda dereita, e o
segundo, no lado esquerdo.
Restos do dolmen de Tormeán
A pesar de estar relativamente preto un do outro, uns 2,5 km en liña recta,
no folclore recollido sobre cada un deles non aparece ningunha referencia que faga
alusión á relación entre ambos. Non obstante, o da Croa do Castro relaciónase co
de Cores cando se di que os mouros que habitaban aquel eran pequenos pero moi
forzudos, xa que eran capaces de guindar un pau de ferro desde a Croa ata o de
Cores.
A Croa do Castro conserva en relativo bo estado as súas defensas e a croa.
Desde o ano 2014 está en marcha un proxecto veciñal, apoiado polo concello coa
intencionalidade de recuperar o valor patrimonial deste ben histórico e dálo a coñecer (máis información sobre este castro na parada nº 1).
O castro de Taraio atópase en peores condicións de conservación, tanto no
referente ao seu sistema defensivo coma na parte da croa. Os labores agrícolas que
se realizaron sobre a súa superficie alteraron de maneira notable todo o recinto.
Nel distínguense o Castro de Fóra ou antecastro e o Castro de Dentro, o castro propiamente dito.
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Pedras para empozar o liño no rego dos Muíños
en Ardeleiro
A presencia do elemento auga repítese
nunha aldea chamada Ardeleiros da parroquia
de Fruíme, concello de Lousame (A Coruña),
tamén sucada por unha pequena corrente fluvial. Detalle que lle dá verosimilitude á explicación que lle damos ao Ardeleiro bergantiñán.
Volvendo a Arixón, moi preto deste lugar
está o de O Gomoroto. Segundo comunicación de
Luís Giadás, este topónimo aparece como O Mogoroto nun documento do ano 1722, hoxe custodiado no Arquivo Diocesano de Santiago. Forma que, se non é unha metátese illada e
recente do actual O Mogoroto, podería aludir á voz prerromana *mok, *mog, “altura
roma, cerro”, hoxe presente na palabra mogote, “montículo illado xeralmente romo”,
en alusión á parte de O Monte d´Arxa que se alza xusto detrás da actual aldea de O
Gomoroto. Para que esta explicación fose definitiva teriamos que documentar o topónimo coa forma O Mogoroto máis veces e en documentos máis antigos. De ser así, *O
Mogoroto, hoxe presumiblemente O Gomoroto, sería un topónimo comparable aos de
O Mogo e Os Mogos, os cales, repetidos en Galicia, aludirían, segundo E. Rivas, “a
montículos o mogotes” (Rivas, 1982: 79).
Do lugar do Gomoroto, quizais en orixe *O Mogoroto, trasladámonos á aldea
de Leduzo, topónimo tamén moi antigo que podería proceder na súa primeira parte
do celta let, “plano, ancho, chan”, voz que perdería, como é perceptivo en celta, o seu
p- inicial a partir dunha forma indoeuropea *plet. Aludiría así o topónimo Leduzo ao
lugar decididamente chan que ocupa o barrio da Pedreira, a parte máis antiga da actual aldea, emprazamento onde debeu nacer o topónimo. De ser certa esta etimoloxía,
o topónimo bergantiñán Leduzo sería similar, na súa primeira parte, ao de Ledesma,
“a moi chá”, nome dun lugar do concello de Boqueixón que se repite na antiga Celtiberia hispana, dando nome a cadanseu territorio chan.
A chaira á que posiblemente se
refira o topónimo de Leduzo

Para a terminación –uzo de Leduzo,
temos que supoñer unha antiga forma –
tio, sufixo frecuente en topónimos de
orixe prerromana. Poderiamos reconstruír así para o actual topónimo Leduzo
un orixinario *Letu-tio, co citado sufixo,
que tamén parece estar presente, pero
en xénero feminino, no nome de lugar,
así mesmo malpicán A Camuza.
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Parroquia de Cerqueda
Á entrada da aldea de Leduzo, se vimos do norte, está o chamado Monte do
Preito. Segundo nos comentaron os veciños do lugar, este monte recibe ese nome dun
preito celebrado entre dúas partes contrarias haberá uns sesenta anos para dirimir a
súa propiedade. Dentro duns anos, cando as motivacións que xeraron este nome de
lugar se esquezan, é moi posible que o topónimo sufra a elipse da palabra monte e se
converta en O Preito.
A unha casuística similar debe obedecer o microtopónimo A Xusgada, nome
dunha parcela do Monte d´Arxa contigua ao lugar do Gomoroto, que nos suxire outra
disputa legal pola posesión doutro anaco de terra que, ao suscitar un preito ou xuízo,
se convertería nunha terra ou chousa xulgada, na fala popular xusgada, de aí o topónimo A Xusgada.
Un pouco ao noroeste da aldea de Leduzo está a de As Pozacas, topónimo
transparente e comprensible que nos fala dunhas pozas ou concavidades naturais do
terreo que contiñan auga estancada, tidas, dado o sufixo despectivo –acas, por insalubres e non desexadas. A mesma terminación leva o microtopónimo A Pezaca, nome
dunha finca da aldea da Fonte dos Bois alusivo a unha peza ou parte dunha terra de
labor que, polas súas características negativas, pouco produtiva, pequena en exceso,
de superficie ou forma irregular, etc., sería tachada polos creadores do topónimo co
nome de pezaca. O tal sufixo –aco/a aínda segue a ser produtivo. Así, na vila coruñesa
de Noia existe un lugar chamado O Talleraco, que se refire a un taller mecánico do
que hoxe só quedan as paredes do edificio.
Abandonamos a aldea das Pozacas, onde os seus habitantes nos obsequiaron
coa certeira e expresiva frase “aquí todo era charqueiro”, e diriximos os nosos pasos
ao núcleo de Taraio. No ano 1992, ¡xa choveu!, adxudicámoslle a este topónimo o seguinte significado: “ [...] de *tar, altura, altura rochosa”, tamén debe proceder o topónimo Taraio, aldea da parroquia de Cerqueda, Malpica (A Coruña)” (Cabeza Quiles,
1992: 472). Nome de lugar prerromano para o que seguimos pensando o mesmo, pois
atópase nunha altura decididamente rochosa, especialmente na súa ladeira leste, como
se pode comprobar no corte que fixo a
estrada que pasa polo lugar .
Despois de visitar o seu castro, un
de cuxos bordes é a devandita ladeira
pedrosa, marchamos de Taraio cara á
aldea de A Aldeola, que nos parece un
diminutivo en –ola da palabra aldea, alusivo a un pequeno núcleo poboado, que
nas súas orixes sería máis pequeno ca
hoxe. A este respecto, algúns dicionarios
de portugués rexistran a palabra aldeola
co significado de “pequena aldeia”. Pola
súa banda, o Diccionario Enciclopédico de Ladeira rochosa do lugar de Taraio
Eladio Rodríguez recolle a voz aldeola nos
seguintes termos: “vocablo que algún escritor gallego cree sinónima de aldehuela
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RESEÑA HISTÓRICA
PREHISTORIA
Na parroquia de Cerqueda predominan as terras chairas, sobre todo na súa
parte central, e isto fai que presente boas condicións para a agricultura. Ademais as
terras desta parroquia foron sempre unha zona de paso entre o camiño costeiro que
desde A Coruña se dirixía cara a Malpica e Ponteceso. Estas boas condicións tanto
para os labores agrícolas como para as comunicacións determinaron que a ocupación
humana se producise desde tempos moi remotos. Así nolo confirman a abundancia de
vestixios prehistóricos.
O arqueólogo e profesor da Universidade de Santiago, Antón A. Rodríguez Casal, o maior estudoso da prehistoria da nosa comarca, dentro do período megalítico
cita a denominada necrópole de Cerqueda, situada preto da aldea de Filgueira, formado pola anta ou dolmen de Pedra da Arca, os restos doutro dolmen denominado Pedra
da Mina e tres mámoas máis (Rodríguez Casal, 1975: 19).
De todo este conxunto, ademais do dolmen Pedra da Arca (Pedra Moura, segundo documentos de propiedade de 1935), xa moi coñecido, localizamos coa axuda de
veciños da parroquia unha mámoa de considerables dimensións coñecida como mámoa
da chousa de Xuares, que se atopa a poucos metros ao sur do anterior monumento. E
máis ao norte, detrás do edificio no que estaban a antigas escolas do Tormeán, os restos doutro dolmen, do que apenas se percibe a mámoa e tan só se conserva algunha
chanta, que se podería corresponder coa Pedra da Mina que cita Rodríguez Casal.
Sabemos tamén da existencia doutra mámoa preto das Lagoas de Cachón, que
fora cortada pola estrada que desde Santiso se dirixe a Limiñoa, pero que hai pouco
tempo foi totalmente arrasada.
Na pista de Cores a Limiñoa existe o significativo topónimo de Campo de Moa.
Puido haber tamén algún resto megalítico no lugar denominado Pedra Moura, situado
nuns prados ao norte da Croa do Castro
Á época do Bronce corresponde a denominada Cista de Taraio, unha pequena
anta datada cara ao ano 1800 a. C., descuberta no lugar da chousa da Casa Vella (no
Mato do Campo de Fóra) polo labrego Manuel Outeiro Lema, “Outeiro do Ceán”,
cando estaba a realizar labores agrícolas. Nun principio trasladouse aos xardíns de
Méndez Núñez da Coruña, pero máis tarde levouse para o museo arqueolóxico do Castelo de San Antón, onde se atopa reconstruída ao aire libre no patio alto deste museo.
No seu interior apareceron un puñal de espigo e un vaso de cerámica lisa de cor ocre.
A cámara acada unhas dimensións de 1,10 m por 0,94 m e a tampa sobrepasa as
dimensións do recinto pechado (Lema Suárez, 1999: 46).

37

Parroquia de Cerqueda
A Cista de Taraio non só sorprendeu polas súas pedras senón que brindou
un magnífico enxoval composto por un “vaso de cerámica, que parcialmente rompeu” e “un puñal de bronce”. A tampa da sepultura movida tiña unhas medidas de
“0,70 x 0,70”.
José María Rodríguez describe o vaso como unha peza “tosca” e destaca nel
“a nota emocional que aínda conserva, a pesar de transcorreren tres milenios, as marcas dos dedos que o moldearon”.
Tanto o vaso como o puñal de bronce trasladáranse ao “Museo Provincial, no
Castelo de Santo Antón, onde poden admirarse e ser obxecto de estudo”, comunica.
Por eses tres achados (vaso, puñal e pedras) Rodríguez Gras define a Cista
de Taraio como un monumento para enterros “individuais en posición completamente dobrada e de gateñas”, pertencente “á Idade de Bronce, no período do Argar”. A
Cultura do Argar desenvolveuse entre o 1.500 e o 1.000 a. C.
Nesa data, o achado da Cista de Taraio supuxo un logro importante para a
arqueoloxía do país dado que “sepulturas do período argárico existen moi poucas en
Galicia, sendo a súa zona máis coñecida o Sur e Sureste de España, algo polo centro e
Portugal e non hai case nada no Norte”, escribe Rodríguez Gras.
O complicado desprazamento a Cerqueda do enviado de El Ideal Gallego non
só lle serviu para dar a coñecer este resto arqueolóxico, senón tamén para mencionar a proximidade do castro de Taraio, que el clasifica como unha “fortificación
celta”. Ademais, divulga a presenza na zona de “dolmens (enteramentos familiares)”
en lamentable estado de conservación: “algúns dos cales están parcialmente destruídos pola bárbara ignorancia dalgunhas xentes”.
Froito desa abundante presenza de xacementos arqueolóxicos e “pola proximidade do mar”, Rodríguez Gras conclúe que “nesa Idade do Bronce, e posteriores,
deberon de vir polas rutas marítimas algúns deses primeiros poboadores de Galicia” e que “a zona xa
debeu ter hai 3.000 anos os seus
pequenos núcleos de poboación
constituídos por algunhas tribus
illadas”.

Vaso de cerámica ed puñal de
bronce achados na Cista de
Taraio
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[un servidor así o considera] y que más bien parece significar aldea grande
(Rodríguez, 1980, t. 1: 111). Cremos que este segundo significado está equivocado,
pois o topónimo A Aldeola, cuxo correspondente castelán é, efectivamente, La Aldehuela, é un diminutivo da palabra aldea. O que si cómpre comentar é a anómala conservación en galego do -l- intervocálico de A Aldeola, topónimo que no noso ámbito
lingüístico tería que ser *A Aldeoa, xa que o sufixo de diminutivo -ola de Aldeola tería que perder o seu -l- intervocálico e dar, no dominio lingüístico no que se atopa, oa, como, por exemplo o latín ecclesiola, “igrexa pequena” dá o topónimo Grixoa (e
no *Grixola), ou, filicariola, “pequena mata de fentos”, Filgueiroa (e non un inexistente *Filgueirola).
Moi preto da Aldeola está a aldea chamada As Cortes, de obvio e transparente
significado, ao referirse a un lugar pechado e cuberto onde se garda o gando.
Polo que respecta ao contiguo lugar de Pasacondía, pensamos que se trata de
un topónimo admonitorio que exhortaba aos viaxeiros e camiñantes que por alí pasaban a facelo de día, baixo o risco de seren desvalixados por gavelas de ladróns alí
apostados. A mesma fama de lugar perigoso e solitario tería outro lugar chamado
Pasacondía situado na parroquia de Xornes.
Segundo informacións de Luís Giadás, a fórmula admonitoria “pasao con día”
tamén se lle aplicaba ao lugar da Gándara, na Laracha, aínda que alí non callou como topónimo.
Volvendo ao Pasacondía da parroquia de Cerqueda, no ano 2008 escribimos o
seguinte: “esta nosa hipotética teoría [sobre o significado do topónimo] quixémola
confrontar despois con algunha persoa maior do lugar. Foi José Otero Álvarez, de 85
anos no 2002, natural do veciño lugar de Cerqueda, quen, sen darlle nós ningunha
pista sobre o particular, nos relatou que no lugar de Pasacondía, daquela menos transitado ca hoxe, ´había homes que querían roubar [sic]` amparándose na escuridade,
polo cal, un tal Farruco, alcumado o pandereteiro vello, ´que tiña taberna e cartería`,
preto do que hoxe se coñece co nome de Pasacondía, dixo e propagou que “había que
pasar por alí de día e por iso dende aquela quedoulle ao lugar o nome de pasa con
día” (Cabeza Quiles, 2008: 472).
De Pasacondía, lugar polo que, facéndolle caso ao topónimo, pasamos de día,
trasladámonos á aldea de A Lagoa, nome de lugar referido a unha pequena masa de
auga doce permanente ou temporal.
Menos transparencia amosa o topónimo Algadán, que, coa súa terminación
aguda –án, como tamén sucede co nome de lugar O Ceán, suxire un antigo nome de
persoa latino en caso xenitivo rematado en –ani, referido a un posesor ou administrador da terra.
Xunto ao lugar de Algadán está o de Loroxo. O profesor J.J. Moralejo explica
os topónimos Vioño (Arteixo e Carballo) e Vioxo (Mazaricos e Brión), como procedentes, respectivamente, dos nomes prerromanos de posesores, en caso nominativo,
*Vilonius e *Vilosius, e Loroño (Zas) de *Loronius (Moralejo, 2011: 260, 261 e 263),
polo que cómpre pensar para Loroxo un antecedente, referido a outro nome de posesor en caso nomitativo *Lorosius, posible antropónimo prerromano que polo de agora
non está documentado.
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Moito máis fácil é atoparlle explicación ao topónimo cerquedense Os Resíos,
procedente do latín residuu(m), “residuo,
resto, o sobrante”, referido a un terreos sobrantes que, por quedaren fóra dos muros
dunha propiedade ou outra circunstancia
foron considerados residuais ao non seren
aproveitados para a agricultura. A este respecto, a palabra galega resío ou rosío, aínda
presente nos dicionarios, significa “faixa de
terreo arredor da casa; arredor. Parte sen
O lugar de Os Resíos
cultivar que rodea unha leira. Carreiro entre dúas casas”.
Significado oposto ten o topónimo As Labradas, nome da entidade de poboación situada entre as do Pazo e Cerqueda, onde habería unhas *(terras) laboratas ou
labradas.
No lugar chamado A Fonte dos Bois abeberaría durante algún tempo de maneira permanente ou acostumada unha parella de bois de tiro pertencente a algunha
casa labrega.
Entre A Fonte dos Bois e Seixas, este xa lugar pertencente á parroquia de San
Xulián de Malpica, existiu, polo menos ata o ano 1750-54 un lugar chamado A Baiuca, así documentado no Catastro del Marqués de la Ensenada, alusivo á antiga existencia no lugar dunha baiuca ou taberna.
Nesta mesma zona, divisoria das parroquias de
San Xulián de Malpica e de San Cristovo de Cerqueda,
atópase o Monte da Xareira, topónimo cuxa segunda
parte, A Xareira, ten que ser un abundancial en –eira, da
planta chamada xara; arbusto que nesta parte de Galicia
non pode ser a chamada en castelán jara pringosa e si a
xara moura, de nome científico, cistus salviflolius, planta
que temos visto en moitos lugares de Bergantiños.
Derivados secundarios do topónimo matriz Monte
da Xareira, que é onde hai que buscar a motivación natural deste nome de lugar, son os de Enseada da Xareira,
Furna da Xareira e Rego da Xareira, pequena corrente
fluvial que desemboca na citada enseada, facendo unha
pequena fervenza.

Ao principio, pensaba que era “un pozo”, pero “conforme se ía escavando comprobou o que en realidade era”. Don Cándido puxo o feito en coñecemento do director do
Museo Arqueolóxico Provincial da Coruña, Luís Monteagudo, e comezaron as análises
sobre a única cista encontrada na comarca natural de Bergantiños.
Á parte do mundo da arqueoloxía, a noticia ocupou páxina dominical de El Ideal
Gallego. Para iso, José María Rodríguez Gras desprazouse a Taraio como “servizo especial” co obxectivo de cubrir unha nova que vería a luz o 9 de xuño de 1974 e da que sacamos as citas para este artigo.
O primeiro que lle impactou ao xornalista foi a incomunicación desta aldea malpicá. El defínea como un lugar “remoto chamado Taraio, porque para chegar a alí tivemos que atravesar montes, recubertos de bosques, e un labirinto de camiños de carro con
numerosas bifurcacións que dá orixe a perderse no medio deles, como así foi que nos perdemos”. Taraio non distaba moito da capital municipal, tan só a 5 quilómetros, pero
aínda así, “está por completo incomunicado”. Por sorte, parecía que nese ano 1974 se
pensaba “en serio, a construción dunha pista para establecer comunicación”.

A xara moura, bonito exemplar ao que se refire o topónimo A Xareira
Indo cara a Buño pola estrada AC-414, sáennos ao paso os lugares chamados
A Telleira e O Couto dos Barreiros. O primeiro recorda unha antiga telleira que
aproveitaría, como o fixo despois a fábrica de ladrillos alí localizada, o barro do
Couto dos Barreiros, topónimo que na súa primeira parte se refire ao conxunto de
terreos coutados e reservados para a extracción do barro dos barreiros.
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Cista de Taraio reconstruída no patio do Museo Arqueolóxico da Coruña, situado
no Castelo de Santo Antón
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Ese lugar resultou ser Cruceiros, chamado así por haber dúas altas cruces de
pedra. O curioso foi que San Martiño gañaría máis terreo por vir dacabalo.
Dunha pedra chamada a Cova do Xacintón, sita no rego da Rega, tras O
Ceán cara á praia da Rega, conta a lenda que nela vivía un xigante chamado
Xacintón que, como ermitán, decidiu afastarse da presenza humana.
Outra lenda de lindes entre
Cerqueda e Buño é a do Carballo
de Santo Estevo. Cóntase que se
nel se cravan coitelos ou ferros do
seu tronco sairá sangue do santo e
tamén que para que se cumpran os
desexos se deben dar voltas arredor del.
Unha visita guiada á Croa do
Castro

O DESCUBRIMENTO DA CISTA DE TARAIO EN 1974
A chegada do tempo do San Xoán trouxo hai máis de 40 anos unha novidade
descoñecida ás terras de Malpica de Bergantiños. Eran semanas de preparación das
terras de labranza. A milleira coa que o arado de ferro preparaba as leiras para posterior sementeira de millo e fabas.
Rego vai e rego vén, o apeiro agrícola de Manuel Outeiro Lema (Outeiro de
Taraio) tropezaba todos os anos nunha gran lousa soterrada. Víase na obriga de subir
rella para non derregar tan fondo e continuar coa angueira. Farto deses varamentos
do arado en pedra firme, botou man do legón e sacou a capela de terra que cubría
unha laxe de case un metro de lonxitude. Buscoulle unha beira, pasoulle unha cadea,
que prendeu ao solín das reses, e estas turraron canto puideron para levantar tamaña
pedra. Esforzo baldío.
O labrego Manuel Outeiro púxose de pés enriba da laxe, vareou unha e outra
vez a parella de aradoras, tensouse cadea e solín, apertouse o xugo ao colo das tiradoras. Nunha destas, de golpe, desprazaron unha cuberta pétrea e Outeiro Lema caeu en
falso, de pé, en pequena cavidade. Miraba a cueira das vacas mentres un arreguizo lle
subía corpo arriba. Calmo xa, baixou a ollada e observou unhas antiñas verticais e a
cuberta das mesmas nos pezuños da súa facenda.
Como este tipo de pedras non entraba na sabedoría das súas tarefas habituais,
decidiu chamar o párroco de San Martiño de Cores, don Cándido Rodríguez Campaña, sobradamente coñecido polo amor ás cousas antigas e, sobre todo, ás pedras. Chegado o crego á leira, levantou a sospeita. Manuel de Outeiro, por casualidade, acababa
de encontrar unha cista ou enterramento da Idade do Bronce.
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Volvendo sobre os nosos pasos pola devandita estrada comarcal, chegamos ata o
lugar de O Tormeán, hoxe presidido polas instalacións de Protección Civil de Malpica
éeo edificio dunha vella escola unitaria. Aínda que este topónimo podería proceder,
cumprindo todas as regras de fonética histórica, do sintagma latino *turre(m) mediana
(m) en alusión a unha torre do medio, as características orográficas do lugar, situado
nun lugar chan, aconsellan consideralo como procedente da expresión *(villa), granxa
ou feudo Tormilani, en alusión a un latifundio ou posesión dun tal *Tormilanus, co que
este topónimo sería similar aos devanditos Algadán e O Ceán.
Un microtopónimo sobranceiro do lugar do Tormeán é o de A Pedra da Mina,
que alude aos restos pétreos dun antigo dolmen da necrópole megalítica á que tamén
debeu pertencer a coñecida Pedra da Arca. Para explicar o significado deste nome cómpre citar outro parágrafo que escribimos noutro libro noso no ano 2000: “Volvendo á
terminoloxía usada para referirse aos túmulos megalíticos, atopámonos cos microtopónimos, moi numerosos en Galicia, de Campo das Minas, Monte das Minas, etc., que
nomean túmulos dolménicos que, abertos e violados, puideron dar a sensación de auténticas minas. Parécenos moi ilustrativa ao respecto a expresión “deixaron o terreo
todo minado” que, polo menos na ría de Arousa serve para referirse á porción de praia
que o mariscador de legoña remexeu e desordenou na procura de berberechos e ameixas.
”Exemplos desta clase de topónimos son os de Monte das Minas, situado a carón
do lugar de Pardiñas, parroquia de Tallo, Ponteceso (A Coruña), onde houbo varias
mámoas das que aínda queda unha [non sabemos se hoxe continuará no seu sitio]; e
Pedra da Mina, que se refire aos restos dun dolmen situado a carón do de Dombate” (Cabeza Quiles, 2000: 246); topónimo idéntico ao da Pedra da Mina do Tormeán,
onde a boca practicada na mámoa para acceder ao seu dolmen na procura do supostos
tesouros tamén suxeriría para a apreciación popular unha mina. O mesmo que puido
suceder na creación do microtopónimo Mina da Perxubeira, referido a un lugar e dolmen do concello coruñés de Mazaricos (Cabeza Quiles, 1992: 292).
Outra posibilidade para o topónimo Mina ou A Mina cando se refire a mámoas
megalíticas sería que aludise a ganancias reais ou lendarias obtidas polos buscadores de
tesouros en forma de pezas de ouro ao abrir os sepulcros megalíticos. Idea presente na
expresión popular ¡isto é unha mina! aplicada ao oficio, emprego ou negocio do que se
obtén moita ganancia con pouco traballo. Así e todo, vemos moito máis probable que os
topónimos tipo Pedra da Mina se refiran aos conos de violación que se practicaron na
parte superior de moitas mámoas para acceder ás súas cámaras funerarias. Aperturas
que semellarían bocas ou entradas de minas. Idea moi verosímil que concorda co verbo
galego minar igual a “abrir galerías por debaixo da terra”. A este respecto, recordamos
ter lido nalgures que os obreiros da primeira escavación arqueolóxica feita no Cidá de
Borneiro nos anos trinta do século pasado recibían a denominación popular de mineiros. Asociación de significados similar á que puido producir o topónimo Mina, alusivo,
segundo pensamos, ás escavacións ilegais practicadas por “mineiros” anónimos que
abriron e minaron unha chea de mámoas, operación que está documentada dende principios do século XVII: “[...] dichas sepulturas ´galigrecas`, muchas personas se han
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atrevido y atreven a abrir, cabar y robar las dichas sepulturas” (Martínez Salazar,
1981: 192).
Á parte de A Campela e Canelas, diminutivos en –ela de campo e cana(s), só
nos queda por comentar, entre a toponimia maior da parroquia de San Cristovo de
Cerqueda, o nome de lugar Filgueira, o cal, se non é xa romance, proviría da palabra
latina filicaria, “fenteira, mata ou conxunto de fieitos”. Este topónimo, referido á
flora ventureira, pode ter, segundo o resultado da vogal pretónica, as variantes Felgueira e Folgueira. Malia que o Nomenclátor e a sinalética recollen a de Filgueira,
esta forma pode estar trabucada, pois os veciños deste lugar da parroquia de Cerqueda manifestáronnos que “Filgueira é unha invención do letreiro que alí puxeron.
Toda a vida dixemos Folgueira”.
Entre a aldea de Folgueira e a Enseada da Xareira existiron unhas pedras chamadas As Pedras do Gato Fero (noticia de Luís Giadás), topónimo da fauna que se refire á antiga existencia dese animal no lugar.
Antes de despedírmonos, de Folgueira saltamos á costa. Alí destaca a Enseada dos
Muíños ou Enseada da Ribeira. Topónimos que aluden ao fermoso conxunto de muíños que move a auga do devandito Rego dos Muíños pouco antes de precipitarse na
ribeira do mar a carón de A Pedra Lonca, cabo en forma de punta que se interna no
mar consistente nunha pedra moi longa, adxectivo que enxordecendo na fala dialectal da zona o seu g en c, se converteu en lonca.
Na aldea de Loroxo faláronnos de A Punta do Rostro, que sería o nome doutro
cabo próximo á Enseada dos Muíños. Podería tratarse no que nos mapas aparece co
nome de Punta Pepino. Este topónimo cerquedense, que non aparece en ningún repertorio escrito, sería idéntico ao que nomea outro cabo litoral moi prominente tamén chamado Punta do Rostro, existente na parroquia fisterrá de Sardiñeiro. En
ambos os dous casos estariamos perante un orónimo procedente da palabra latina
rostrum, “pico de ave, morro, fuciño”, e, en xeral, calquera obxecto coa forma de
saínte ou pico. Valores semánticos idóneos para aplicar a cabos ou a saíntes abruptos
da costa que se internan no mar á maneira de grandes morros ou rostros. Tipo de
orografía marítimo-terrestre que se repite noutro cabo denominado Punta do Rostro existente no extremo sur da illa Sisarga. Na parroquia e concello de Muros existe
un cuarto cabo nomeado Punta do Rostro, que interna a súa punta ou morro en dirección sur xunto á pequena enseada de O Ancoradoiro.
Deixamos o ambiente de costa e rematamos comentando un endemismo toponímico que, como tal, debe ser exclusivo da Terra de Bergantiños. Referímonos ao microtopónimo O Belcho, existente, entre outros lugares, nas aldeas de Leduzo e Taraio
(noticia de Luís Giadás), e, fóra da parroquia de San Cristovo de Cerqueda, na aldea
de Vilanova, pertencente á parroquia de San Martiño de Cances (noticia de J. R.
Freixeiro Mato). Microtopónimos, referidos a nomes de fincas, que reproducen a voz
bergantiñá, ausente de todos os dicionarios de galego, belcho, igual a “finca co terreo
irregular xeralmente valada” (noticia de Lois Giadás”, mentres que Evaristo Domínguez documenta esta palabra no concello de Coristanco co significado de “leira moi
pequena”.
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O Xogo da Serra, no que se botaban coplas á veciñanza. O Xogo do Galo, de escaso carácter animalista. O Xogo dos Casados no que se metían nun saco nomes de mozos e mozas
solteiras, se sacaban e se chegaban a crear parellas cómicas por distinción de idade ou
físico; ou sexa, o mundo ao revés do tempo de Entroido.
Tampouco faltaban os “Antroidos” (persoas disfrazadas) polas casas, os cales bailaban no chan da cociña para que lle desen unhas copas de coñac, caña ou anís.

LENDAS DA PARROQUIA DE CERQUEDA
A parroquia de Cerqueda é un territorio abundante en lendas. Estas aluden tanto
a restos arqueolóxicos como a elementos artísticos, naturais ou xeolóxicos.
A lenda da Pedra da Arca di que unha moura carrexou as súas pedras á cabeza
mentres fiaba e lle daba o peito a un meniño.
A do castro de Taraio infórmanos (Rodríguez Casal, 1975: 156) que nel vivían os
mouros e tamén que hai unha caldeira de ouro e outra de xofre; ninguén se atreveu a buscar a caldeira de ouro porque, se picase a de xofre, morrería toda a veciñanza.
Na Croa do Castro hai un amplo abano lendario (Rodríguez Casal, 1975: 156):
nela vivían os mouros que se comunicaban cos seus conxéneres a través dunha cova;
tamén se fala da existencia dunha viga de ouro e doutra de xofre e da imposibilidade de
escavalas por temor á de xofre que envelena.
Unha faciana distinta do dolmen de
Pedra da Arca
No proceso de limpeza e posta en
valor da Croa do Castro (2015), durante
un traballo de campo, recolléronse outras novas lendas. Dise que nel vivían
uns homes pequenos que eran tan fortes
que, se tiraban un pau de ferro, chegaba
ao castro de Cores; outra nova lenda di
que o anano, ou home pequeno da Croa,
era noivo da moura da Pedra da Arca;
tamén se recolleu que no castro había o
«Rego do Mouro».
O patrón da parroquia tamén é testemuño de literatura popular. Dise que os lindes
entre Cores e Cerqueda non estaban moi definidos
Ambos patróns, San Martiño de Cores e San Cristovo de Cerqueda, decidiron aclarar as extensións dos seus dominios. Para iso acordaron partir das respectivas igrexas un
cara ao outro. Alí onde se encontrasen, marcarían o límite.
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Parroquia de Cerqueda
Nos ferrados de costa, aquí máis agreste que “verdecente”, raiá na verticalidade e desafiante a todo combate de ondas bravías, o viaxeiro sensible gozará da plenitude das formas. Nada sobra, nada falta.
Algúns dos elementos naturais que integran o seu harmónico tecido levan milleiros de anos agardando para ser degoiro de ollos xenerosos. Todo é, por natural
extremo, máxico, admirable e adormecente. Pero, ouh!, que tamén aguerrido e fero
pode ser este frontal cerqueiro, cando esperta Eos, salitroso e desaforado, a bater nas
abas do monte. ¿Que se cantaría, senón, daqueles piñeiros corvados?
Non hai guerreiro do alén que,
coma eles, se manteña ergueito no sitio,
peito en alto, cando as torrenteiras socaban o seu raigame e o vento mareiro
fai, e cumpre, ofrenda de mil labazadas
na súa cabeza de arume, que cae e repousa, cal exemplo de longa e sabia
senectude, alí onde todo xorde.

STENDHAL EN CERQUEDA
Soledad de mis pesares,
caballo que se desboca,
al fin encuentra la mar
y se lo tragan las olas.
(Federico García Lorca)
A costa de Cerqueda é un deses recunchos do país nos que o seu acceso debería
estar señalizado coa seguinte advertencia: “Prohibida toda reprodución da paisaxe por
métodos alleos á palabra ou ao silencio pastoral”. Máis dunha vez preguntámonos se
realmente quedan aínda lugares por descubrir, máis aló do que prometen as axencias
de viaxes.
As redes sociais e a facilidade para a toma de imaxes, asociada aos nosos teléfonos móbiles, produciu na relación do home co seu entorno un cambio de dimensións
non ben calibradas. O Google Maps, o GPS ou un dron son, entre outras, ferramentas
tecnolóxicas que alteraron por completo a percepción e o simbolismo da paisaxe. O turista, ávido de percorrer novos camiños, quere levalos por enteiro pixelados na súa
cámara.

Espectacular imaxe da costa de
Cerqueda

MANIFESTACIÓNS DE ENTROIDO NA PARROQUIA DE CERQUEDA
Unha freguesía de marcado carácter rural e agrícola tiña que ser espazo de pervivencia de manifestacións de Entroido.
Entre elas, a máis destacada é o percorrido de Madamitos e Ghuardineros que
combina baile (a ancestral “Ribeirana de Cerqueda”), música tradicional da parroquia
e un contraste de vestimentas elegantes engalanadas de cintas e sombreiros de flores.
Esta tradición estivo moi viva secularmente pero desaparecería a causa da Guerra Civil (1936), xa que esta devirou nun tempo de poucas ledicias e, sobre todo, de
prohibicións. Por fortuna, foi rescatada na década dos 90 pola Asociación Cultural Raigañas.
Outras manifestacións existentes
xa desaparecidas foron os distintos tipos
de xogos. O Xogo das Vacas, espectáculo
parateatral no que se representaban, no
medio da agra, escenas de vivencias cotiás do rural. O de San Antoniño, comedia cómica no que se pedía saúde para
un home/vaca enfermo.
Fermosa imaxe dos “Madamitos”
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Abusamos de tal maneira da memoria gráfica, que acabará por atrofiársenos
aqueloutra á que sempre asociamos o poder creativo e integrador do viaxeiro.
Poucos lugares se nos antollan de tanta singularidade e tan ben preservados como este extremo occidental da Artabria romana. E, non obstante, non é moi excepcional escoitar -como tamén se di de Carballo- aquilo de: ¿E logho Cerqueda ten mar?
Pois ten. E a fartar, cumpriría engadir.
Tanto mar ten que linda cos dominios de Albión e os cantís do Kinsale irlandés.
Quen se achegue aos Muíños da Ribeira cunha mínima disposición lírica, ou mesmo con
elevadas esixencias estéticas, é probable que experimente o chamado mal de Stendhal,
padecemento repentino atribuído a Henri Beyle (do que é pseudónimo) cando contemplou por primeira vez a cidade de Parma.
Non sempre somos capaces de procesar tanta beleza xunta sen certo desacougo
emocional. Ata nos preguntamos se podería extrapolarse a este mar sen cancelas a teoría galego-existencial de Cabeza Quiles sobre da “agra aberta”, suposto
feito de que as augas salgadas puideran medirse por ferrados.

Vista do mar desde o Rego dos
Muíños
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