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MARCO XEOGRÁFICO:
As parroquias de Niñóns, Brántuas e Cores esténdense, nesta orde e desde a
costa cara ao interior, ao norte do concello de Ponteceso, no seu límite co concello
de Malpica. As tres ocupan 17,54 km² (o 19% do territorio municipal) e tiñan no
ano 2012, 894 habitantes (menos do 15% da total do concello).
Maiormente os seus terreos emprázanse na depresión que, con dirección NE
-SO, enlaza as terras de Malpica e Ponteceso e pola que discorre a estrada que une
estas dúas vilas. Ao noroeste, dándolle abrigo, esténdese un macizo granítico, moi
cuarteado por fallas e erosionado, que vai desde o Roncudo ata o monte Nariga,
del forma parte o monte do Faro, onde se levanta a capela de Nosa Señora do Faro
(231 m). O reborde costeiro deste promontorio, entre a enseada da Barda e O
Lago na parroquia de Niñóns é recortado e con
acantilados, que só se interrompen, debido á presenza dunha falla, no corredor que desde a praia de
Niñóns se abre cara ao
interior.
Mentres que o macizo costeiro, que se corresponde coas zonas máis
elevadas, está constituído
por granitos de dúas micas, a depresión de fondo
Vista xeral desde o Faro de Brantuas
chan, na que se asentan as
agras das tres parroquias, desenvólvese sobre xistos e gneises, orixinando solos profundos e evolucionados con boa capacidade agrícola.
As parroquias de Brantuas e Niñóns drenan augas cara ao sur, ao Rego de
Xarea, afluente do río Pelamio, que desemboca na marxe dereita do Anllóns, á altura da vila de Ponteceso. Pola contra, os terreos de Cores drenan cara ao norte, ao
Rego da Chanca, que logo de unirse ao río de Va, desemboca na praia de Seiruga.

DEMOGRAFÍA:
Se ben non dispoñemos de datos específicos para elas pensamos que, en
xeral, estas tres parroquias comparten unha situación demográfica moi preocupante e similar á do resto do concello, de tal xeito que a estrutura por grupos de idade
e sexo suponse será semellante á xeral ou, se cabe, peor por tratarse de tres parro4

quias rurais, carentes de servizos e de posibilidades económicas que fornezan de postos de
traballo e de fixación da pobación xove.
Obsérvese que, desde o ano 2000 ata o 2012, entre as tres perderon un montante de
219 efectivos dun total de 1.113 o que supón un 19,68% en tan só 12 anos e a situación a
ben seguro que irá a peor dado o alto grao de avellentamento da poboación posto que
calquera grupo de idade a partir dos 25 duplica ou triplica a calquera dos de menos de 20
anos.
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Evolución da pobación dos asentamentos
destas parroquias desde o 2000. Fonte.
www.ine.es

Salgueiros cubertos de abundante usnea,
indicativo de ausencia de contaminación
atmosférica
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A pirámide amosa unha forma invertida cun gran número de efectivos entre os
máis vellos. Os maiores de 65 anos (1.783) supoñían, no 2012, o 29,40 % dos 6.065 totais, ou os maiores de 80 anos (581), que eran o 9,58 %, mentres que os menores de 20
anos (720) tan só chegan ao 11,87%.
Con estas cifras presuponse que a situación non vaia a cambiar a curto prazo,
máis ben todo contrario. Obsérvese que, desde 1996, a diferenza entre mortos e nados
para o concello case nunca baixou dos 50 por ano, consecuencia lóxica da elevada
idade media da xente do municipio, en xeral, e destas tres parroquias en particular.

Pirámide de idades do concello de
Ponteceso (2012)
Fonte: www.foro-ciudad.com/lacoruna/ponteceso/mensaje11208339.html

No cadro seguinte pode verse
que mentres que os nados en todo o
concello non acadaron os 50 efectivos
en ningún ano, a cifra de mortos non
baixou de 75 e que o balance negativo anual rolda ou supera as 50 persoas como é o caso de 1999 (-77) ou no
2005 (-64)

Evolución dos movementos naturais da poboación de Ponteceso. Fonte. www.ine.es
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TOPONIMIA

Capela dos Ánxeles (Brantuas)

Verbo de Os Ánxeles, nome dunha das tres
aldeas, coas de Brantuas de Abaixo e Brantuas de Arriba, da parroquia de San Xián de
Brantuas, dicir que debe ser un topónimo
relixioso referido á advocación mariana de
Santa María dos Ánxeles, haxiónimo castelanizante moi probablemente imposto no século
XVI polo arcebispado de Santiago co fin de
facer desaparecer un topónimo anterior que
pola súa forma lle parecería malsoante á autoridade eclesiástica. Así, aínda que non
sabemos cal sería exactamente o primiti-vo
nome deste lugar, logo chamado Os Ánxeles,
si podemos facernos unha idea aproximada
da súa forma á vista e comparación cos
nomes orixinais doutros lugares galegos
igualmente rebautizados co haxiónimo Os
Ánxeles, o cal debeu funcionar para a igrexa
católica como unha fórmula exorcizadora e/
ou purificadora. Así, a actual parroquia de

María dos Ánxeles do concello de Boimorto (A Coruña), antes se chamaba Santa
María de Perra ou da Perra, topónimo que foi cambiado polo seu actual haxiónimo no
século XVI por iniciativa de Francisco Blanco de Salcedo, que era o arcebispo de
Santiago naquela altura, quen tamén cambiou por decreto eclesiástico o nome da antiga
parroquia de Santa María de Perros polo actual de Santa María dos Ánxeles do
concello así mesmo coruñés de Brión. O mesmo arcebispo, fervente e recalcitrante
defensor e propagador da doutrina de Trento, mudou o nome da antiga parroquia de
Santa María de Malos polo de Santa María dos Ánxeles do concello de Melide,
advocación que tamén se repite no nome da parroquia de San Mamede dos Ánxeles do
concello de Oroso, que debeu ter así mesmo un nome indecoroso e mesmo maldito para
a mitra compostelá, do tipo Perra, Perros ou Malos, tal como tamén debeu suceder con
relación ao lugar logo chamado Os Ánxeles da parroquia de Brantuas, que tamén
debeu ser Santa María dos Ánxeles en alusión á advocación da capela do lugar, que
amosa unha imaxe pétrea da virxe na súa fachada.
Para explicar o topónimo Brantuas, logo diversificado nos de Brantuas de
Arriba e Brantuas de Abaixo, cómpre partir, como defende o profesor Paulo Martínez
Lema, dunha posible base *brantones, nome étnico ou xentilicio que aludiría a unha
antiga tribo ou grupo social, seguramente prerromana, quizais pertencente á
confederación dos brigantinos, que tería como veciños do sur, separados polo obstáculo
físico do río Anllóns, aos *candones, antigo pobo ou grupo humano así chamado hoxe
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continuado dalgunha maneira no topónimo Canduas, que ten o mesmo sufixo étnico ou
xentilicio –uas, o cal, á parte de en Brantuas, tamén aparece no topónimo, repetido en
Galicia, Bascuas, que alude, neste caso, a un antigo grupo de vascones ou vascos.
Pasando á parroquia de San Martiño de Cores, o seu topónimo Cores podería proceder
dunha base prerromana *cor, “pedra”.
En canto aos nomes das aldeas desta parroquia, o de Os Barreiros pode referirse
a uns barreiros ou terreos ricos en barro, aínda que tampouco habería que desbotar a
posibilidade de que este topónimo se referise aos membros dunha antiga familia
apelidada Barreiro, En canto a A Campara, contén a palabra “campo”, en alusión, máis
ca a un terreo con herba, a un terreo chan, o que se corresponde coa realidade
topográfica do lugar. O Castro é un topónimo transparente que se debe referir ao
chamado castro da Coteleira. De Figueiroa dicir que é un diminutivo agarimoso que
sinala a antiga presenza no lugar dunha figueiriña ou figueiroa.
Tocante a A Lamela e Limiñoa (este ten a mesma terminación de diminutivo ca
Figueiroa), son dous diminutivos que aluden ao elemento lama e a lugares encharcados.
De Miraflores comentar que é un topónimo de clara imposición castelá referido a un
lugar máis ou menos alto dende o cal se miran dilatadas panorámicas.
Riotorto alude a un río, subafluente do Río de Va, que torce o seu curso ao pasar
polo lugar. A Rocha e Santa Cruz son dous nomes de lugar transparentes, mentres que
o de Viladesuso, situado nun lugar elevado, se refire a unha antiga villa, granxa ou
pequeno lugar poboado de arriba ou de suso, do latín sursum. A Ourada debía corrixir
a súa forma errada polo de A Orada, xa que se refire, segundo pensamos, á capela
alí existente, citada por Jerónimo del Hoyo nos
seguintes termos: “Hay una ermita de Nuestra
Señora de la Orada” (Hoyo, del, 1607: 364),
haxiónimo, o de Nosa Señora da Orada (mal
recollido no Nomenclá-tor como A Ourada), que
se repite en Portugal, tamén asociado a capelas,
coa súa verdadeira forma de A Orada. Caso de
Nossa Senhora da Orada, na vila e concello de
Melgaço.
No de Albufeira o convento de A Orada
recibe ese nome do da súa capela de Nossa
Senhora da Orada. Igualmente, existe outra
capela de Nossa Senhora da Orada no lugar dese
nome pertencente ao concello de Vieira do Minho.
No de Castelo Branco está o lugar e o santuario de
Nossa Senhora da Orada, que une á súa capela
unha fonte santa.
Outro lugar chamado A Orada, situado no
concello de Sousel, recibe ese nome do da igrexa
de Nossa Senhora da Orada.
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Capela da Orada (Cores)

Finalmente, no concello de Borba, a
freguesía chamada A Orada toma ese o seu
apelativo do da igrexa de Nossa Senhora da
Orada, onde, segundo a tradición, tería orado
(de aí o topónimo A Orada) o xeneral Nuno
Álvarez Pereira, antes da batalla de Atoleiros
en 1384, que se resolveu coa vitoria dos
portugueses contra os casteláns. Vemos, pois,
que o abundante haxiónimo portugués Nossa
Senhora da Orada e exactamente igual ao de
Nosa Señora da Orada da parroquia de
Cores, que cita del Hoyo, logo A Orada, o cal
sinala un lugar de antigas oradas, oracións,
Fonta da capela de Nosa Señora do Faro
peticións ou suplicas dirixidas á Virxe na capela alí
ubicada, hoxe titulada Nosa Señora da O, divindade que nun principio sería chamada
*virxe ou capela da orada ou das oracións, de acordo co vocábulo “orada” que en
portugués popular aínda conserva o significado de “lugar onde se vai orar” (Dicionário
da língua…,1977: 657). Pola súa parte o Dicionário etimológico de J. Pedro Machado
documenta a voz “orada” co significado de “oracoes, preces” e como topónimo no ano
1258 (Pedro Machado, t. 4, 1977: 259).
Concluímos, pois, que o topónimo A Orada, non A Ourada, como rexistra
erroneamente o último Nomenclátor, sinala un lugar de antigas oracións nun caso
similar ao do topónimo, tamén bergantiñán, O Oratorio das parroquias de Leiloio e
Mens, só que os oratorios destes topónimos foron senllos petos de ánimas (o de Leiloio só
permanece no recordo), e non unha capela ou igrexa como sucede nos caso dos lugares
portugueses e no galego da parroquia de Cores chamados Nossa Senhora da Orada e A
Orada.
En canto á parroquia e ao lugar de Niñóns, este topónimo, malia que os
amanuenses medievais o grafaron como “Nidones”, ao asocialo erroneamente coa
palabra galega “niño”, podería ser de procedencia prerromana alusivo ao elemento
auga, xa que puido ser en orixe *Miñóns, forma que, por unha factible confusión entre as
nasais m e n, puido dar o de Niñóns.
De ser certa esta nosa conxectura, o nome de Niñóns non tería nacido no seu
emprazamento actual, senón no que poderiamos chamar Niñóns Igrexa, onde está o
templo parroquial. Alí, restos arqueolóxicos como o anaco dun sepulcro antropomorfo,
que é mostra de poboación antiga, únense á Fonte de San Xoán, topónimo da auga que
ademais moitas veces delata a antiga existencia de cultos hídricos.
Rematando a nosa viaxe toponímica na parroquia de Niñóns, dicir que o nome da súa
aldea A Eiroa, proveniente do latín areola, alude a unha eira pequena, mentres que no
lugar de A Travesa tivo que haber unha antiga rúa ou unha rega ou pequena corrente
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RUTA DO FARO DE BRANTUAS AO CASTRO DAS CROAS
PARADA 1: FARO DE BRANTUAS
O monte do Faro cos seus 231 m ofrece unhas magníficas vistas do NO da comarca de Bergantiños, que aínda se ven melloradas se nos atrevemos a subir ao alto do monumento que se levanta no cumio do monte. Mirando ao norte dominamos o entrante da
costa que se estende entre as penínsulas do Roncudo e a Nariga, penetrando, aínda máis
cara a terra, pola enseada da Barda e pola praia de Niñóns.
Esto débese á presenza de fallas de dirección NO-SE que fracturan en bloques o
macizo granítico que circunda este tramo de costa, provocando un afundimento relativo
nestes dous tramos. Todo o macizo, constituído por granitos de dúas micas, presenta un
relevo alombado e moi erosionado sobre o que se desenvolven solos esqueléticos só aptos
para uso forestal, pero, que en cambio, aportaron un bo material construtivo para os
canteiros destas parroquias, que contan cun interesante patrimonio de arquitectura popular. Mirando cara ao interior seguimos, de norte a sur, a depresión da Unidade de
Malpica-Tui, unha franxa estreita de fondo chan, con bos solos para a agricultura, nela
aséntanse os lugares das tres parroquias.
Ao leste resalta o perfil de monte
Neme, tamén se divisa o monte Perrol e,
aínda máis ao sur, xa fóra de Bergantiños,
o Pico da Meda.
A capela do Faro é unha cristianización de antigos cultos pagáns. O rito de
mudar a tella as mulleres dos mariñeiros
para cambiar o vento malo polo bo e que
volvan sans os seus homes (tamén había
mulleres que viñan por detrás a tornar a
tella para que morresen afogados os homes
das súas inimigas), é común a toda a costa.
Xa o din as coplas: “Nosa Señora do Faro /
Capela de Nosa Señora do Faro
está no alto, fai que dorme / mais Ela ben
ve pasar / aos mariñeiros de Corme”.
“Vamos xunto á Virxe / do monte do Faro, / que nos mande o vento / para que chegue o
barco”. “Nosa Señora do Faro, / sempre no alto te ves. / Hei de ir alá, miña Virxe, / que
quero bicarche os pés”. “Fun tres veces a ti, miña Virxe, / para que o ventiño lle mandes a
popa / ao meu home, que fai moito tempo, / que está coa viaxe e queda sen roupa”.
O 10 de xuño de 1715, D. Francisco de Castro Figueroa, prior da Colexiata de Santa María del Campo de Coruña, visitador deste arciprestado, por encargo do arcebispo
D. Frei Antonio Monroy, visitou o Libro da Confraría de Nosa Señora do Faro. O 19 de
maio de 1721, o visitador D. Luis de Salcedo Azcona, arcebispo, achou que esta confraría
ten a súa ermida na freguesía de S. Xián de Brantuas, carece de Constitucións polas que
gobernarse, nin aprobación do ordinario
10

As Constitucións preséntanse ante o notario Jacob Méndez de Souto e en
presenza do cura propio de Brantuas D. Antonio Puga y Arixon. No ano 1729, o Dr
D. Gregorio Posse, consultor do Santo Oficio da Inquisición e visitador xeral polo
arcebispo D. Joseph de Ermo Santibañes, visitou e recoñeceu as Constitucións da
Confraría de Nosa Señora do Faro, quedando estas aprobadas.
O retablo desta capela do Faro é obra de
Domingo Martínez (1731). Domingo, natural de
Pazos, Santa Baia de Tines, fora o remodelador da
fachada da igrexa de Santiago de Traba de Laxe,
se cadra o autor desta fachada-retablo, aproveitando elementos anteriores.
A pintura do retablo é obra de Francisco
Gomes (1732). O 4 de setembro de 1959, o cardeal
Quiroga Palacios inaugura o Monumento ao Sagrado Corazón de Xesús, doazón dos fillos de Ricardo Pose Ourens, e, o 10 de outubro dese mesmo
ano, dito cardeal concede 300 días de indulxencia
por cada Painoso ou Credo que se rece en calquera
dos lugares dende os que se ve o Monumento.
O retablo está presidido pola escultura pétrea da Inmaculada do Faro. Hai outra santa de
madeira sen identificar. Está abeirado por dúas
aves negras que despregan as súas ás a xeito de
cortinaxe barroco: se cadra son pelicanos, símbolo
da Paixón de Cristo, xa que se pensaba antes que
alimentaban ás súas crías co sangue do seu peito.
Nos anos 40, as motoras de Malpica cargaron coas O “faro” de Nosa Señora do Faro
pedras do oratorio da illa de Santa Mariña para
“mortos” (boias) do porto.
A escultura da Santa que había no oratorio da illa levárona para a ermida
do Faro.
O San Xulián escopeteiro do Faro estivera na casa de Santiago “O Roxo”,
duns oitenta anos de idade, xa dende tempos dos seus avós. Fora o pai de “O Roxo”
o que o pintou e lle puxo sombreiro e escopeta ao santo (tiña a postura de apuntar
cunha arma). Este santo facíalle garda á Virxe do Faro cando a levaban ata a
estrada principal, cada 8 de setembro.
Durante a romaría de setembro, o camiño tradicional dos cormeláns cara á
ermida do Faro viña dende a praza do Pan, pasando os areais da Arnela e do Osmo, o muíño do Perillán, as Pontes da Aldea, subindo a costa da Aldea, Guxín,
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A Chariceira (por riba da enseada da Barda), A Rebimbada, A Milleira, xa na encosta
do monte Faro, (aínda queda un anaco da calzada de pedra), As Portas, a Cruz do Vaqueiro (aínda visible a rentes da estrada asfaltada) ata a Fonte da Santa.
Pola súa banda, os veciños
de Niñóns e de Brantuas de Abaixo partían da cruz da Burateira
(xunto á escola unitaria), subindo
a Rúa Nova e a costa da Pedreira
ata a Cruz da Ghagha (hoxe desfeita), o camiño da Lagarta ata o
cruceiro da Eirita, onde descansaban os que levaban a Virxe do
Faro na procesión.
A auga da Fonte Santa
(aguanta quince días embotellada) é boa para verrugas e feridas,
lavándoas e deixando alí o pano a
secar e, a medida que o pano ía
secando, a ferida ía cicatrizando.
Tamén é boa esta auga para o
ventre das mulleres

Lavadoiro en Brantuas de Abaixo

A carón da fonte hai un cruceiro cunha imaxe moi rústica da Virxe. Nunha das
pedras que a rodean hai unha inscrición que pon: “AÑO DE 1880”, seguramente que se
refire ao ano da súa construción.
Ó redor da Fonte da Santa estaba o Campo Grande, antes comunal agora pechado. Subindo polo Monte Faro están Os Loureiros, Petón Ancho e As Lombas.

PARADA 2: BRANTUAS DE ABAIXO
Esta aldea sitúase ao abrigo do monte Faro, na súa parte leste. As súas casas miran ao nacente, e localízanse a media ladeira entre o monte e o val. Na aldea hai un lugar que se chama a Rucheira (Rocheira), que procede de rocha, fai alusión ao granito
que hai na zona.
Un granito de dúas micas de grao medio e fino, cunha orientación bastante marcada, abundante nas parroquias de Brantuas e Niñóns. Isto fixo que as dúas fosen terra
de canteiros e con abundantes construcións de granito: casas, cabazos, muíños, alpendres, eiras ou muros.
Os cabazos sitúanse sobre elevadas plataformas. Hainos sobre pés troncocónicos,
sobre celeiros ou casadeiras e sobre cepas. Algúns tipo Coristanco, con estrutura de granito nos esquinais, nos que os penais e costais se pechan con pequenas rachas de pedra.
Outros choídos todos de cantería con doelas cos ventos escavados. Teñen como
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remates un pináculo ou lampión e
unha cruz. Polo camiño atopámonos
con varias cruces, outra mostra da
presenza de canteiros.
Polo medio da aldea baixa un
rego que desemboca no regato da
Xarea. As súas augas aproveitáronse
para facer moer varios muíños, hoxe
abandonados, situados no medio do
lugar .
Vista xeral de Brantuas de Abaixo

A súa recuperación constituiría un conxunto interesante etnográfico, que se sumaría á riqueza arquitectónica que conserva esta aldea. Ao ser un rego de pouco caudal, os
muíños fixéronnos de cubo, coa intención de apresar a auga para que saíra con maior
presión. Pasa duns a outros a través dunha canle de pedra.
As parroquias de Brantuas e Niñóns foron terra de canteiros, da mesma maneira
que tamén foron terra de mariñeiros. No primeiro terzo do S. XX os de Brantuas e Niñóns eran canteiros. Traballaban en cuadrillas. Eran importantes as cuadrillas de Soneira mandada por Manuel Varela Soneira(1852-1930) e a dos Castrexos cuxo primeiro
xefe foi Manuel Pose Incógnito.
Nestas cuadrillas traballaban ata 20 canteiros. Había outras cuadrillas menos numerosas que incluso cando non tiñan obra propia arrimábanse ás cuadrillas máis grandes. No primeiro tercio do S. XX fixeron obras en toda a contorna: Ponteceso, Corme,
Nemeño,Cores, Cereo…
En Brantuas e Niñóns houbo
canteiros ate os anos sesenta e tamén
carreteiros necesarios para o transporte da pedra. Dous feitos botaron
para atrás estes dous oficios: a estrada da Campara a Corme, (ano 1945)
e a aparición do ladrillo e o cemento.
Moitos destes canteiros durante a posguerra e nos anos 50 emigraron a Sudamérica, principalmente a Montevideo. Hoxe non quedan
canteiros en Brantuas e Niñóns e no
último terzo do S. XX os homes de
Brantuas e Niñóns xa eran mariñeiros”.

Pequeno, pero interesante cabazo, en Brantuas de Arriba
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PARADA 3: IGREXA DE SAN XULIÁN DE BRANTUAS
Brantuas aparece xa no
documento de doazón ao
mosteiro
cisterciense
de
Sobrado dos Monxes que leva a
cabo Fernando II de León, no
ano 1179, como “Blantones”.

Igrexa parroquial de San Xulián de Brantuas

“Esta freguesía de San
Giao (sic) ou Julián de Brantoas (sic) ten 18 fregueses. Os
froitos seis partes: as catro e un
dezmero a cura e a sexta por
sinecura collativa un fillo de
Fructuoso López, escribán da
Audiencia Real, e outro sexto
(en branco) de Poreria, crego,
por razón de estar anexada
unha capela de Santa Ana, na

parroquial de Santiago da Coruña. Presentación: a cura adoitaba ser dun Pero Pombo,
que din é mentecato e deulla a Gonzalo Darmallo, escribán. A fábrica non ten renda algunha” (Memorias de Jerónimo del Hoyo, 1607).
O 6 de agosto de 1811, as Cortes Extraordinarias (de Cádiz) substitúen aos señoríos
xurisdiccionais polos concellos constitucionais, polo que se uniron Corme, o Couto de Almerezo, Nemeño e Brantuas, nomeando a esta por cabeza e facenda, no lugar dos Ánxeles,
audiencia do dito concello, como tamén cárcere.
Non terá efecto esta capitalidade pois a volta de Fernando VII representará o retorno ao absolutismo. (Documento incluído na caixa terceira da Colección Andrés Martínez
Salazar, no Arquivo Municipal da Coruña).
Segundo Jaime Valdés Parga, o concello de Brantuas, durante a Guerra de Independencia, estaba constituído polas parroquias de Brantuas (33 veciños e 165 almas), Niñóns
(50 veciños e 198 almas), Corme Aldea, Corme Porto, Cospindo, A Graña e Nemeño. O 23
de febreiro de 1814, toma posesión o alcalde de Brantuas, o cabaleiro Rafael de Ron e, na
mesma sesión, os veciños do Lugar de Tella, parroquia de Anllóns, solicitan incorporarse,
por proximidade, a este concello, o que é admitido, coa advertencia de que recorran á autoridade pertinente. (Documento existente no arquivo do pazo de Pondal)
A volta de Fernando VII trala fin da devandita Guerra trouxo o Sexenio Absolutista, é dicir, a supresión dos concellos constitucionais como o de Brantuas.
A igrexa parroquial de san Xulián de Brantuas é de estilo neoclásico, construída
cara a finais do século XVIII ou comezos do XIX. Presenta semellanzas coa de Cospindo,
Sísamo e Sofán
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Consta dunha soa nave con
dúas pequenas capelas laterais e o
presbiterio. Arrimado a este pola
parte norte, sitúase a sancristía. O
tellado da nave é a dúas augas,
mentres que o do presbiterio distribuíse en catro. Este no interior presenta unha bóveda de crucería.
No interior hai unha lápida
de José Bermúdez que di: "Aquí
yace el Licenciado D. José Bermúdez, rector de esta parroquia, grato
a su iglesia, benéfico con todo y, en
especial, a los pobres. Murió en 20
Sbre? de 1828, a la edad de 33 años

Interesante cruceiro en Brantuas de Arriba

y medio".
A fachada divídese en tres panos por medio de catro pilastras. O central é de
maior anchura e nel ábrese unha porta alintelada adornada cunha moldura. Enriba
dela sitúase un fonelo para acoller a imaxe do patrón, actualmente baleiro polo roubo
que sufriu nos anos sesenta. A continuación vemos unha fiestra rectangular para
iluminar a nave. O vértice do frontón liso está ocupado pola base cuadrangular da
elevada torre campanario constituída por dous corpos.
O primeiro formado por catro machóns rematados en arco de medio punto, no
que se sitúan as campás; e o segundo, en forma de tambor octogonal que se cubre
cunha cúpula. No interior destaca o retablo maior, co altorrelevo, da escola de
Ferreiro, co tema dos desposorios de San Xulián e Santa Basilisa. Neste mesmo retablo
están a Virxe do Carme, San Xián, a Inmacula.
No lateral do Evanxeo, o retablo da Virxe de Dores e, no lado da Epístola, o retablo de
San Xosé. Aparte está a Inmaculada Grande do Faro.
Cada 8 de setembro, saen desta parroquial as
dúas Inmaculadas, a Grande diante e a Pequena
detrás, marchando desde Brantuas de Arriba
ata Brantuas de Abaixo e despois, no cruce
entre a estrada asfaltada Corme/Brantuas e a
pista que sobe cara ao monte Faro, agárdaas
San Xulián escopeteiro que as escolta ata a
ermida e, ao domingo seguinte á festa, baixa a
despedilas no mesmo lugar.
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A reitoral de Brantuas levaba o nome de “Torre de la Victoria”, en 1630;
así como, en 1626, o nome da parroquial era “San Giao de Brantoas” (a partires de
1700, aparece “Brantuas” e non sempre. En 1726 volve a figurar como “Brantoas”).
En Brantuas había estas confrarías: Nosa Señora dos Ánxeles (1626/1690, ata
1791) ; Santísimo Sacramento e Nosa Señora do Rosario (1693/1816) ; Virxe das Dores
(1816/1979) e Nosa Señora do Faro (1711/1791).
Libros da parroquia: Libros de Bautizados: 1610. Libros de Casados: 1634. Libro de Fábrica:1626.

PARADA 4: IGREXA DE SAN XOÁN DE NIÑÓNS
Aséntase esta parroquial no corredor que une o lugar de Niñóns coa
praia do mesmo nome e que, como xa
dixemos, se corresponde cun bloque
fracturado e afundido respecto aos
montes circundantes, que na súa fronte
mariña orixina unha costa baixa coa
praia de Niñóns e cara ao interior uns
terreos chans, de fondo de artesa, sobre
os que se estenden as agras desta parroquia.
Xa indo para o monte das Croas
o corte da ladeira permítenos observar
un bo exemplo de meteorización e do
papel que xogan nela as raíces das árbores, neste caso eucaliptos.
Detrás da igrexa de Niñóns, onde
apareceu o sartego antropomorfo
tardorromano ou suevo visigótico,
había restos de vivendas nos anos 40.
Igrexa de san Xoán de Niñóns

Este lugar denominábase Os Casales ou
“Niñóns Vello”. Enriba dos Casales está o monte das Croas, o castro, que din os vellos
que tiña nunha pedra letras gravadas.
“Esta freguesía de San Xoán de Niñóns, anexo de San Minio (sic) de Cores, ten 13
fregueses. Non ten Santísimo Sacramento polo perigo de estar moi preto do mar a igrexa
e apartada das casas senón só en Advento e Coresma. Os froitos tres partes: a tercia e
un dezmero, a cura e un tercio ao Conde de Altamira e outro tercio Francisco Bermúdez, veciño do Couto de Nogueira, fillo da viúva que entrou monxa en Santa Clara, por
sinecura patrimonial. A parte do rector valerá 9 fanegas de todo pan. A fábrica ten certas leiras ao redor da igrexa e réndanlle catro ferrados de trigo”. (Jerónimo del Hoyo ).
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A igrexa de San
Xoán de Niñóns é un
tempo sinxelo e
de
reducidas dimensións, de
estilo barroco con planta
de cruz latina. Arrimada
ao muro norte atópase a
sancristía.
A fachada tamén
é moi sinxela e consta
dunha porta rectangular, unha pequena
fiestra e unha espadana
dun só oco. Esta foi
engadida hai poucos
anos, asentada sobre
unha base de formigón
que rompe coa estética
Fonte de san Xoán, que hai a rentes da igrexa de san Xoán de Niñóns
da fachada.
Anteriormente o campanario estaba exento na parte norte.
No lateral esquerdo hai un arco cego, que segundo a tradición, era o acceso a un
pequeno mosteiro, dependente do de Cores (o que explicaría a calzada de pedra que
uniría ámbalas dúas parroquias e que, ata o Concordato de 1851, fora anexa a primeira
da segunda), e, de feito, aínda hoxe a parroquial de San Xoán non ten o tamaño dunha
igrexa media senón dun oratorio.
O retablo maior de Niñóns é de estilo neoclásico e consta dun só corpo dividido
en tres rúas. No centro, onde antigamente estaba o patrón, sitúase San Roque; á
esquerda San Xoán, un mozo novo con barba e un año debaixo do brazo esquerdo. Na
dereita está a Virxe do Carme, con coroa e o Neno no brazo esquerdo.
Na parte dereita da nave hai un altar barroco, quizais de canda a construción da
igrexa, Ten no centro a San Antonio co Neno no brazo e coa cabaza sobre o libro
(rareza iconográfica); á esquerda San Xoán (canon “serpentinata” ou alongado tipo
manierista) e á dereita María Regina, coroada, como expresaba San Pedro de Mezonzo
na súa “Salve”.
Din os vellos que “antes San Xoán estaba no altar central da igrexa de Niñóns, á
dereita estaba a Virxe do Rosario e, nun curruncho preto dela, a Santa Mariña que
agora está na capela do Faro e á esquerda estaba San Roque”.
A santa mutilada co neno, que está no altar esquerdo de Niñóns, disque era Santa Mariña, a cal aparecéralle a unha señora cavando na Illa da Santa nesta illa dábanse
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boas “castañas de terra” (patacas) e, en varias ocasións, apareceran ósos,
polo que pensaban que fora un cemiterio… ou, se cadra, eran ósos de ovellas.

PARADA 5: O CASTRO DAS CROAS
Emprázase nun outeiro rochoso, illado, ao final dunha ladeira, nas estribacións
meridionais dos Montes de Nariga, na transición cara á enseada de Niñóns. É dos máis
importantes e mellor conservados de toda a
zona. Chama a atención o bo estado do seu
sistema defensivo despois de máis de 2000
anos.

Vista aérea do “Castro das Croas”

Como xa sinalara Rodríguez Casal nos
anos 70, o recinto fortificado presenta tres
sectores claramente diferenciados: O primeiro, a croa, é de forma ovalada en pranta cunhas dimensións medias de 80 m (eixo N-S) e
37 m (eixo E-W). Está cinguido por uha muralla de pedra que se eleva pouco desde o
interior pero que acada os 5 m cara ao exterior. Un segundo recinto rodea a croa polo
W. e N.

Defendido por un potente parapeto, ten unha anchura de 16 m e únese coa
muralla da croa no S, pechando polo sector N a entrada do recinto. A terceira terraza
está formada por unha plataforma idéntica á antedita, se ben acada unha anchura
menor, duns 11 m. A entrada ao castro sitúase na zona N, onde se concentran as estruturas máis complexas do poboado.
Ten maior tamaño do habitual (ao redor de 1,5 ha) con rexas murallas de pedra que parecían moi interesadas en ser vistas desde o mar e controlar a terra. Podería decirse que o seu emprazamento oriéntase ao control das terras máis fértiles
desde o punto de vista agrario e, ao mesmo
tempo, domínase todo o mar de Niñóns.
Un concepto que podería aplicárselle sería o de “paisaxe de fronteira”, xa que
se pensa que esta zona había ser unha divisoria territorial entre dous dos pobos máis
mencionados polas fontes clásicas na antiga
Gallaecia: os nerios e os ártabros.
Detalle das defensas do “Castro das Croas”
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PARADA 6: ALDEA E IGREXA DE CORES
“Esta freguesía ten sesenta fregueses. Os froitos
catro partes: un cuarto e un “dezmero” a cura e outro
cuarto o conde de Altamira dous cuartos Bernardines,
que están anexos a dúas capelas que hai nos altares de
Santa María, hoxe San Nicolás, na igrexa de San Paio,
fora do arco, á entrada do corpo da igrexa, coa obrigación de tres misas cada semana e noutra catro. Vale a
parte do rector, co anexo, cincuenta cargas de todo
pan. Presentación do conde de Altamira. A fábrica ten
de renda só un cuarto dunha casa que renda un ferrado de trigo. Hai unha ermida de Nosa Señora da Orada” (Jerónimo del Hoyo, 1607).
O núcleo de Cores é unha aldea pechada, de
ruelas estreitas, o que denota a súa antigüidade. Nela
consérvanse algunhas construcións tradicionais (casas,
cabazos, eiras ou alpendres) de interese.
O pazo dos Cousillas é unha casona sen escudo.
Na chamada casa do Víncalo (Vinculeiro?), vivía o
Igrexa de San Martiño de Cores
escribán das torres de Mens, que pertencían aos Altamira. Ten un portalón cun relevo no frontón, que representa unha custodia.
No lugar de Viladesuso ten o obradoiro de escultura en pedra Xosé Manuel Castro, artista bergantiñán que ten exposto a súa obra en varios lugares de Galicia. Foi el
quen tallou o busto do que fora párroco de Cores, Cándido Rodríguez Campaña.
A igrexa de San Martiño de Cores conserva parte da súa antiga fábrica románica,
sobre todo no muro norte, na que se abre unha porta dese estilo. A reforma máis importante corresponde á época barroca que foi cando se levantou a nova fachada.
A planta do templo é de cruz latina, con dúas capelas laterais que se cobren con
bóveda de canón, mentres que o presbiterio, de forma cuadrangular, faino con bóveda de
forno.
A fachada presenta a típica estrutura barroca. Catro pilastras divídena en tres
tramos, o central de maior anchura cós laterais. No eixe central de abaixo a arriba temos unha porta alintelada, enmarcada con molduras de baquetóns, riba dela un fornelo
que acolle ao patrón, San Martiño bispo. Logo unha fiestra rectangular, e no vértice do
frontón, elévase unha esvelta torre campanario sobre unha base cúbica, rematada nunha
cornixa. Sobre ela sitúanse os catro machóns que forman o corpo das campás, tamén
acabado nunha saínte cornixa. Como remate un pequeno tambor octogonal con cúpula.
Arquitectonicamente resulta interesante a porta lateral norte de estilo románico, con
dúas cabezas de carneiro como mochetas e sobre elas descansa un tímpano liso.
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Dúas columnas arrimadas rematadas en capiteis decorados con follas de acanto
terman do arco de medio punto adornado con molduras.
Na parte exterior da cabeceira hai unha serie de restos arqueolóxicos e arquitectónicos que recompilou o párroco Cándido Rodríguez Campaña, durante o súa rectoría.
Este crego era un entusiasta defensor do patrimonio, labor que lle foi recoñecido pola
Deputación Provincial.
Nesta parte hai incrustado na parede o relevo dunha cabeza feminina, que podería tratarse dunha suposta deusa da fertilidade, procedente da capela de Santa Mariña
de Remuíño ( Corcoesto-Cabana de Bergantiños). Arrimadas a esta cabeceira temos
dúas columnas da antiga fachada e un sartego da época suevo-visigótica. No cemiterio
hai outro atopado nunha leira próxima.
Estes restos, xunto cos romanos que hai na sancristía, dannos mostra da existencia dunha villa romana e máis dunha necrópole suevo-visigótica.
No interior do templo tamén se conservan obras de interese, enriquecidas cos restos arqueolóxicos que don Cándido depositou na sancristía. O altar maior está presidido polo
patrón, San Martiño, a cabalo e vestido como soldado romano. Debaixo hai un Cristo
atribuído a Xosé Ferreiro. No lateral esquerdo temos un retablo barroco de dous corpos, dedicado á Virxe do Socorro. Á entrada do templo sitúase unha pía bautismal, antiga.
Se ollamos cara ao teito veremos dous esteos de madeira, recuperados da antiga
cubrición, semellantes a uns que había na igrexa de Mens. Están decorados con motivos
celtas: trísceles, espirais e rosetas; con dobre lóbulo na peza que fai de capitel. Podería
tratarse de pezas románicas, pero non temos documentación que o acredite.
No interior da sancristía tamén se conservan restos arqueolóxicos de interese.
Sobre as paredes vemos tellas romanas, vestixios prehistóricos e dúas aras votivas romanas. Unha atopada en 1975 ao derrubarse unha casa en Cores, coa seguinte inscrición: “I (ovi) O (ptimo) M (aximo) / > Castellum AV/ILIOB/RIS PR (o) S (alute)”, que
vén a dicir: “A Xúpiter Óptimo Máximo, o castelo (tribu)
dos aviliobres, como saúdo”.
A outro apareceu na
reforma da igrexa de 1984, con
esta inscrición: “ Genio Caste/
Ili Bl/ oena/ Sabin/ i (filia) / v
(otum) l (ibens) s (olvit)”, que
significaría: Ao xenio, ou deus
protector, do castelo, Bloena,
filla de Sabino, fago votos”.
Sepulcro antropomorfo que hai na
igrexa de San Martiño de Cores
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Rueiro da aldea de Cores
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