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LIMIAR: 
 

      A elaboración de cada un destes caderniños pasa por unha ou por varias visitas de 

campo ás parroquias que son obxecto de estudo. Lonxe de constituír unha obriga para 

os amigos que integramos o equipo de redacción, ese percorrido previo decote acaba por 

ser un paseo pracenteiro, de ánimo distendido e sempre propicio para a conversa fluída 

e agarimosa, na que dalgún xeito xa imos extraendo as ideas básicas de canto habemos 

contar logo aos amigos e amigas que cada vez nos acompañan pola comarca bergantiñá.  
 

       Nunha mañá de sábado, a finais dun outubro máis propio do estío que da temperan-

za outonal, concorremos diante da igrexa parroquial de Xornes, abeirada á estrada que 

de Buño leva a Cereo.  Chegamos alí esparexidos en varios coches, segundo a nosa dis-

tinta procedencia. Uns cálidos apertóns de mans ao baixar preludian entre nós a entra-

ñable descuberta da amizade respectuosa e a máis desinteresada disposición para escoi-

tar e aprender en reciprocidade. Nada reconforta máis que a xenerosidade e a precisión 

do verbo en boca da xente que apreciamos. Non hai maior estímulo para o debate, nin 

convite para o saber, que a corrección cortés que provén de corazón humilde, sempre 

máis presto para a loanza do acerto común que para salientar o erro puntual.   

 

    O sancristán da pa-

rroquia acode, segundo 

concordato previo, a un 

adro escaleirado e aber-

to, moi ben coidado e 

con dotación alcatrana-

da para unha ducia de 

coches. O conxunto edi-

ficado ofrece unha ima-

xe de estilo ecléctico pero equilibrado, e de pulcritude no que atinxe á súa conservación. 

Non podemos dicir o mesmo da que foi casa reitoral, na que un tupido manto de hedras 

a penas deixa ver a galería ou solaina, outrora lugar privilexiado para o solaz descanso 

do párroco ou –isto suponse- para lecturas místicas e proverbiais.  
  

 Xa dentro do templo, sorpréndenos, por reiterada, a incorporación da capa de 

muíño como elemento vertebrador da decoración de  chans e paredes, quizais como pé-

trea metáfora para anoar a fariña e o pan eucarístico. Reparamos tamén no sobrio dese-

ño dos confesionarios, abertos por enteiro, e reflexionamos sobre a difícil compatibilida-

de entre o segredo que lle é propio a este sacramento e o xeito exposto en que os fregue-

ses deben achegarse para cumprir con el.  

Visita previa para 

preparar a ruta e  

recabar información 
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     No acceso ao cemiterio parroquial, tres de nós tropezamos cunha muller que nos 

inquire: “e logo pasou algo?”. Axiña nos damos conta que a señora vén de confundir-

nos con empregados dalgunha funeraria. Intentamos, aínda que en van, facerlle unha 

síntese das razóns que nos moven para entrar no lugar sagrado cun bloc de notas na 

man; pero a piadosa muller, en canto confirma que non morreu ninguén da vecinda-

de, segue o seu percorrido polo campo santo, allea á nosa presenza. 
 

      Á escasa distancia agárdanos o Pazo de Sergude, hoxe adaptado en parte para 

eventos festivos. Desde a estrada xeral divisamos o verde promontorio sobre do que foi 

ergueito. A parte extramuros da propiedade presenta algunha singularidade. Así, con-

serva, aínda que non se emprega para o paso de vehículos, o camiño orixinal de acce-

so, demarcado a ambas beiras por primorosas sebes vexetais. Serpentea un chisco nal-

gún dos seus tramos, e a luz que se apodera del a esa hora da mañá evócame (os meus 

compañeiros son máis sensatos) unha escea a cámara lenta do éxito cinematográfico 

“Gladiator”. En aberto contraste cos campos romanos, 

o patín dun cabazo, bergantiñán tardío, acolle na pare-

de do nacente uns debuxos naïf de vaquiña nai e vaqui-

ña filla, que provocan o sorriso interior do neno que 

todos somos, e acadan a rima cromática co azul cobalto 

da pirámide frontal do hórreo. Son as notas vívidas e 

ledas en que estoura a fermosa sinfonía da mañá. 
 

       Franqueada a porta brasonada do recinto, a sensa-

ción de vida sosegada preséntasenos baixo a forma de bu-

xos, acivro, hortensias e árbores centenarias que un euca-

liptus da mesma quinta, lonxe de afear, integra máis so-

briamente o conxunto. Á hora concertada, recíbenos e saúda un por un, Isabel, filla 

dun Álvarez de Sotomayor, e filla da primeira  licenciada en Arquitectura do país.  
 

         Muller de xesto espontáneo e moi boa comunicadora, coa que axiña simpatizamos. 

A nosa anfitrioa fainos unha síntese sobre a orixe do pazo e a súa remodelación arqui-

tectónica. Comezamos a visita na súa compaña polos frondosos espazos axardinados. 

Quéixase –pensamos que con razón- da devastación que en ocasións provocan no cés-

pede e flora ornamental os convidados á vodas e festividades concertadas, cando –con-

fesa que con moita xenerosidade pola súa parte-, lles tolera o acceso á parte non acou-

tada dos eventos. Decatámonos de que a dona fica presa de dúas forzas contrapostas. 

Dunha parte, o peso da tradición e a fonda raizame familiar, que a leva a ser respec-

tuosa co destino de estirpe do que ela herdou a testemuña. E doutra, a súa propia sen-

satez á hora de avaliar o esforzo persoal e o custe disparatado que lle supón o mante-

mento dunha propiedade inmobiliaria, inserida nun enclave de beleza certamente ex-

cepcional.  
 

      No espazo de horta e sotobosque, que outrora facilitarían ós moradores do pazo 

alimento e calor de braseiro, sorpréndenos unha ampla estrutura de madeira, ferro e 

cristal,  

Horreo con pinturas 

näif en Sergude 
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perfectamente ensamblada no entorno, mesmo engadindo a dose axeitada de horizon-

talidade nun espazo que, antes de toda intervención hostaleira, debeu amosar unha 

imaxe en exceso lanzal, polo acusado crecemento en vertical das especies que rodean o 

pazo pola súa parte traseira 

       E s c o i t a m o s 

con moito interese 

o ton desenfadado 

no que Isabel nos 

conta como coñe-

ceu a parella de “hipsters” á que cedeu por primeira vez o pazo para a celebración 

dunha voda, e como ese carácter de exclusividade deu pé para que  non tardaran en 

aparecer as primeiras fotos do interior do pazo en revistas como Hola, Vogue ou Va-

nity Fair. Desde aquela, medra a lista de espera para casar no romántico recinto. 
 

     Con medo a pisar intimidades, e moi agradecidos da súa deferencia, seguimos a Isa-

bel polo interior dunha morada fantástica. Non deixa de ser un privilexio atopármonos 

no hall de entrada cunha das poucas copias orixinais que se conservan en Galicia do 

mapa de Domingo Fontán. Xa no salón da planta nobre, a nosa guía de excepción, de 

comedida coquetería, bromea co resultado da súa pose, pero accede a incorporarse á 

fotografía de grupo, entre Evaristo Domínguez, Antonio Pacoret, Xerardo B. Torrado 

e Xan Fernández, pola súa dereita, Emilio Insua e Antón García Losada pola súa  es-

querda, e lixeiramente detrás de Luís Giadás, que se acomoda anicado, en posición que 

contradí a altura da súa formidable erudición. Apremados polo resto de lugares a (re)

visitar, enfilamos os chanzos centenarios que nos devolven a un patio sobranceiro.  
 

       Xa fóra do pazo, intercambiamos impresións da visita. Como case sempre, as me-

llores quedan prendidas na retina en forma de imaxes. Na miña mantíñase nítido e 

inconfundible o perfil do Monte Perrol desde a balconada do salón. Rebobinaba tamén 

as verbas cultas, e mesmo cadenciosas, de Giadás para referirse a un tempo de luces e 

sombras na vida do pazo: “brasón-tear de moitos lambrequíns, tecido polos emparella-

mentos sucesivos, río abaixo e río arriba”. Referíase a un Anllóns que habería de 

acompañarnos ata a hora de xantar, na busca dunha senda que percorrer cos socios e 

amigos do IEB.  

 

Autores e 

membros da 

directiva do 

IEB coa dona 

do pazo de 

Sergude: 

Isabel Álvarez 
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MARCO XEOGRÁFICO 

SITUACIÓN 
      As parroquias de Xornes e Langueirón sitúanse ao leste do concello de Ponteceso, no 

sector occidental da comarca de Bergantiños e na beira dereita do río Anllóns. O territo-

rio conxunto de ambas esténdense ao longo dun plano rectangular de aproximadamente  

2,5 km de ancho por 6 km de fondo e unha superficie de 15,68 km² (Xornes 10,00 km² e 

Langueirón 5,68 km²) que representa case a sexta parte da total do concello (91,92 km²).  
 

     A principal vía de comunicación da parroquia de Xornes é a estrada AC-421 entre 

Buño e a Pontedona, mentres que Langueirón se comunica a través da estrada  CP-1405 

que vai de Pazos a Corcoesto pola Ponte de Xabarido. A igrexa de Xornes dista 12,7 km 

da  casa do concello de Ponteceso  e a igrexa de Langueirón 9,7 km. 
 

CONTEXTO XEOLÓXICO 
     Os terreos das parroquias de Xornes e Langueirón forman parte da Cadea Varisca ou 

Hercínica europea e sitúanse no cuadrante noroccidental do Macizo Ibérico, dentro da 

chamada Zona de Galicia-Tras-os-Montes que, á súa vez, se subdivide en dous dominios 

superpostos estruturalmente: o Dominio Xistoso de Galicia-Tras-os-Montes na parte infe-

rior e o Dominio dos Complexos-Alóctonos na superior. Ambos dominios, separados na 

zona pola falla de Riás, se estenden de NE a SO por ambas parroquias, o primeiro ao lon-

go dunha franxa que vai desde Monte Neme ao Monte Perrol (antiforme Perrol-Monte 

Neme) comprende practicamente todo o territorio de ambas parroquias, mentres que o 

segundo, representado aquí polo sector norte da Unidade de Malpica-Tui, UMT 

(sinforme de Pazos), aflora unicamente nos límites de Xornes con Pazos e de Langueirón 

con Tallo. 
 

     A Cadea Varisca pregouse no Paleozoico Superior (hai 390-290 millóns de anos) pola 

colisión de dúas grandes masas continentais, unha situada ao NO (Laurrusia) e outra si-

tuada ao SE (Gondwana), durante a ensamblaxe do supercontinente Panxea. Esta oroxe-

nia afectou ás marxes continentais de Laurrusia e de Gondwana e aos terreos intermedios 

(perigondwanicos) que, finalmente, foron amoreados sobre Gondwana.  

O extremo de Gondwana subduce debaixo de Laurrusia: o autóctono relativo en gris e a 

lámina inferior da UMT (Unidade Malpica-Tui) en amarelo  
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       Neste esquema o Dominio Xistoso de Galicia-Tras-os-Montes corresponderíase coa 

beira de Gondwana (autóctono relativo). Cabalgando estruturalmente sobre el sitúanse 

os chamados Complexos Alóctonos, unha serie de láminas, restos de mantos de corre-

mento, procedentes dos terreos correspondentes ás marxes dos continentes en colisión, á 

codia oceánica existente entre ambos e aos terreos intermedios. Finalmente todo o con-

xunto acabalgou sobre o autóctono ibérico. 
 

      A Unidade de Malpica-Tui, UMT, forma parte das chamadas unidades basais destes 

Complexos Alóctonos e interprétase como unha lámina de codia continental ligada á 

marxe máis externa de Gondwana que ao introducirse debaixo de Laurrusia e penetrar 

no manto (subdución) experimentou unha fase de metamorfismo de alta presión. Tras a 

subdución, esta unidade foi acrecionada á cuña oroxénica,  comezando así a súa expul-

sión e volta á superficie (exhumación), para rematar emprazándose, mediante acabalga-

mentos e dobramentos, sobre sectores máis internos de Gondwana, tal como a vemos 

hoxe. Como dixemos, a lámina inferior do sector norte da UMT aflora ao oeste de Xor-

nes e de Langueirón e  está constituída por unha serie de metasedimentos de natureza 

terríxena representados por xistos e paragneises intruídos por ortogneises graníticos 

Mapa coa distribución do Dominio Xistoso e da Unidade Malpica-Tui na zona. 
 

      Por debaixo da Unidade de Malpica-Tui, constituíndo o substrato da maior parte das 

terras de ambas parroquias, aflora o Dominio Xistoso do autóctono relativo, representa-

do  por unha serie de xistos e migmatitas (rocha mixta ou de transición entre o gneis e o 

granito) de natureza similar aos metasedimentos da UMT cos que se encontran  en con-

tacto. Na parroquia de Xornes o Dominio Xistoso está atravesado, de NE a SO, por dúas 

bandas de granitos de dúas micas, que se orixinarían por anatexia cortical dos metasedi-

mentos que o forman, tendo polo tanto estas rochas, xistos, migmatitas e granitos, unha 

orixe sedimentaria. As rochas graníticas constitúen os substrato dos montes que limitan 

a parroquia de Xornes polo leste e polo oeste, así como dos montes que forman a ladeira 

de Langueirón co río Anllóns; mentres que as migmatitas afloran nas terras centrais de 

Xornes e os xistos na parte occidental de Langueirón, coincidindo coas terras de uso 

agrícola. 
 

      En canto ás estruturas tectónicas que afectan á zona, encontrámonos, de leste a oeste, 

co chamado antiforme Perrol-Monte Neme, un pregue con forma de anticlinal (convexo  
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cara arriba) no que se inclúe a maior parte do territorio das parroquias de Xornes e de 

Langueirón  e a continuación co sinforme de Pazos da UMT, un pregue con forma de sin-

clinal (cóncavo cara arriba) que se estende  polos límites con Pazos e Tallo. Ambas estrutu-

ras están separadas, de NE a SO, pola falla de Riás; ademais desta falla principal, existen 

unha serie de fallas menores de dirección NO-SE que colaboran a cuartear o terreo. 

                                            Mapa xeolóxico da zona 

Límites parroquiais aproximados en verde 

AUTÓCTONO RELATIVO 

(Precámbrico-Devónico) 

 

  
Xistos/Migmatitas 

U. MALPICA-TUI (Precámbrico-

Devónico) 

 

Ortogneises graníticos 

 

Xistos e paragneises 

GRANITOIDES VARISCOS 

 

Granito de dúas micas 
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RELEVO 
 

      Formando parte do nivel aplanado que, por debaixo dos 200 m, se estende pola Bai-

xa de Bergantiños, as terras de Xornes e Langueirón aséntanse na ladeira dereita do río 

Anllóns, ao longo dunha superficie aproximadamente rectangular de 2,5 km de ancho 

por 6 km de fondo que desde o Monte de San Amaro no nordeste se inclina cara o oeste 

e cara río Anllóns no suroeste. O seu relevo actual é o resultado da interacción que, du-

rante millóns de anos, tivo lugar entre o substrato rochoso, as estruturas tectónicas que 

o afectan (dobras e fallas) e os axentes externos que o modelaron (nesta zona climática , 

principalmente, as augas superficiais).   

Relevo  da zona 

        No sector oriental do territorio parroquial podemos diferenciar  un nivel elevado  

que se desenvolve  arredor dos 200 m de altitude e forma parte da dorsal montañosa que 

con dirección NE-SO se estende entre o Monte Neme e o Monte Perrol  (antiforme Perrol-

Monte Neme). Esta cadea fai de divisoria da parroquia de Xornes con Leiloio, Cances e 

Verdes e nela localízanse os principais montes da zona (Monte de San Amaro 225 m). O 

seu relevo, relativamente abrupto, explícase, ademais de pola tectónica, pola maior resis-

tencia que ofrece o substrato granítico á erosión. Drena augas ao Rego das Mazarocas  
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 polo leste e ao Rego das Devesas polo oeste.  
 

    Por debaixo e ao oeste deste nivel superior esténdese, arredor dos 100 m de altitude, 

unha  superficie aplanada e levemente inclinada cara o río Anllóns na que se localizan as 

terras de labrado de Xornes. O seu límite occidental vén definido pola falla do Riás que a 

separa da fosa que presenta a UMT neste sector (sinforme de Pazos); o Rego de Ramallás, 

que fai de divisoria coa parroquia de Pazos, aproveitou esta fractura para cavar a súa can-

le.  Esta superficie limita polo sur co río Anllóns que, a causa da resistencia á erosión que 

presenta o granito dos Montes de Santa Mariña e a favor das citadas fallas de dirección 

NO-SE existentes na zona, se encaixa entre a Pontedona e a Ponte de Xabarido. 

       Finalmente, ao oeste da Ponte 

de Xabarido, esténdese, por de-

baixo dos 50 m de altitude, un 

último nivel totalmente plano que 

se corresponde co fondo da conca-

vidade ou fosa que se continúa 

polo norte cara Pazos e polo sur 

cara Corcoesto. Nesta superficie, 

entre o Rego de Ramallás e o Rego de Pardiñas antes da súa confluencia e desembocadura 

no Anllóns, aséntanse as agras da parroquia de Langueirón. 

CLIMA, SOLOS E VEXETACIÓN 

 

      As terras de Xornes e de Languei-

rón, dentro do dominio oceánico-

húmido, comparte as características da 

costa noroccidental de Galicia. Toman-

do 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 precipita-

ción media anual para os mesmo perío-

do 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, 

Langueirón, desde o castro 

Xornes, desde Sergude 
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o territorio de ambas parroquias, 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 potencialida-

de. 

       

Os solos de Xornes  desenvólvense sobre migmatitas e granitos de dúas micas, mentres 

que en Langueirón predominan os solos formados sobre xistos. 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 hori-

zonte 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 pra-

do e, cun manexo adecuado, tamén permiten a produción de tubérculos e cereais. Son 

os solos máis estendidos polos terreos da zona, onde estes presentan maiores pendentes, 

como no reborde montañoso oriental de Xornes e na ladeira de Langueirón co Anllóns, 

están dedicados á explotación forestal, mentres que nas zonas chans do centro e do su-

roeste teñen tamén un uso agrícola. 
 

      Os cambisoles son solos profundos e evolucionados, cun perfil ABC, de textura fina 
e cores vivas, amarelentos ou avermellados. Ocupan as valgadas e neles aséntanse as 
mellores terras de labranza de ambas parroquias: agras de Paizás e Sergude en Xornes, 
agras de Ramil e da Carballeira en Langueirón. 
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acción humana, esta comunidade climática desapareceu, sendo substituída primeiro polo 

toxal e máis tarde por plantacións de piñeiros e de eucaliptos. Hoxe en día, estas dúas 

especies caracterizan a paisaxe dos montes destas parroquias, cos eucaliptos gañando 

terreo, principalmente na ladeira do Anllóns e nos montes de Xornes limítrofes con Can-

ces e Verdes,  

SOLOS SOBRE ROCHAS GRANÍTICAS SOLOS SOBRE XISTOS 

 

Umbrisoles endolépti-

cos e húmicos 
 

  
Umbrisoles húmi-

cos e endolépticos 

 

Cambisoles e umbri-

soles ántricos 

 A única comunidade vexetal natural, aínda que alterada, que se pode citar no terri-

torio parroquial é o bosque de ribeira ou ripisilva que  abeira ao río Anllóns e, en menor 

medida, aos seus afluentes. É no tramo entre a Pontedona e a Ponte de Xabarido onde, 

debido ao abrupto do terreo, mellor se conserva esta galería arbórea dominada polos ame-

neiros e que ten unha gran importancia ecolóxica pois regula a temperatura das augas, 

suxeita as marxes impedindo o seu arrastre polas cheas, actúa de filtro verde impedindo 

que os residuos químicos de fertilizantes e de produtos fitosanitarios utilizados na agricul-

tura se incorporen á corrente fluvial e as súas raíces configuran labirínticos refuxios para 
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a fauna acuática e anfibia. Paga a pena dicir que esta franxa arbórea está ameazada 

polos eucaliptos e as acacias (acacia negra, Acacia melanoxylon), dúas especies invasoras 

que desde a ladeira avanzan cara o río, especialmente chamativa é a proliferación desta 

última especie á altura do Muíño da Vitureira, pouco antes da Ponte de Xabarido. Este 

tramo forma parte do espazo protexido ZEC Río Anllóns. Tamén merece a pena citar os 

magníficos exemplares de freixo que medran no xardín do pazo de Sergude así como un 

vello eucalipto plantado posiblemente como árbore ornamental  pouco despois de que 

esta especie chegara a Galicia; é dicir, arredor de principios do século XX.    

 

DEMOGRAFÍA 
 

      O concello de Ponteceso presenta unha forte dispersión xeográfica e unha división 

territorial complexa. Os seus 91,78  km2  están repartidos en catorce parroquias: A Gra-

ña, Anllóns, Brantuas, Cores, Corme Aldea, Corme Porto, Cospindo, LANGUEIRÓN, 

Nemeño, Niñóns, Pazos, Tallo, Tella e XORNES. Ten dous núcleos urbanos: Ponteceso 

(capital do concello) e Corme Porto (vila mariñeira).  
 

       O comportamento demográfico do concello de Ponteceso é moi deficitario e tamén 

moi similar ao de calquera outro do rural galego e de Terra de Bergantiños agás, neste 

caso, de Carballo e A Laracha (nos que a tendencia demográfica é estable ou de signo 

positivo). 

       Temos algúns datos da poboación destas parroquias en séculos pasados que nos po-

den ilustrar un pouco a súa evolución: En 1607, del Hoyo dinos que  Langueirón tiña 14 

feligreses (familias) e Xornes 31. En 1753 había en Xornes 71 familias. En 1847 había en 

Langueirón 120 habitantes e en Xornes 374. 

En 1868 vivían en Xornes 450 persoas e cara 

1928, 188 persoas en Langueirón e 354 en 

Xornes. 
 

     A súa evolución demográfica recente ca-

racterízase por unha perda constante e avul-

tada da súa masa poboacional. As parro-

quias de Langueirón e Xornes non ían ser 

diferentes á tónica xeral do seu propio conce-

llo e, así, o seu comportamento aínda foi pe-

or que as restantes do seu municipio posto 

que este perdeu no que vai de século un 

21,55% dos seus habitantes, mentres que 

estas dúas parroquias sufriron unha merma 

dun 25,63 %, un 4% máis. 

CON-

CELL0 
 TOTAL DIFER. DIFER. 

ACUM 

2000 7155 - - 

2001 7118 - 37 -37 

2002 7019 - 99 - 136 

2003 6880 - 139 - 275 

2004 6810 - 70 - 345 

2005 6698 - 112 - 457 

2006 6588 - 110 - 567 

2007 6494  - 94 - 661 

2008 6381 - 113 -  774 

2009 6302 - 79  - 853 

2010 6215 - 87 - 940 

2011 6134 - 81 - 1021 

2012 6065 - 69 - 1090 

2013 5964 - 101 - 1191 

2014 5893 - 71 - 1262 
2015 5789 - 104 - 1366 

2016 5703 - 76 - 1442 

2017 5613 -90 -1532 

Evolución demográfica do concello 

de Ponteceso desde o ano 2000 
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  LANG..   XOR TOT DIF. ACUMUL 

2000 184 405 589 - - 

2001 186 396 582 -7 -7 

2002 183 382 565 -17 -24 
2003 182 378 560 -5 -29 

3004 179 372 550 -10 -39 
2005 180 375 555 +5 -34 

2006 177 373 550 -5 -39 
2007 172 363 535 -15 -54 

2008 171 355 526 -9 -63 

2009 161 342 503 -23 -86 
2010 164 336 500 -3 -89 

2011 167 334 491 -9 -98 
2012 152 321 473 -18 -116 

2013 154 314 468 -5 -121 
2014 139 311 450 -18 -139 

2015 146 303 448 -2 -141 

2016 147 288 435 -13 -154 

2017 149 289 438 + 3 -151 

Poboación e evolución da 

mesma nas parroquias de 

Langueirón e Xornes ó lon-

go do século XXI 

 esa parroquia na actualidade (149 hab.) que equivale a dicir como se no conxunto das dúas 

no 2000, Langueirón non existise na actualidade. A nivel municipal podemos dicir que, con 

respecto ao ano 2000, deixasen de existir aproximadamente os habitantes que na actualida-

de teñen as parroquias de A Graña, Anllóns, Brantuas, Cores, Corme-Aldea e Niñóns 

(1.532 de perda fronte ós 1.508 que teñen hoxe por xunto esas 6 parroquias). 
 

      A comezos do séc. XXI a súa poboación supoñía o 8,23% do total municipal, mentres 

que no 2017 a porcentaxe baixara ata o 7,80%, en tanto que a súa superficie representa o 

16,13% do total do concello. 
 

       Mentres que a densidade media municipal era de 61,16 hab./km
2 
 a destas dúas parro-

quias era tan só de 29,59 hab./km2 para o conxunto das dúas (27,09 hab./km2,  para Lan-

gueirón e 31,07 hab./km2, Xornes). 

     Isto supón que o concello per-

deu a quinta parte dos seus habi-

tantes desde o ano 2000 o cal é 

moi grave pero aínda peor é para 

as parroquias que perderon máis 

da cuarta parte. Un dato: os ha-

bitantes en conxunto das mesmas 

que se perderon só son 33 menos 

que todos os que tiña a parroquia 

de Langueirón no ano 2000 (184 

hab) e 151 de perda entre as dúas 

e superior á poboación que ten  

Evolución da poboación das dúas parroquias e do concello, en porcentaxes. 

Ano 2000 = Índice 100% 
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Pola superficie destas parroquias, Xornes ocuparía o segundo lugar entre as do conce-

llo mentres que  Langueirón estaría no 8º posto. Pola poboación, Xornes ocuparía o 6º 

posto, en tanto que Langueirón baixaría ata o lugar 12º, quedando por debaixo dela tan 

só Brantuas, Nemeño.e Niñóns. 
 

De entre todas as aldeas, dúas delas –Ardabón e A Pontedona- teñen menos de 5 habi-

tantes; outra –A Vitureira- ten menos de 25; catro máis teñen entre 25 e 50 hab. –San 

Antonio, A Carrasqueira, Langueirón e os Melcos-  unha entre 50 e 75 –Froxán-,  e ou-

tras dúas teñen entre 75 e 100 hab. – Xornes e Sergude-. A comezos de século estes 3 últi-

mos núcleos superaban os 100 habitantes; na actualidade non hai ningún, o que máis se 

lle achega é Xornes (94 hab.) 
 

En canto ao poboamento, o tamaño me-

dio das aldeas é de 48 hab/núcleo, e de 

37,25 para Xornes e Langueirón, respec-

tivamente. En Xornes hai un núcleo de 

poboación cada 1,55 km2  e en Languei-

rón habería un núcleo cada 1,37 km2  

Superficie, poboación e densi-

dades das distintas parroquias 

co concello de Ponteceso,. 
Superficie tomada da páxina web  

http://www.ponteceso.net/ca/turismo 

Evolución da poboación das aldeas destas dúas parroquias ó longo do séc. XXI 

Parroquias km2 Pob. (2017) Hab./km2 

A Graña 3,7 222 60,00 
Anllóns 3,7 229 61,89 

Brantuas 2,5 142 56,8 
Cores 7,5 531 70,8 

Corme-Aldea 8,1 254 31,35 

Corme -Porto 5,6 1.097 185,89 
Cospindo 13,1 667 50,92 

Langueirón 5,5 149 27,09 
Nemeño 5 101 20,20 

Niñóns 6,2 128 20,64 

Pazos 5,1 405 79,41 
Tallo 6,8 265 38,97 

Tella 5,6 1.094 195,35 
Xornes 9,3 289 31,07 

  00 02 04 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17 

 XORNES 405 382 372 373 355 336 334 321 314 311 303 288 289 

 ARDABÓN 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 

 FROXÁN 106 96 91 94 85 79 79 79 76 75 73 69 70 

 XORNES 141 134 129 130 126 121 118 112 109 104 98 93 94 

 PONTEDONA (A) 7 6 6 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 

 S. ANTONIO 43 39 39 42 34 27 28 26 27 32 33 28 29 

SERGUDE 105 104 104 102 103 105 105 101 99 97 96 95 93 

 LANGUEIRÓN 184 183 179 177 171 164 157 152 154 139 146 147 149 

CARRASQUEIRA (A) 62 59 56 53 51 51 47 44 42 37 43 42 47 

 LANGUEIRÓN 43 43 41 40 38 35 35 34 38 33 35 36 36 

 MELCOS (OS) 57 57 57 59 57 54 52 50 50 44 44 46 44 

 VITUREIRA (A) 22 24 25 25 25 24 23 24 24 25 24 23 22 

TOTAL 589 565 550 550 526 500 491 473 468 450 449 435 438 
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                  1996             2006              2016 

  HOM. MULL. MED. HOM. MULL. MED. HOM. MULL. MED. 

Xoves  < 20 22,47% 20,99 % 2172 % 13,86% 12,70% 13,28% 11,76% 10,58% 11,17% 

Adultos 20 a 64 60,75% 54,77 % 57,75% 62,96% 56,84% 60,37% 60,26% 54,02% 57,13% 

Anciáns  >64 16,77% 24,23% 20,53% 22,27% 30,45% 26,35 27,98% 35,39% 31,70% 

Estrutura da poboación. Evolución dos grandes grupos de idade e sexo 

nos últimos 20 anos 

      Obsérvese a evolución dos grandes grupos de  idade, a nivel municipal, nestes últimos 

20 anos. Na primeira das datas case hai un equilibrio entre os menores de 20 anos e os 

maiores de 64. Nas seguintes datas a porcentaxe de adultos mantense relativamente esta-

ble mentres que a dos menores de 20 anos reduciuse máis dun 10% a dos maiores  de 65 

aumentou en máis dun 11%  de tal xeito que na actualidade os maiores de 64 anos supón 

case o triplo que os menores de vinte e calquera grupo de máis de 64  anos é superior a 

calquera outro de menos de 29 e os maiores de 80 suman máis efectivos que todos os me-

nores de 20 xuntos  

Pirámides de idades de Ponteceso no 1991 e 2016. Obsérvense os grandes cambios 

operados na estrutura da poboación. Fontes: Gelasio Nogueira (1991) e 

www.forociudad.com (2016).  Abaixo: grupos de idade e sexo (2016) 

Grup. H. M. Tot Grup H. M. Tot Grup H. M. Tot 

0 -4 77 64 141 30-34 198 149 347 60-64 212 187 399 

5 - 9 83 85 168 35-39 206 164 370 65-69 226 212 438 

10- 14 91 80 171 40-44 187 174 361 70-74 198 194 392 

15- 19 83 74 157 45-49 193 182 375 75-79 130 201 331 

20 -24 117 112 229 50-54 212 208 420 80-84 140 186 326 

25-29 148 144 292 55-59 239 226 465 85 e + 101 220 321 



 

 
Parroquias de Langueirón e Xornes 

18 

       Unha visión da evolución da estrutura da poboación de Ponteceso ao longo dos últi-

mos 25 anos amosa un cambio radical: Na primeira hai un claro predominio da xente 

xove ou adulta xove aínda que xa se comezaba a notar o envellecemento. Na segunda a 

pirámide está totalmente invertida: moi estreita na base e moi ancha nos grupos superio-

res o que nos está a falar dunha poboación totalmente avellentada e en claro declive de-

mográfico. 
 

       Outro dato que nos confirma o avellentamento da poboación está en que a media de 

idade dos homes a nivel municipal está en 49,45 anos (2016); de 52,67, para as mulleres e 

de 51,05 anos para o conxunto de toda a poboación. Supoñemos que no caso concreto de 

Langueirón e Xornes a tónica será a mesma que a nivel municipal. Se lle sumamos esa 

elevada idade media da poboación, unha taxa de natalidade municipal de tan só 4,29‰ 

(2016); unha taxa de mortalidade do 13,37‰ (2016) temos case todas as claves para expli-

car este avultado descenso demográfico. 
 

       Dicir que no que se refire ás aldeas que se citan no Madoz (ca. 1847) figuran as de  

Froján, Guisande, Jornes, Puente Dona y Sergude para a parroquia de Xornes e Buitu-

reira, Iglesario e Langueirón para esta parroquia. No Carreras (ca. 1928) os núcleos cita-

dos son Froxán, San Antonio de Guisande e Sergude e os grupos menores de Carballido e 

Pontedona. Para Langueirón so cita a Langueirón e Carrasqueira. Os asentamentos de 

Ardabón, A Vitureira (no Carreras) e Os Melcos non aparece citados e, pola contra figu-

raba Carballido que non consta na actualidade. Aclarar que Guisande nuns casos apare-

ce como tal e noutros como San Antonio de Guisande. 
 

ASPECTOS ECONÓMICOS 
 

       No ano 1607  Jerónimo del Hoyo, cardeal castelán a cargo da diocese de Santiago fixo 

unha visita polas parroquias baixo o seu mandado e, polo que se refire a estas dúas, dei-

xou escrito o seguinte:  
 

SAN GIAO O JULIAN DE LANGUEIRON 

       Esta felegresía tiene catorce feligreses. Los fructos se hazen quatro partes: las dos y un 

dezmero llieva la cura y otro quarto el Conde de Atamira y otro quarto llieva por sincura el 

Conde. Presentación del mesmo y la sincura presenta legos. La fábrica no tiene renta, pero 

la lumbre del Santisimo Sacramento tiene dos ferrados y medio de trigo. 

SAN JUAN DE XORNES 

       Esta felegresía tiene treinta y un feligreses. Los fructos se hazen dos partes: la una llie-

va la cura y la otra, por sincura, el señor Obispo. Valdrá la parte del Retor dies y ocho car-

gas de todo pan. Provision eclesiástica hordinaria. La fábrica tiene un ferrado de trigo de 

renta y una leira questá dudosa.  
 

       Desde sempre foron parroquias no que a agricultura tivo unha importancia funda-

mental. A mediados do séc XVIII (1753) no Catastro do Marqués da Ensenada, os culti-

vos que se nos cita en Langueirón eran os de trigo, millo, liño, nabos e coles. En canto ás 

especies arbóreas só se nos fala dos carballos. Os únicos oficios que aparecen citados á 

parte dos labregos eran tecedores, xastres, ferreiros e arrieiros. No caso de Xornes os cul-

tivos existentes eran os de  trigo, centeo, millo, aveas, fabas, liñaza, nabos, coles e alcacén.  
 

       Fóra dos labregos había taberneiros, arrieiros, tres eclesiásticos, un militar, un carce- 
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reiro, cirurxián, palilleiras, costureiras, xastres, canteiros e carpinteiros. Tamén había en 

Langueirón 6 muíños fariñeiros e en Xornes 18. 
 

       A mediados do séc. XIX  (ca.1847) no Madoz dísenos de XORNES: (…) felig. en la 

prov.de La Coruña  (…) y ayunt. de Bugalleira (…) que contaba con una ermita en el lugar 

de Guisande . (…) El TERRENO en lo general montuoso es de buena calidad y no carece de 

arbolado. (…) El CAMINO o vereda que pasa por el Puente de Dona y el que cruza por 

Puente Verdes, se unen en Buño y continúa el que se enlaza con la vereda que corre la costa  

desde Cayón á Malpica (…) PROD:.: cereales, guisantes y otras legumbres, patatas, frutas y 

algún lino hay caza y mucha pesca de salmones, lampreas, anguilas y truchas IND. La agrí-

cola, cría de ganado, telares caseros y dos molinos. COMERCIO: el que le proporciona la 

feria que se celebra en Buño. 
 

       Para a parroquia de LANGUEIRÓN o que se nos informa é que (…) felig. en la 

prov.de La Coruña  (…) y ayunt de Bugalleira (…) SIT en tierra de Bergantiños, con buena 

ventilacion y CLIMA templado y sano. (…) el TERRENO participa de monte y llano, aquel 

poblado de robles y este de mediana calidad con castaños y alamos. Los CAMINOS vecinales  

y mal cuidados (…) PROD.: trigo, mijo, lino y habas; cria ganado prefiriendo el vacuno; hay 

alguna caza. IND.: la agricultura y varios telares. 
 

       Tamén a mediados do XIX, segundo o mapa elaborado por Domingo Fontán pola pa-

rroquia de Xornes pasaban dous camiños reais. Os dous partían de Buño que era un im-

portante centro viario. Un deles pasaba pola aldea de Xornes, non lonxe de Sergude e, 

pola Pontedona entraba na parroquia de Cereo. O outro ía directamente de Buño a Ver-

des e cruzaba a parroquia pola parte oriental da mesma. 
  

       Pola súa parte na Geografía General del 

Reino de Galicia, Carré Aldao (cara 1928) 

dínos de XORNES: (…) generalmente mon-

tuoso, el terreno es de buena calidad, no esca-

seando el arbolado. (…) es de clima sano y 

ventilado, produciendo cereales, legumbres, 

patatas y frutas; cria ganado hay caza y bue-

na pesca. Su valle aun cuando montuoso, es 

muy arbolado. Formó la jurisidiccion de su 

nombre en la extinta provincia de Santiago. 

Hay fábrica de aserrar maderas. 
 

       No tocante a LANGUEIRÓN o que se 

nos conta é: (…) Es terreno que participa de 

monte y llano, el primero con buen arbolado 

y el segundo de mediana calidad (…) Siendo 

su clima templado y sano, produce trigo,  

maiz, habichuelas, etc. y el ganado que se cría es, con preferencia el vacuno; hay caza y 

pesca. (…) Hay también un albergue. 

 

 

Carta Geométrica del Reino de Gali-

cia de Domingo Fontán (cara 1834) 
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     Aínda que non estaba dentro do territorio de ninguna das dúas parroquias a explo-

tación aurífera de comezos do séc. XX en Corcoesto tivo a súa influencia nestas parro-

quias, especialmente na de Langueirón polos efectos dos traballos mineiros (véxase 

contaminación do río, p. ex.). Un dato curioso é que un dos enxeñeiros que traballaban 

na mina de Corcoesto foi o descubridor do wolframio de Varilongo cando en 1914  lle 

levaron pedras daquel lugar para facer unha casa nesa parroquia cabanesa. 
 

    Tamén consta a existencia de minas de ferro en Xornes: Segundo. "La Correspon-

dencia Gallega: Diario de Pontevedra", 3 de novembro de 1899: "Ha renunciado San-

tiago Cachón a la propiedad de la mina de hierro "Teresa", en la parroquia de Jornes, 

Puenteceso. (Dato de Luís Giadás) 
 

     Igualmente  parece que ten habido dúas pequenas minas de rutilo (un óxido de tita-

nio):  "Chámase Monte das Minas, entre Langueirón e Tallo, porque, xunto ó Muíño da 

Grela, houbera un filón de rutilo que se explotou dende 1955 ata 1960 aproximadamente. 

Catro obreiros extraían para Salvadoriño da Bugalleira e Posiño de Tella uns 10 quilos 

diarios e cada quilo cotizábase a unhas 100 ou 125 pesetas" (Información de Luís Gia-

dás obtida de Manuel Pose Blanco, "Manuel de Amado"). 
 

    Segundo un  veciño da Armada de Langueirón houbo outro filón de rutilo nesta pa-

rroquia: trátase dos Prados de Ramón da Centiña, na Agra de Vilares de Arriba, preto do 

Muíño do Juan. Estivo activa a explotación cinco anos como moito, ó redor de 1960, a 

base de lavar o mineral cunha máquina-peneira, empregando poucos traballadores nesta 

tarefa. (información aportada por Luís Giadás) 
 

     A base actual da economía destas dúas parroquias serían as pensións e os profesio-

nais que exercen o seu labor fóra delas. A agricultura segue tendo moita importancia 

pero, agás casos contados, a súa incidencia no conxunto da economía é cada vez menos 

importante, xa que son moitas as terras que se están deixando quedar a campo. 
 

      En total, entre as dúas parroquias habería as seguintes actividades: Xornes: 5 

granxas de vacún 3 hortícolas, 2 construtores, 1 fontaneiro, 1 gandeiro de porcino, 2 

establecementos hostaleiros: 

Pazo de Sergude e Casa do 

Caseiro ou da Tulla na aldea 

de Xornes. En Langueirón 

habería: 3 gandeiros de vacún 

de leite, 1 gandeiro de vacún 

de carne e 1 construtor. 

Invernadoiro de dimen-

sións considerables no lu-

gar de Xornes 
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       Dentro destas actividades citadas destacaríamos, especialmente tres delas: O pazo de 

Sergude onde se organizan vodas e eventos nun marco incomparable dos xardíns deste 

pazo barroco de comezos do século XVIII. Magnifica presenza a do pazo cun espectacular 

portón de entrada e un non menos espectacular escudo de armas na fachada principal. 

Unha carpa no exterior do edificio 

pero dentro do recinto amurallado no 

lado O do mesmo é usada para estes 

actos. 

       Outra actividade a destacar sería 

a Casa dos Caseiros, no lugar de 

Xornes, nas construcións anexas do 

Pazo da Fonte, onde hai habilitados dous apartamentos para turismo rural e unha capela, 

restaurados con magnífico gusto. O propio pazo está sendo rehabilitado para  dispoñer de 

máis apartamentos que serán destinados a esta actividade. Moi preto, os propietarios cul-

tivan hortalizas nuns invernadoiros de con-

siderables dimensións, case 2.000 m2. Preto 

do linde con Buño, en Pasacondía, hai outra 

empresa con cultivos en invernadoiros de 

tamaño máis que notable.  

       A última empresa a destacar sería a granxa A Devesa que é unha das maiores de Gali-

cia se non a que máis, que no 2015 estaba considerada como a que tiña máis animais de 

todas e producía máis de 5 millóns de litros de leite ao ano e contaba cunhas 450 vacas de 

produción e outras 350 xuvencas e de recría. Estas últimas mandábanas a  Zaragoza a un 

centro moi especializado a onde ían con 15 días e regresaban con 22 meses, preñadas e 

listas para empezar a producir. 
 

TOPONIMIA  

 Pensamos que o nome de lugar Langueirón do concello de Ponteceso -e o de Zas- 

puido ser en orixe *Longueirón, forma que derivaría na actual ao sufrir unha disimilación 

do seu primeiro o (*Longueirón) en a para diferenciarse do outro o do topónimo 

(*Longueiron). Malia esta posibilidade, nun documento de 1105 publicado por López  

Espazo habilitado para vodas e 

eventos no recinto do pazo de 

Sergude 

Pazo da Fonte en Xornes. En pri-

meiro termo a capela, restaurada 

con moito gusto 



 

 
Parroquias de Langueirón e Xornes 

22 

    Ferreiro o actual topónimo Langueirón do concello de Ponteceso xa aparece, aínda 

que coa súa velar xorda, como “Lanqueirón” (CODOLGA), ano no que xa se tería pro-

ducido a disimilación, aínda que tamén cabe a posibilidade de que antes de que se con-

solidase a forma toponímica definitiva, Langueirón, existise vacilación entre esta pro-

nunciación e a de Longueirón, pois aínda nun documento do ano 1604 do Libro de Fá-

brica parroquial, aparece unha vez “Longueirón”, a carón da forma actual e maiorita-

ria “Langueirón”  (comunicación persoal de Luis Giadás).  
 

    A disimilación que puido sufrir o topónimo Langueirón, a partir de *Longueirón, 

sería a mesma que se deu  nos vocábulos, todos derivados do adxectivo latino LONGUS, 

‘longo’, galego langrán, primeiro ‘home alto e desproporcionado’ e despois, por exten-

sión, ‘lacazán, nugallán’; castelán lángaro, sinónimo de larguirucho; e rioxano e anda-

luz languerón, molusco así chamado por ser alongado, que en galego, sen a devandita  

disimilación, é longueirón.   
 

     Sería así o topónimo Langueirón, antes *Longueirón, un derivado do adxectivo lati-

no LONGUS, ‘longo’, en alusión a unha finca ou a outra realidade longa, forma que ten 

unha pedra mariña decididamente alongada chamada O Longueirón ou O Lonqueirón, 

documentada por Vilar Pedreira no concello pontevedrés de Baiona, que tamén recibe 

o nome do Langueirón, segunda versión deste hidrotopónimo que sufriu -o mesmo que 

lle puido suceder ao Langueirón terrestre do concello de Ponteceso- a disimilación do 

seu primeiro o en a.  

 

     En canto á opinión dos veciños de Langueirón, antes moi probablemente 

*Longueiron, estes manifestan, non sabemos se baseándose na tradición oral, que o 

nome do lugar no que viven fai referencia, efectivamente, a un terreo alongado e chan 

(noticia de Luis Giadás), que pode ser o 

que se encontra na ribeira dereita do rego 

de Ramallás.   

O terreo alongado e chan, situado 

na ribeira dereita do rego de Ra-

mallás, ao que se pode referir o 

topónimo Langueirón (foto toma-

da de Google Earth) 

     Outro topónimo bergantiñán que alude 

 á  mesma circunstancia orográfica que  

Langueirón é  A Pedra Longa, o cal tamén conserva a súa versión xorda, coa velar c no 

canto da sonora g, A Pedra Lonca, hidrotopónimo que alude a unha pedra mariña moi 

longa que dende a costa se interna no mar a carón da Enseada dos Muíños, da parro-

quia malpicá de Cerqueda (Cabeza Quiles, Andando Bergantiños: 28) 
 

     Verbo do topónimo A Armada, nome dun lugar da parroquia de Langueirón, fála-

nos dun antigo armadoiro para cazar, de acordo coas voces armada, ‘trampa para 

cazar aves’, ‘rede con armazón de paus ou estacas para cazar xabaríns’ e armadilla  
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trampa ou lazo para animais, trapela para ratos’, referidas  a armadas ou armazóns que 

se armaban para cazar (Cabeza Quiles, 2000: 17), sen descartar a posibilidade de que 

nas zonas nas que haxa dolméns, non cremos que sexa o noso caso, o topónimo A Arma-

da se refira a estas construcións funerarias, autenticas armazóns ou armadas de pedra, 

caso do lugar chamado Chan da Armada da península do Morrazo, onde hai unha nota-

ble armada dolménica de cámara poligonal (Cabeza Quiles, 2000: 18).   
 

     Polo que respecta ao nome de lugar A Carrasqueira, estamos perante un fitotopónimo 

ou topónimo referido á flora, que denuncia a antiga presenza dunha carrasqueira ou 

conxunto de carrascas ou queiroas, planta arbustiva, que é, segundo nos contaron os 

naturais da aldea, frecuente na zona. 

 

     A carón da Carrasqueira atópase o lugar chamado A Garguiña, que neste caso deberá 

o seu nome, mellor que a unha garganta, paso estreito ou angostura orográfica, ao gar-

gallo producido en tempo de enchentes por unha pequena corrente de auga que pasa 

polo lugar. Ao ruído que fai unha corrente fluvial ao salvar un desnivel ou atravesar un 

lugar pedroso e de pouca profundidade tamén se refírese, pero de forma aumentada, A 

Garga, topónimo da parroquia de Anllóns, Ponteceso, que fai referencia ao gargarexo 

do río Anllóns ao pasar polas inmediacións da ponte da Garga; circunstancia que se re-

pite con relación a outra ponte da Garga, situada entre os concellos de Carballo e Coris-

tanco, topónimo que alude a outro rápido ou 

corrente ruidosa do mesmo río. 
 

     Tocante ao topónimo Os Melcos, nome de 

aldea próxima á de Langueirón, aínda que 

se trata dun nome de lugar completamente 

virxe, que non aparece estudado na ampla 

bibliografía toponímica consultada, aventu-

ramos que podería ser a versión xorda 

(como os devanditos pares O Longueirón/O 

Lonqueirón e A Pedra Longa/A Pedra Lonca) 

dun probable topónimo, coa gutural sonora, 

*Os Melgos. De ser así, reproduciría en plu-

ral o adxectivo melgo, procedente do latín 

vulgar *gemellicus, ‘melgo, xemelgo’, polo 

que o topónimo Os Melcos podería aludir 

a dúas realidades de xénero masculino 

xemelas, melgas ou *melcas, no sentido de ser iguais ou moi semellantes e estar moi pró-

ximas entre si, tal como aconteceu co topónimo antigo, nome dunha mansión da vía ro-

mana Via Nova, Geminis (It. De Antonino, 428, 3) ou Gemina(s) (Anónimo, 320, 4), que 

debeu ser en orixe *Collinas Geminas (Rivas, 1985: 195), en alusión a dúas collinas xe-

melgas ou melgas, outeiros así chamados, porque, estando un a carón do outro, son case 

idénticos, recibindo hoxe os nomes de Monte da Torre e O Outeiro do Coalloso, entre os 

cales está o actual núcleo poboado de Sandiás (Ourense) e antes estivo a devandita man-

sio de nome Gemina(s) (Cabeza Quiles, Estudo ..., inédito). 

A auga do rego da Garguiña foi apro-

veitada por este fermoso lavadoiro 
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     Á parte do topónimo antigo Gemina(s), outro actual paralelo aos Melcos podería ser 

o de Valiñaxemia, o cal, situado no concello pontevedrés de Forcarei, pode proceder de 

*Vallina Gemina e aludir a un pequeno val ou valiña que sería considerada xemia, xe-

melga ou melga por ser moi similar na súa disposición e forma a outra valiña próxima. 
 

     Como no lugar chamado Os Melcos non atopamos dous outeiros ou dous vales pró-

ximos entre si da mesma ou parecida forma, conxecturamos, só como hipótese, que o 

posible adxectivo *melcos, versión enxordecida de melgos, que en orixe estaría acompa-

ñado por un substantivo de xénero masculino, podería referirse no actual topónimo Os 

Melcos a dous agros ou a dous pequenos núcleos poboados contiguos e semellantes, 

detalle que se podería corresponder coa realidade, pois a pequena aldea dos Melgos 

está formada por dous núcleos principais, separados por unha estreita franxa de te-

rreo, que poderían ser os poboados xemelgos, melgos ou *melcos, hoxe talvez contem-

plados no topónimo, aínda que esta disposición territorial podería ser meramente ca-

sual e non ter nada que ver co significado dos Melcos. 
 

     Malia esta nosa conxectura, que consideramos hipotética e experimental, Isidoro 

Millán na súa Toponimia de Ponteceso y de su municipio, do ano 1993, escribe: 

“Tampoco, en cuanto a su grafía ofrece dificultades [refírese ao topónimo Os Melcos, 

que este autor recolle coa forma Melcos]. Trae consigo este lugar [Os Melcos] de la fel. 

de LANGUEIRÓN un enriquecimiento de nuestra lexicografía, puesto que melcos,  

como apelativo común, que desconocen los léxicos gallegos por mí manejados, parece 

ser usado en puntos de esta comarca como término agrario -¿pequeña propiedade o 

leira?- que no me ha sido posible asegurar” (Millán, 1993-94: 480).   
 

     En canto a Soutullo, é un topónimo que presenta moitas menos dificultades que o  

anterior, xa que este nome de lugar, procedente de SALTUCULU, derivación diminutivo-

despectiva da voz latina SALTU, primeiro ‘desfiladeiro pedroso’ e despois ‘souto’, nos 

fala dun souto ou agrupación de castiñeiros e carballos de tamaño pequeno e de pouco 

valor ecolóxico, seguramente por crecer nun terreo de mala calidade. Repárese, a este 

respecto, na voz galega soutullo, que algúns dicionarios de galego recollen coas equiva-

lencias de ‘terreo con moita pedra difícil de traballar’ e ‘souto pedregoso formado por 

altibaixos e desigualdades’. 
 

     Tamén é un topónimo relativamente transparente o da Vitureira, o cal, procedente 

da voz latina VULTURARIA, abundancial en -ARIA>eira  de VULTURE, ‘voitre’, alude a 

unha antiga concentración destas aves de rapina no lugar (Cabeza Quiles, 1992: 496), 

animal que debeu ser relativamente abundante en Bergantiños, pois sabemos doutro 

emprazamento chamado Vitureiras, nome dun monte próximo a aldea das Encrucilla-

das da parroquia e do concello de Carballo, conservándose o apelido toponímico Vitu-

reira neste concello e no de Ponteceso, onde hai outro lugar chamado A Vitureira preto 

do Monte Branco.  Volvendo á Vitureira da parroquia de Langueirón, que ten a varian-

te popular Buitureira, dicir que o escudo do pazo alí emprazado, amosaba, haberá uns 

corenta anos, aínda que bastante esvaída, a silueta dunha ave de rapina, que podería 

representar a figura dun voitre, proba de que os primeiros propietarios do pazo coñecí-

an o significado do topónimo. 
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     Abandonamos a parroquia de Langueirón e internámonos na de Xornes, topónimo de 

difícil interpretación que pode ser un hidrotopónimo prerromano con alusión ao elemen-

to auga, referido ao rego chamado, entre outras denominacións, Xornes, que logo de pa-

sar pola aldea, situada ao nordeste de igrexa parroquial, vai dar  ao regueiro das Devesas. 

De aí que autores como I. Millán, E. Bascuas, P. Martínez Lema e un servidor pensen nun 

radical léxico difícil de precisar de contido hidronímico alusivo á auga, seguramente pre-

sente no hidrotopónimo primario Xornes (non río de Xornes),  referido á pequena corren-

te de auga dese nome, que logo lle traspasaría o seu apelativo á aldea pola que pasa, a cal, 

á súa vez, llo transmitiría ao nome de toda a parroquia. 

 

     Ao anterior respecto, segundo fai notar P. Martínez Lema: “o NG rexistra Xornes co-

mo nome dun lugar e freguesía do concello de Ponteceso, mais o referente inicial [abofé] 

do topónimo debe ser unha subcomarca natural nucleada ao redor desa parroquia e que 

encontramos mencionada en época altomedieval [ano 914] como valle Jornes, cum eccle-

sia Sancti Iohanis (CDMACM 914). Bastante posteriores, aínda que igual de transparen-

tes, son rexistros [ano 1286] como el bal de Jornes e el val de Jornes (CDMACM 

1286)” (Martínez Lema, 2010: 393, n. 300), documentos medievais cos que queda clara a 

connotación de ‘val’, frecuentemente usada con valor de río, para o actual topónimo Xor-

nes, que en orixe debeu ser un hidrotopónimo primario, como o parece probar outra pe-

quena corrente fluvial tamén chamada Xornes, existente na parroquia de Santa Uxía de 

Ézaro do concello de Dumbría (noticia de M. García Quintáns).   
 

    Ao elemento auga, máis ca a un nome de posesor, tamén debe referirse o topónimo Ar-

dabón, que podería proceder, segundo E. Bascuas, dunha base hidronímica así mesmo 

prerromana *Ard-avonem, ‘auga que flúe ou corre, corrente fluvial, fonte, manan-

cial’ (Bascuas, 2002: 59), radical tautolóxico ou repetitivo con dobre alusión  á auga que 

estaría composto de *ard, derivado de *ar, 

‘moverse rapidamente, fluír, correr auga’, e 

*alav, derivado de *al, *el, ‘fluír’, que tamén pode 

estar presente noutros hidrotopónimos de proce-

dencia prerromana como Avión ou Avia (Bascuas, 

2002: 269). 
 

       O anterior parece ter acomodo na ecoloxía do 

lugar pontecesán chamado Ardabón, onde se ato-

pa a fonte de Ardabón (noticia de Luis Giadás), 

manancial que debe ser o nacemento dunha pe-

quena corrente de auga, que despois de correr 

por un prado con forma de vagoada desemboca, 

un pouco máis abaixo, no rego de Ramallás.  
 

        Se o moi posible hidrotopónimo Ardabón non 

esconde o nome dun posesor ou terratenente medieval, non pasa o mesmo co topónimo 

Froxán, procedente dunha antigo sintagma toponímico *(VILLA, GRANEA, FEUDU, CASALE, 

etc.) FROGIANI, alusivo a unha antiga villa agrícola, granxa, casal ou similar. 

Pequena corrente fluvial chamada 

Xornes cruza polo medio da aldea 
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dun tal FROGIANUS, antropónimo de orixe xermánica construído coa voz gótica FRAUJA, 

‘señor’ (HGNB, 106/9). 

     En canto á Pontedona, referido á ponte compartida polos concellos de Ponteceso e 

Coristanco e cantada por Pondal, máis que á ponte dunha suposta dona ou señora, co-

mo podería parecer nun principio, debe ser un nome de lugar formado polo núcleo no-

minal  ponte+o antropónimo adxectivado Dona, que equivalería a *Ponte de Dono, en 

referencia a unha ponte construída por un tal Dono (puido ser o antigo mestre canteiro 

da obra, vido tal vez da provincia de Pontevedra), ou simplemente a unha ponte próxi-

ma á casa dunha persoa así chamada, sendo o de Dono un antropónimo de procedencia 

latina documentado por Kajanto coa súa forma orixinaria  Domnus, ‘señor’. 

     Topónimos parecidos ao da Pontedona, son os de Ribeiradona e Pena Dona, os cales, 

próximos entre si e localizados no concello da Estrada, se poden referir, respectivamen-

te, a unha ribeira e a unha propiedade da que formase parte unha pena, dun tal Dono, 

apelido aínda existente nese concello pontevedrés, ou ao feito de estar esa ribeira ou 

encosta fluvial e esa propiedade territorial, pena incluída, inmediatos á casa dunha per-

soa chamada Dono (Cabeza Quiles, Toponimia da Estrada, inédito). 

     Un topónimo antigo paralelo aos modernos A Pontedona, Ribeiradona e Pena Dona, é 

o de Via Apia, equivalente a Vía de Apio, importante calzada de época romana así cha-

mada por ser construída baixo a xefatura do cónsul Apio Claudio Caeco. 
 

     Volvendo á Pontedona, loxicamente a ponte á que se refire este topónimo non é a 

actual, senón a máis antiga (ou mesmo unha anterior a esta) emprazada un trescentos 

ou catrocentos metros río arriba. 

    Da Pontedona trasladámonos en dirección norte ao lugar de Santo Antonio, haxioto-

pónimo referido á desaparecida capela de Santo Antonio, que estivo nunha paraxe, xa 

próxima á parte sur do núcleo de Buño, hoxe ocupada por un invernadoiro, chamada 

Leira da Capela. Desta antiga ermida queda, á parte do topónimo referido á súa advo-

cación, o cruceiro de Santo Antonio, situado doutro lado da estrada Buño-Agualada 

(noticia de Luis Giadás). 
  

     Verbo de Sergude, neste lugar viviu na Idade Media alguén chamado SISEGUTUS, 

antropónimo de orixe xermánica latinizado, que, a partir dunha antiga *(VILLA, GRA-

NEA, etc.,) SISEGUTI, deu, referido a un antigo latifundio ou  villa  agrícola, co este termo 

hoxe desaparecido, o actual topónimo Sergude, repetido en Galicia e Portugal e estuda-

do por Piel e mais Kremer (HGNB/ 244/8). 
 

RESEÑA HISTÓRICA: PREHISTORIA 
     Nas parroquias de Xornes e Langueirón non atopa-

mos noticias da existencia de restos megalíticos. Da 

Idade de Ferro ou cultura castrexa, temos constancia 

de tres recintos, dous na parroquia de Xornes e un na 

de Langueirón. Dos dous primeiros, un deles, O Cas-

triño, situado na Chousa de Trigo, no lugar de Froxán 

de Arriba, está practicamente destruído, sobre el   

comentan os veciños que “apareceran pedras 

gravadas como con números e  letras”.  Muro defensivo do castro Redondo 
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      O outro poboado, denominado Castro Redondo, pola súa forma circular;  e tamén 

Castro do Cregho, por pertencer o terreo á igrexa;  ou Castro de Roma, posiblemente 

pola tradición folclórica de que alí estiveron os romanos, como seres mitolóxicos. Deste 

castro achéganos información Rodríguez Casal (1975: 148 e 149), que o denomina castro 

de Xornes, indicándonos que está situado a quilómetro e medio ao sueste da igrexa pa-

rroquial e sobre unha altitude de 221 m. A súa forma é circular, de 90 m por 80 m, nos 

eixes norte-sur e leste-oeste.  
 

       No que respecta ao seu sistema defensivo manifesta que está rodeado por un para-

peto ou muro de 4 ou 5 m de altura e por un foxo na súa parte norte. Nel ábrense dúas 

entradas: unha na parte norte e outra polo oeste.  
 

       Sobre o seu folclore, recolle: “Din que era un fuerte dos mouros”. “Alá no castro 

vivían os románs e tiñan alí unha igrexa”.  O historiador Luis Giadás, recolleu de Con-

cepción de Froxán e Teresa Velo Nieto, “Teresa de Calviño” esta información lendaria: 

“A xente destruíu a  casa que había no castro de Roma, pensando que había ouro”. 

“Desde o castro víanse as torres de Mens e din que se comunicaban con elas co lume”. 

“No castro do Cregho, os romanos facían moito té de nébedas e andaban con loureiros 

na cabeza, segundo contaban meus avós. Eran coma nós pero moi dominantes”.  
 

       Isabel Bastón Lois conta: “Cando tiñamos catro ou seis anos (nacín no 36), subia-

mos pola costa da Aghela ata Roma, que era a chousa nosa, na volta do Castro Redon-

do. Dicían os maiores que non entraramos no castro porque senón non dabamos saído. 

Contaban que alí había unha cova, onde se agochaban os mouros na guerra. Don To-

más, o párroco, sempre nos falaba de que alí houbera unha ermida, o santo non o sei, e 

por iso era o Castro do Cregho. Recordo vagamente unhas cruces, salteadas por todo o 

alto do castro: Eran do tamaño dunha persona pequena”. 
 

       Segundo recollemos do profesor Neira Pérez (La Voz de Galcia, 12/1/2015), nos li-

bros de fábrica desta parroquia de Niñóns consta que en 1670, había unha ermida no 

castro Mirado, dedicada a San Nicolao (Nicolás), na Agra de Paizás. No documento indí-

case que non se sabe quen foi o fundador.  
 

       Neira Pérez dinos que desta capela xa non se conserva nada, incluso se perdeu o 

topónimo de castro Mirado ou Murado, en alusión ao muro que o rodea. Segundo el, os 

veciños falan do castro Redondo ou castro do Cura. Déixanos constancia dalgún folclore 

popular sobre este recinto: “Alí vivían  os mouros e facían comercio, vendían cousas, 

tiñan cazolas de barro redondas”. Outro veciño contoulle: “Alí vivían os romanos, que 

vixiaban toda a costa durante a guerra”. E outras persoas consultadas por este investi-

gador din recordar ter visto no castro pedras moi feitas, gravadas, escritas ou pintadas 

con números, moitas delas tiradas a rolos monte abaixo, que serían aproveitadas para 

outros fins. Pedras que procedían dos restos da capela.  
 

       Na visita que realizamos a este recinto comprobamos que está situado nun lugar 

estratéxico que domina todo o val de Xornes e que se trata dun importante castro da 

nosa comarca.  
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     Conserva en bo estado o seu sistema defensiva, formado por muros cubertos de terra, 

aínda que deixan ao descuberto a pedra nalgunha zona, e por terrapléns de pronunciada 

pendente sobre todo na súa parte sur e oeste. Toda a súa superficie está plantada a euca-

liptos con algunha árbore autóctona polo medio. Na parte sur da croa obsérvanse restos 

dos muros da antiga capela de San Nicolás, unha pequena construción de planta rectan-

gular cunhas dimensións aproximadas de 7 m de longo por 3,5 m de ancho.  Preto destes 

restos sitúase un penedo no que se ven os buratos de cuñeiras e o perfil dun rostro. 
 

     Estamos, pois, diante dun importante resto histórico desta parroquia, que, de estar 

limpo, permitiría observar a extraordinaria paisaxe que se percibe desde a súa croa e 

percibir todo o seu impoñente sistema defensivo que conserva, o que supoñería un gran 

atractivo para o visitante. 
 

    O  castro de Langueirón sitúase sobre un outeiro de 102 m de altura que fai de linde 

entre esta parroquia e a de Pazos. Desde a súa croa domínase toda a paisaxe de arredor. 

Cara ao norte ollamos as terras de Rebordáns e Pazos; cara ao sur, o val do Anllóns e a 

chaira de Langueirón; polo leste, enxergamos as terras de Sergude e Xornes, e cara ao 

oeste, a parroquia de Tallo 
 

      

 

Pola parte norte e oeste o terreo presenta unha pronun-

ciada pendente que actúa de defensa natural. Pola parte 

baixa, rodeando o monte,  discorre o regato dos Castros,  

tamén chamado rego de Pazos, onde se atopa A Chabo-

la. Pola contra, na parte leste e sur a caída do terreo é 

máis suave, polo  que dispoñía de muros artificiais para 

a súa defensa. Na actualidade estes parapetos defensivos 

foron achandados e transformados en terras de cultivo. A súa croa esta convertida en 

monte forestal plantado a piñeiros. Non se conservan ningunha tradición lendaria que 

faga alusión a este recinto  
 

IDADE MEDIA E MODERNA 
 

      Os datos que dispoñemos destas dúas parroquias da época medieval son moi escasos. 

O feito de maior relevancia do que temos noticia sería a dependencia da parroquia de 

San Xoán de Xornes á diocese de Mondoñedo. Isto deberíase, segundo nos informa o pa-

dre Flórez, en “España Sagrada” e Bernardo Barreiro de Vázquez Varela, en 

“Efemérides de Galicia”, a unha doazón feita no ano 914 polo rei de León Ordoño II ao 

bispo Sabarico II, do Val de Xornes, coa igrexa de San Xoán por enteiro, e corenta ho-

mes que tributen un xabaril, corenta carneiros e un cuartario de trigo; ademais de nove 

lugares, a vila de Bares e o Val de Labrada. Esta parroquia seguirá a depender da dioce-

se mindoniense ata o ano 1953, igual que sucedeu coa de San Xurxo de Buría en Camari-

ñas. 

     No século XIV, concretamente en 1359, volvemos a ter noticia desta parroquia a tra-

vés dun documento de venda que lle fai o cabaleiro Diego Gómez da Silva, Rico Home e 

Alférez  Maior de Portugal, dono do castelo de Medellín e fillo dos Señores de  Covlhá,   

Castro de Langueirón 
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a Fernán Becerra de Cances e a súa muller Maior Fernández de Moscoso, de todas as 

herdades  que tiña nas freguesías de Santa María de Cereo e San Xoán de Xornes (San 

Johanes de Jornes). 
 

 A parroquia de Langueirón aparece nomeada a comezos do século XII, nun documento 

de doazón que o conde de Traba, Pedro Froilaz, lle concede ao mosteiro de Santo Tomé 

de Nemeño.  
 

     Se Xornes estivo vinculada ao longo da historia á diocese de Mondoñedo, a súa veciña 

Langueirón estivo baixo a influencia do conde de Altamira, o mesmo que lle sucedeu a 

outras moitas da contorna; non obstante, non estaba incluída dentro das 15 freguesías 

que formaban a xurisdición de Mens a comezos do século XVIII, aínda que o conde le-

vaba a metade das rendas desta parroquia, tal como nos informa o cardeal Jerónimo del 

Hoyo (1607: 366 
 

    A comezos do século XVII a parroquia de San Xoán de Xornes tiña trinta e un fregue-

ses (uns 170 hab.). As súas rendas repartíanse en dúas metades: unha para o párroco e a 

outra para o bispo de Mondoñedo, de quen dependía. Por esas mesmas datas San Xiao 

de Langueirón tan só contaba con 14 veciños (uns 70 hab.), e as rendas parroquiais divi-

díanse en catro partes: dúas para o reitor (cura) e as outras dúas para o conde de Alta-

mira, a quen tamén lle correspondía o dereito de presentación do párroco. Esta parro-

quia tiña como anexo a Santo Andrés de Tallo, que formaba parte da xurisdición de 

Mens. 
 

     Os bispos de Mondoñedo tiveron que enfrontarse aos señores laicos polo intento des-

tes de apoderarse dos dereitos que a diocese mindoniense tiña sobre Xornes, como oco-

rreu no ano 1561, cando o bispo Pedro Maldonado, confesor da emperatriz Isabel de 

Portugal, se enfrontou ao IV conde de Altamira, Rodrigo de Moscoso Osorio y Toledo, 

para reivindicar os seus dereitos sobre este couto que tiña en Bergantiños; ou tamén a 

disputa que mantivo en 1725, o bispo Juan Santiesteban, Predicador de Carlos II, con-

tra Bernando Romero Moscoso de Caamaño, señor das casas de Sergude e Randufe po-

los dereitos dunha herdade chamada Seara, en Xor-

nes.  
 

      Na primeira metade do século XVII, xa aparece 

instalada nas parroquias de Xornes e Langueirón a 

fidalguía, quen máis tarde se fará propietaria da 

maioría das terras destas dúas freguesías. Na pri-

meira das parroquias temos noticia de tres casas 

fidalgas: Sergude, A Fonte e Ardabón; e na segunda, 

a da Vitureira.   
 

 

Canzorro románico na igrexa de Xornes 
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 Pazo de Sergude 
 

      A comezos daquel século, xa habitaba en Sergude Andrés Romero de Moscoso e 

Caamaño, nacido no pazo de Taraio (Cerqueda-Malpica), capitán como seu pai, e que 

testou en 1635. Residiu nunha humilde casa que estaba a carón do que hoxe é o pazo, 

e segundo nos informa Martínez Barbeito (1986: 613), aínda existe, ocupada por la-

bregos, sendo o seu escudo trasladado á Casa Nova do Pombal, situada preto deste 

lugar. Os máis antigos antepasados deste primeiro residente proceden da familia dos 

Caamaño establecida en Noia. Logo emparentarán cos Moscoso de Altamira, podero-

sa familia con implantación nestas terras máis occidentais de Galicia e con outras 

liñaxes da comarca bergantiñá coma os Romero, 

Pardiñas Villardefrancos, Buitureira, Varela ou 

Rioboo.  

    E tamén con outras de fóra coma os Varela Figue-

roa de Randufe (Santa Comba), ou Castro López de 

Pan, do pazo de Mende de San Salvador de Barbeito 

(Vilasantar). Unha das últimas liñaxes desta casa de 

Sergude foi a dos Álvarez de Sotomayor, familia de 

militares, procedente de Ferrol.  
 

   Un dos seus membros será o coñecido pintor Fer-

nando Álvarez de Sotomayor, director en dúas oca-

sións do museo do Prado de Madrid, que habitou 

por tempadas a Casa do Pombal,  situada en Sergu-

de de Arriba. Esta foi construída no século XIX por un membro da familia dos Tur-

nes, procedente do pazo da Ponte de Verdes (Coristanco) e logo pasou a ser propieda-

de de Pilar de Castro Gómez, esposa do pintor e irmá de Teresa, dona da casa de Ser-

gude. Nesta casa foi onde pintou varios dos seus lenzos, e se inspirou para realizar 

moitas das escenas campesiñas e costumistas que aparecen na súa obra. A liña suceso-

ria de Sergude continúa a través de Germán Álvarez de Sotomayor e da súa filla Isa-

bel Álvarez de Sotomayor, actual propietaria desta casa  
 

Pazo da Fonte 
 

      Sitúase esta casa fidalga no lugar de Xornes. Presenta unhas características de 

casa de labranza e carece de simboloxía heráldica, non obstante, a súa longa historia, 

as familias que a habitaron e o dispoñer de capela arrimada á vivenda, son suficientes 

motivos para incluíla dentro desta denominación.  
 

      Os seus primeiros moradores, Pedro Cambón e a súa dona Inés Cambón, o mes-

mo que o seu fillo Gonzalo Cambón, casado con María García, semellan non proce-

der de familia nobiliaria, ata que a filla destes últimos, María Alonso, casa con Fer-

nando Rodríguez Varela, dos Varela da casa de Pernes (Leiloio).  

Escudo do portalón do pazo de Sergude 
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    O vínculo desta casa creouno a súa filla María Rodríguez Varela e o seu marido, 

Juan López Carracedo, que seguramente foron os que construíron ou reformaron a 

edificación que chegou ata nós. Os seus descendentes crearon vínculos matrimoniais 

co pazo de Sergude, nesta mesma parroquia de Xornes ou cos Aldao Andeiro da casa 

de Trabuxáns de Traba (Coristanco) e co pazo de Vilacoba de Santa María de Restan-

de (Trazo).  
 

     Da casa da Fonte procedía Manuel García Pan Aldao e Andeiro, cabaleiro da orde 

de San Juan de Jerusalén,  fillo de Rosa Romero García Varela e Manuel Cayetano 

Aldao Andeiro, quen acumulou unha considerable fortuna coa que creou algunhas 

fundacións e contribuíu á reconstrución da igrexa e desamortizado convento dos 

Franciscanos de Santiago, onde está soterrado.  
 

    Herdará o pazo unha irmá deste, Rosa María Pan Aldao e Andeiro, que desposou 

con Silverio Moreno Rey. A filla deste matrimonio, Jesusa Moreno García, contraerá 

enlace matrimonial con Francisco Poch Jover, descendente de fomentadores cataláns 

que chegaran a Galicia a mediados do século XVIII para dedicarse á actividade pes-

queira.   
 

   O fillo de Francisco e Jesusa, Joaquín Poch Moreno, casará con Rosario Gutiérrez 

de Caviedes Rivadeneyra, descendente dos Leis e outras importantes familias fidalgas 

galegas, e señora do pazo de Vilacoba en Santa María de Restande (Trazo). Tivo este 

matrimonio varios fillos, herdando esta casa da Fonte os  irmáns, Rosario e Jaime 

Poch y Gutiérrez de Caviedes.  
 

     A partir de Francisco e Jesusa, a presenza dos propietarios da casa vai a menos e a 

construción foise deteriorando, vivindo nela os caseiros co correspondente pago de 

renda, dedicados  á vida labrega. Estes, antigamente ocupaban a cociña da planta bai-

xa e un sobrado que había sobre ela, deixando para os señores a planta alta da viven-

da. Polos anos noventa do pasado século, os últimos propietarios vendéronlle a casa a 

Lucía Lorenzo Lantes, actual dona, filla e neta dos caseiros que a habitaron.  
    

   A carón da edificación houbo 

unha antiga fonte, que lle deu nome 

á casa, onde agora contemplamos 

un lavadoiro e outras construcións 

de cemento. A longa fachada orién-

tase cara ao leste e nela as pezas de 

cantería utilizadas nos esquinais e 

nas contornas das aberturas, alter-

nan con aparello de cachotería que 

completa as paredes.   

Pazo da Fonte, en Xornes 
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     Presenta dúas plantas, na inferior ábrense dúas portas: unha que daba entrada ás 

cortes, e outra pola que se accedía á cociña e ás escaleiras que subían ao sobrado. Ade-

mais destes vans, hai varias pequenas fiestras ou seteiras para a ventilación das depen-

dencias. 
      Na planta superior vemos tres fiestras, a da parte sur de maior tamaño. Neste mes-

mo lado o edificio dispón dunha cornixa de cantería, que non ten continuación no res-

to do edificio. Chama a atención no centro da fachada a existencia de catro ocos de 

forma semicircular que daban entrada ás lacenas ou covos de abellas que había na 

parede. Nesta parte dianteira hai un amplo curral e un alpendre.   
 

     A fachada posterior está construída con mellores pezas de granito e dá un aspecto 

de construción máis nobre. Aquí percíbense dúas partes ben diferenciadas e que seme-

llan ser levantadas en diferentes momentos. A da parte sur, de dúas plantas. A infe-

rior cunha porta de acceso para as cortes e dúas pequenas aberturas, e a superior, con 

paredes de mellor cantería, dispón de tres fiestras con mainel e unha porta, á que se 

accede a través dunhas escaleiras.  
 

   Esta era a parte da vivenda dos señores. Facendo ángulo coa casa, sitúase a capela 

que estivo en estado de abandono, pero agora xa recuperada. Un pequeno recinto rec-

tangular cun retablo pétreo barroco da segunda metade do século XVIII, que consta 

de dous corpos, o superior rematado en arco. Cada un deles dividido en tres canles 

separadas por estípites.  
 

    As imaxes que ocupan as seis fornelas son de recente adquisición. Diante unha mesa 

de  altar tamén de pedra. Segundo o profesor Neira Pérez, “O dono desta Casa de la 

Fuente, don Manuel García Pan y Aldao, veciño de Compostela, tiña «muy decente» 

esta capela en 1817, cando pasa revista o visitador eclesiástico”.  Disque presidía o 

retablo S. Rosendo, padroeiro de Mondoñedo. A outra parte do edificio ten unha soa 

planta e nela ábrese unha porta que daba acceso á coci-

ña. Todo o tellado está renovado e cuberto con tella cur-

va e nel sobresaen dúas destacadas chemineas.  
 

      O pinchón norte, que dá para a estrada, carece de 

aberturas, non obstante, o que dá cara  ao sur, dispón 

dunha porta e dunha fiestra con mainel. Esta parte xa 

está rehabilitada e convertida nun apartamento turístico. 

O resto da edificación está en proceso de rehabilitación.  
 

    Na cociña da planta baixa consérvase unha lareira con 

cambote apoiada sobre unha columna. Nesta parte hai 

dous fornos: un para cocer a boroa e outro para o pan de 

trigo, ademais dun pozo. Nunha das dependencias da 

parte superior consérvase unha cheminea francesa.  
 

    A casa arredor dispón dunha ampla zona verde con 

algunhas árbores, entre os que destaca unha centenaria 

laranxeira, e plantas ornamentais.  

 
Altar da capela do pazo da Fonte 
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     Nesta parte sitúanse ademais outras dependencias coma unha antiga palleira, re-

convertida noutro apartamento turístico, un hórreo de amplas dimensións con casadei-

ra, que presenta un aspecto  rústico e carece de tornarratos. Algo máis ao lonxe desta-

ca no alto un pombal carente  de cuberta.  
 

Pazo de Ardabón 
      A casa de Ardabón, tamén da parroquia de Xornes,  foi fundada por Antonio de 

Lema, párroco de Santa Comba, quen posiblemente fose o que edificou a construción 

que aínda hoxe podemos apreciar. Era fillo de Gonzalo da Buitureira  e de María de 

Lema. Os herdeiros deste soar estableceron ademais vínculos matrimoniais coa casa 

próxima de Rebordáns e a de Nemeño.  
 

     A partir de Catalina Pardo Osorio que desposou con Pedro Joaquín Pardo Osorio, 

do pazo de Santaia de Cañas, na parroquia de Sarandóns (Abegondo), a casa de Arda-

bón deixou de ser vivenda habitual da familia, por establecerse no anterior soar. Os 

herdeiros entroncaron coa casa dos Condes de Múzquiz, procedentes de Viana 

(Navarra),  título concedido en 1795 a Luis Antonio de Múzquiz e Aldunate, irmán do 

arcebispo compostelán, Rafael de Múzquiz e Aldunate, de pensamento absolutista.  
 

     No ano 1922, María de la Concepción Múzquiz e Tejada, condesa de Torre Múz-

quiz, véndelle este soar a José Añón Pardo, procedente da casa fidalga de Pardo, en 

Cereo (Coristanco). Primeiro fíxose co pazo de Rebordáns, pero finalmente preferiu 

establecerse en Ardabón. Cara a 1939 realizou as obras de reforma da casa. Derrubou 

a á norte, onde se situaba a antiga cociña e coa pedra extraída, levantou a casa que hai 

a carón na que morou un irmán seu. Á súa morte en 1945 herdou o pazo o seu fillo 

José Añón Díaz, quen o habitou ata o seu falecemento en 2005, data na que pasa a 

mans do fillo deste, Eliseo Añón Remuiñán, actual propietario. No lintel do portalón de 

acceso á casa, aparecen os símbolos nobiliarios da familia Torre Múzquiz: unha torre 

flanqueada por dúas cabezas de lobo.  
 

     Esta casa pacega, xunto con outras construcións adxacentes: outra casa, alpendres e 

un hórreo, sitúase illada e rodeada dunha grande extensión de terras de cultivo e mon-

te. A construción fidalga presenta unha planta 

de forma rectangular, aínda que antigamente 

a tivese en L. Nos muros combínase a cante-

ría, utilizada nos bordes dos vans e no fortale-

cemento dos esquinais, xunto coa cachotería 

que completa o resto da superficie. O tellado 

repártese en catro augas, e del sobresae unha 

elevada cheminea na parte sur. Presenta dous 

andares, no inferior situábanse as cortes e 

dispoñía de poucas aberturas, e no superior, a 

vivenda.  

Pazo de Ardabón Pazo de Ardabón 
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    Nesta parte ábrense varias fiestras rectangulares con mainel, aínda que estes son 

froito dunha reforma recente. Nunha dependencia que hai  situada na planta baixa, 

da zona norte, atopábase o antigo cárcere, e sobre ela, no andar superior, sitúase o 

local, onde estivo a antiga escola das parroquias de Xornes e Langueirón, que tiña 

unha entrada independente a través dunhas escaleiras que había na parte posterior.  
 

    Nesta mesma planta alta situábase a capela, da que hoxe só se conserva o espazo 

rectangular do altar.  
 

Pazo da Vitureira 
 

     No ano 1604, Gonzalo de Buitureira casado con María de Casal, fundadores da 

capela da Visitación, habitaban a 

casa fidalga da Vitureira, o que nos 

indica que este vínculo ten unha lon-

ga historia. Entre os seus moradores 

están dúas das familias da fidalguía 

local máis estendidas por esta parte 

occidental de Galicia, como son os 

Lema e os Leis, procedentes das te-

rras situadas máis ao sur.  
 

    Como persoeiro máis destacado 

desta casa de Langueirón está Fran-

cisco Pérez de Lema, quen foi secre-

tario da Súa Maxestade e fixo infor-

mación de nobreza en 1780, baixo o 

reinado de Carlos III. Máis tarde os 

Buitureira estableceron lazos matri-

moniais coa casa próxima de Rebor-

dáns (Pazos), cos Pimentel, de Mon-

dego, cos Pita da Veiga, de Ferrol, e 

por último cos Aperribay, de orixe 

vasca.  
 

    Un descendente desta última fami-

lia, Ángel Aperribay Pita da Veiga, avogado 

e político, ocupou o cargo de presidente da Deputación da Coruña. 
 

     Esta casa finalmente foi adquirida por Aurora Varela, da familia dos que foran os 

seus caseiros, artífice da súa rehabilitación levada a cabo polos anos noventa do pasa-

do século (Ver parada 4).  
 

Xornes e Langueirón no Catastro de Ensenada 
 

     A través do Catrastro de Ensenada (1753) obtemos unha información bastante 

completa sobre estas dúas parroquias:   

Escudo do pazo da Vitureira 
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     Sobre a de Xornes dinos que formaba un couto, señorío do bispo de Mondoñedo, que 

dispoñía de xuíz ordinario, cargo ocupado por estas datas por Juan Francisco Varela 

Buitureira. Por este dereito de señorío os veciños tiñan que pagar os tributos de vasala-

xe, un real de vellón, agás viúvos, pobres e cabaleiros, que estaban exentos. Ademais da 

loitosa, que consistía nunha alfaia (animal de catro patas: vaca, boi, egua, etc.) de todos 

os veciños cabeza da casa cando morrían.  
 

     A parte destes trabucos por razón de señorío, a veciñanza tiña que pagarlle á igrexa 

o décimo dos froitos que se recollían, que se repartían entre o párroco e o bispo de Mon-

doñedo; a primicia (primeiros froitos), pola que cada veciño casado pagaba medio ferra-

do de millo, e viúvos e viúvas, un cuarto, que se repartía na mesma proporción cós déci-

mos; a oblata, un ferrado de trigo cada veciño, e medio as viúvas, que ía destinada ao 

párroco; e o Voto a Santiago, medio ferrado de trigo, cada veciño que tivese labranza, 

destinado ao arcebispado de Santiago de Compostela.   
 

     No couto non había finca nin renda algunha que lle correspondera ao rei, fóra das 

provinciais e xerais da Devesa Real.  
 

    Ocupaba este couto un cuarto de legua de levante a poñente, media de norte a sur, e 

legua e media de circunferencia. Os cultivos que se sementaban eran: trigo, centeo, mi-

llo, aveas, fabas, liño, nabos, coles e alcacén. Tamén había algunha hortaliza e froiteiras.  
 

     Estes cultivos rotábanse para que a produción fora máis intensa. Así o ferrado de 

labranza de primeira calidade en tres anos daba cinco colleitas: o primeiro ano, semen-

tábase trigo e producía cinco ferrados e, no mesmo ano, restrebábase e sementábase de 

nabos ou de alcacén; ao segundo ano, seméntase de millo e producía seis ferrados, e das 

fabas que se sementaban e interpolaban entre o millo, medio ferrado; ao terceiro ano, 

sementábase de liñaza e producía catro feixes ou lagadoiros de liño en bruto e o mesmo 

ferrado e medio de liñaza, e no mesmo ano, sementábase de nabos e así, consecutiva-

mente, de tres en tres anos. 
 

     O ferrado de labranza de segunda calidade, en dous anos daba tres froitos: o primei-

ro ano sementábase de trigo e producía tres ferrados e, alzado no mesmo ano este froito, 

restrebábase e sementábase de nabos ou de alcacén; e ao segundo, sementábase de millo 

e producía tres ferrados e medio e das fabas que se sementan e interpolan entre o dito 

millo, medio ferrado, e así, consecutivamente, de dous en dous anos. 
 

     O ferrado de labranza de terceira calidade, que anualmente dá unha colleita ao ano, 

o primeiro ano sementábase de trigo e producía dous ferrados; ao segundo ano, semen-

tábase de millo e producía dous ferrados; e, ao terceiro ano, sementábase de centeo e 

producía dous ferrados e medio e así, consecutivamente, de tres en tres anos.  
 

     Polo que respecta ao bosque, en cada ferrado de terra de souto de castiñeiros, no que 

entraban 24 pés, producía seis ferrados de castañas, en terra de primeira calidade; ca-

tro, no de segunda; e tres, no de terceira  
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      O ferrado de terra de devesa de carballo de primeira calidade, no que tamén 

entraban 24 pés, cortábanse de seis en seis anos e producía seis carros de pólas;  en 

terra de segunda, cortábase cada oito anos, e producía tamén seis carros; e en terra 

de terceira, a corta era de dez en dez anos, e producía outros seis.  
 

    Había no couto de Xornes un total de 18 muíños fariñeiros, todos eles de moa ne-

gra (de millo), a maioría dunha soa moa e de cubo (depósito para almacenar auga), 

por situarse en regatos de pouco caudal, que moían uns catro meses ó ano.  
 

    Os situados no río Grande da Ponte Dona (Anllóns) eran de canle, e moían nove 

meses. Había tamén dous pombais, un deles de 24 pares de pombas, era do párroco.  
 

    Tiña o couto de Xornes, é dicir, a parroquia, 71 veciños (uns 350 hab.) e 73 casas 

habitables. Había tamén unha taberna, arrendada a Juan Collazo e Juan Rodríguez 

Buitureira, este último ademais era arrieiro.   
 

    Polo que respecta aos oficios ou profesións, había 3 eclesiásticos, un militar (Fran-

cisco Rodríguez Gondomil); un carcereiro, un estanquilleiro, un cirurxián, dúas pali-

lleiras, cinco costureiras, dous canteiros, oito carpinteiros, catro xastres,  un ferreiro,  

56 labregos e criados e un pobre de solemnidade.   
  

     A parroquia de San Xiao ou Xulián de Langueirón formaba parte do Couto da 

Penela, xunto coas de San Martiño de Riobó, San Pedro de Silvarredonda e San Pe-

dro de Corcoesto. O señor desta xurisdición, agás o lugar de Camafreita, era Juan 

Manuel Varela e Sarmiento, veciño da Coruña, quen nomeaba xuíz ordinario do 

civil e criminal, gobernativo e económico, para as catro parroquias.  

    

Terras de cultivo  

en Xornes 
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     Os veciños do couto pagábanlle a este señor por razón de vasalaxe tres reais de ve-

llón anuais, cada cabeza de casa que sexa casado ou viúvo, e as viúvas real e medio, ex-

cepto os do lugar de Camafreita.  
 

    Á igrexa pagaban os décimos, un de cada dez grans, liño e gando menor. Algúns veci-

ños pagaban por primicia polos casais ou propiedades suxeitas a esta carga tres ferra-

dos de millo.  
 

    Os décimos desta parroquia de Langueirón importaban 1400 reais de vellón e as pri-

micias 114. Repartíanse a partes iguais entre o cura e a sinecura: unha metade para o 

crego e coa outra facíanse dúas partes: unha o conde de Altamira, Ventura Osorio de 

Moscoso e Fernando de Córdoba, e a outra para José Antonio Bermúdez de Castro, 

presbítero da Coruña.  
 

     A oblata levábaa o párroco, por cada matrimonio, un ferrado de trigo, e as viúvas 

medio. Non pagaban viúvos, nin solteiros. Polo servizo ordinario á Súa Maxestade, pa-

gaban 21 reais ó ano.  
 

     Neste couto da Penela, había especies de sementeira de secaño (trigo, millo, liño, na-

bos e coles), hortalizas, pastos e regadíos, ademais de montes de toxais. O ferrado equi-

valía a 120 varas castelás.  
 

     O ferrado de terra de primeira calidade de secaño sementábase o primeiro ano de 

trigo e producía seis ferrados; erguido este froito, sementábase alcacén; ao seguinte 

ano, seméntase millo e produce seis ferrados; ao terceiro ano, seméntase liño  e produce 

oito lagueiros ou feixes en bruto e de cada lagueiro sácase fusal e medio e de liñaza dous 

ferrados e cuarto, sen que no termo de tres anos admita nin produza outro froito. 
 

     O ferrado de terra de segunda calidade de secaño  seméntase dous anos de millo e en 

cada un produce cinco ferrados; ao ano seguinte, seméntase de trigo e produce outros 

cinco ferrados desta especie; erguido este froito, seméntase de segunda man de nabos. 
 

     O ferrado de terra de terceira calidade de secaño seméntase alternativamente dous 

anos de millo e un de trigo e desta especie produce tres ferrados e de millo outros tres, 

cada ano, sen que produza outro froito no termo dos tres anos. 
 

     Tamén se cavaba o monte recio e sementábase cada vinte anos, se era de primeira 

calidade; o de segunda cada 24; e o de terceira, cada 30 anos. Producía trigo e leña. En 

Langueirón, os montes en man común, cavábanse cada trinta anos. Un deles era o da 

Lampreira, outro o da Fontaíña, e o terceiro, o do Seán do Tallo. Non había froiteiras 

nas parroquias do couto. Infórmanos ademais do gando que había: 60 ovellas, 20 car-

neiros, 12 eguas, 2 poldros e 5 cabras. En San Xulián de Langueirón, había 40 colmeas.  
 

     A maioría dos veciños deste couto tiñan a casa arrendada, por ser propias do señor 

da Penela, e nalgunhas viven baixo un mesmo teito dous matrimonios. Todos aqueles 

que tiñan o nome de labregos nas catro parroquias do couto, eran puramente xornalei-

ros, pola limitación das súas facendas.  
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    Contabilizábanse na parroquia 5 muíños fariñeiros, todos dunha roda negreira, tres 

de canle e un de cubo, e unha acea fariñeira, tamén dunha roda.  
 

    Nesta parroquia os oficios aparecen distribuídos por aldeas. No lugar do Igrexario, 

seis veciños: un mordomo, un pobre, un ferreiro, dous labregos e un xornaleiro; no de 

Melcos: dous labregos; 

na Buitureira: D. Alonso 

de Lema (fidalgo), catro 

labregos e un ferreiro; en 

Langueirón: cinco labre-

gos, un xastre, dous xor-

naleiros, un tecedor, 

unha viúva, un traficante 

(comerciante/arrieiro) e o 

seu xenro; no Rego: catro 

labregos, un xastre e 

unha viúva; e en Soutu-

llo: un traficante e tres 

labregos.  
 

 

 

 

 

 

IDADE CONTEMPORÁNEA 
 

     Durante o Antigo Réxime, as parroquias que actualmente configuran o concello de 

Ponteceso, pertencían a diferentes xurisdicións. A de San Xoán de Xornes, estaba cons-

tituída en Couto Redondo, baixo o señorío do bispo de Mondoñedo e a de San Xiao de 

Langueirón pertencía á xurisdición da Penela, xunto coas de Riobó, Silvarredonda e 

Corcoesto, de señorío particular de Justo Manuel Varela.  
 

     Cando no Trienio Liberal (1820-1823) se proxecta a división territorial en concellos 

e provincias, créase o concello de Brantuas, dentro do partido xudicial de Sísamo, na 

provincia da Coruña. Esta división non se fará efectiva ata 1836, que será cando se 

constitúa o concello da Bugalleira, dentro do partido xudicial de Carballo, formado por 

todas as parroquias que actualmente constitúen o actual concello de Ponteceso, agás a 

de Corme-Porto, que daquela estaba incluída dentro da de Santo Hadrián de Corme-

Aldea.  
 

   A mediados do século XIX, segundo nos informa o dicionario Madoz (t. IX, páxs. 

640/641), a parroquia de San Xoán de Xornes contaba con 98 veciños (uns 374 hab.), 

distribuídos nas aldeas de Froxán, Guisande, Xornes, Ponte Dona e Sergude.  

Restos dos muíños da Vitureira 
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    Parroquia única (sen anexo), de curato de entrada e padroado real ordinario. Dispo-

ñía da capela de San Antonio, no lugar de Guisande.  
   

      Producía cereais, patacas, legumes, froitas e algún liño. Había caza e moita pesca de 

salmóns, lampreas, anguías e troitas. A actividade principal dos seus habitantes era a 

agricultura e a gandería. Existían algúns teares caseiros e dous muíños hidráulicos. As 

actividades comerciais realizábanse a través da feira do campo de Xaviña, que se cele-

braba en Buño. 

      Segundo esta mesma fonte (t. 

X, páx. 63), a parroquia de San 

Xiao de Langueirón tiña unha 

poboación de 42 veciños (uns 120 

hab.), repartidos entre as aldeas 

da Buitureira, Igrexario e Lan-

gueirón. Por esta época era anexo 

de Santo Andrés de Tallo. O seu 

monte estaba poboado de carba-

llos, nas partes máis elevadas, e 

de castiñeiros,  nas baixas. Pro-

ducía esta freguesía trigo, millo, 

fabas e liño.  

      Había gando, sobre todo vacún e algunha caza. A actividade principal dos seus ha-

bitantes era a agricultura. O camiño que atravesaba o río Anllóns, facíao a través da 

ponte de Cardeso (sic.).  
 

      Nos anos vinte do pasado século, Carré Aldao (vol. VI, t. 3º, paxs. 205/207), achéga-

nos de novo algúns datos sobre estas dúas parroquias. De Xornes, dinos que é do arci-

prestado de Camariñas, enclavado no arcebispado compostelán, pero pertencente á 

diocese de Mondoñedo. De clima san e ventilado e produce cereais, patacas, legumes e 

froitas. De monte moi arborado. Hai unha fábrica de serrar madeira.  Cita a capela de 

Santo Antón, en Guisande.  
 

    Tiña esta parroquia por aquelas datas 354 habitantes, repartidos entre os núcleos de 

Xornes, Froxán, San Antonio de Guisande e Sergude, xunto cos grupos menores de 

Carballido e Pontedona.. 
 

      Con respecto á parroquia de San Xiao de Langueirón, infórmanos que foi filial su-

primida de Tallo e que produce trigo, millo e fabas. O seu monte está poboado de piñei-

ros. Hai gando vacún, caza e pesca. Conta cunha poboación de 188 habitantes, distribu-

ídos nas aldeas de Langueirón e Carrasqueira e o grupo menor do Igrexario 

Terras de cultivo en  

Langueirón 
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PARADAS 
 

PARADA 1: PONTEDONA E A CAÍDA DO AVIÓN BRITÁNICO. 
 

A Pontedona 
 

     No catastro de Ensenada (1753) aparece xa referenciada a Pontedona, lugar no que 

se situaba o muíño da Retorta, sobre o río Grande (Anllóns), muíño de canle, con dúas 

moas negreiras (de millo), que moía 9 meses ao ano. Era propiedade de dona Bernarda 

Rey, veciña de San Cristovo de Cerqueda. A súa produción estaba valorada en 300 

reais de vellón ao ano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
      Esta ponte foi de madeira con piares de pedra ata o século XIX, tal como nos infor-

man Sebastián de Miñano e Bedoya (1829), Pascual Madoz (1849) e Juan Bautista Ca-

rrasco (1861). Pero, o 18 de abril de 1839, o alcalde do concello da Bugalleira (actual 

de Ponteceso,) José Varela Figueroa, dá conta dun oficio que lle dirixe Juan Antonio 

Gómez, alcalde de San Paio de Coristanco, sobre a restauración daquel acceso sobre o 

Anllóns, costeando o importe destas obras as parroquias de Santiago de Mens, San 

Cristovo de Cerqueda, Santo Estevo de Buño, San Martiño de Cores, San Xoán de Ni-

ñóns, Santo Tomé de Nemeño, Santo Andrés de Tallo, San Salvador de Pazos, San Xo-

án de Xornes, Santa María de Cereo e San Pedro de Valencia, únicas que, segundo a 

posesión na que se atopan, deben concorrer á súa composición.  
 

     O alcalde e o procurador síndico José Gómez Romero, acompañados do secretario, 

achéganse o día 25 dese mes á Ponte, en unión cos alcaldes e procuradores de Malpica 

e de Coristanco, a tomar o debido recoñecemento por medio de intelixentes (peritos), 

formando o prego de condicións, publicándose o remate.  

A Pontedona 
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      O 6 de xuño, reúnense de novo os representantes dos tres concellos (Malpica, Ponte-

ceso e Coristanco), para proceder a repartir entre as parroquias que se servían deste 

paso, os 210 reais, que custara a obra. 
 

A caída do avión británico 
 

      En plena Segunda Guerra Mundial, o 20 de agosto de 1942, o Avro Lancaster  MK1 

R-5543 (avión antisubmarino británico) despegou de St. Eval (Cornwall) ás 11 da mañá, 

pilotado por John Henry Harrad, inglés (20 anos), contando cunha tripulación de cana-

denses (John Emmett Madson, 20 anos; Thomson Lawrie Wilson, 22), australianos 

(Vivian John Watson, 29), neozelandeses (Thomas Lindsay Boland, 26) e incluso ingleses 

(Richard Henry Linton, 22, e Harold Allen, 22). Sobre as catro da tarde parte de Corcu-

bión o barco mercante alemán “Weserland”, cargado de volframio.  
 

      Á altura das Illas Sisargas, o Lancaster ataca ó buque, que resposta coas metrallado-

ras de cuberta. Dende Cabo Prioriño, saen dous Junkers 88 (avión alemán), pilotados 

por V. Giessübel e por Adolf Runge, procedentes do aeródromo de Rozas (Castro do 

Rei), recentemente construído por Hitler, co consentimento de Franco. Establécese un 

combate aéreo sobre a praia de Seaia, e bañistas e veciños malpicáns corren a agocharse 

dentro das casas.  
 

      O Lancaster alcanza a un dos Junkers e foxe pola enseada de Ardeleiro, terra den-

tro. Un dos Junkers, danado, cae ao mar na enseada da Becha (punta Langosteira, Ar-

teixo, actual porto exterior), morrendo o piloto Runge, o observador Franz Müller e o 

radiooperador Fritz Streng. O cadáver de Müller aparecería ese mesmo día na praia de 

Baldaio e o de Runge, na Enseada do Orzán, o 3 de setembro, recuperado polo pesquei-

ro “Dos Hermanas”.  
 

     Serán soterrados primeiro no cemiterio de Suevos e, acabada a guerra, en Cuacos de 

Yuste, Cáceres, onde descansan os xermanos falecidos no territorio español en ámbolos 

dous conflitos mundiais.  
 

      O Lancaster, perseguido de preto polo outro Junker, pasa Froxán, dá a volta ao 

monte da Gulúa (Cereo) e trata de aterrar no piñeiral dos Matos de Antelo, preto de 

Vilaverde (Cereo) pero estóupanlle dúas das catro bombas que levaba (diversos veciños 

contaron que lle tiraron unha bomba os alemán ao pasar por riba del), morrendo case 

todos os tripulantes (o sarxento australiano Vivian John Watson, morrería ás poucas 

horas, na aldea de Pontedona) e deixando os pinos cribados de metralla en toda a volta.  
 

     O cura de Cereo non quixo sepultalos e o de Xornes levounos para o seu cemiterio. 

Aos poucos días, veu o cónsul británico e celebrouse unha misa de defuntos, na que esti-

veron presentes os familiares dos aviadores, que agradeceron a caridade do pobo. Inhu-

mados na terra, serían trasladados ao remate da Segunda Guerra Mundial ao cemiterio 

inglés de Lujúa, Bilbao.   



 

 
Parroquias de Langueirón e Xornes 

44 

   PARADA 2: SANTA MARIÑA 
 

   A presenza de fracturas de dirección NO-SE e á resistencia á erosión dos granitos 

dos Montes de Santa Mariña son, seguramente, a causa de que, entre a Pontedona e a 

Ponte de Xabarido ao longo de 3 km, o río Anllóns se encaixe no terreo, presentando 

ladeiras bastante abruptas, sobre todo na súa marxe dereita, no lado de Langueirón.   
 

    Mentres que estes terreos costentos aparecen colonizados polos eucaliptos na ribeira 

desenvólvese o característico bosque de ameneiros e salgueiros. Aproximadamente no 

medio deste tramo, pouco antes da presa que alimenta a central de Corcoesto, o curso 

do río describe unha acusada curva cambiando a súa dirección de oeste a norte para 

logo volver a xirar cara a desembocadura. 
 

    O cambio brusco da corrente xunto coa existencia da presa favorece o remansamen-

to das augas e a aparición dunha vexetación lacustre nas beiras lamacentas e a presen-

za  de aves acuáticas como os corvos mariños. Este espazo está dominado pola capela 

de Santa Mariña, no alto da ladeira esquerda, na banda de Corcoesto. Nas súas proxi-

midades atópanse as galerías da antiga mina de ouro de Corcoesto, un xacemento filo-

niano intragranítico que presenta veas de cuarzo e de ouro.  
 

    Hai constancia de que xa  foi explotada polos romanos e entre os anos 1895 e 1910 

foi explotada por unha compañía mineira inglesa; ao longo do século XX outras em-

presas mostraron interese por esta mina e, recentemente a empresa Edgewater inten-

tou reabrila realizando unha serie de sondaxes na zona; debido á oposición veciñal 

este proxecto foi finalmente e felizmente paralizado pola Xunta de Galicia  

O río Anllóns coas augas remansadas no encoro que hai ó pé da 

ermida de santa Mariña 
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PARADA 3: PONTE XAVARIDO 

                     E AS MINAS DE OU 

                     RO DE CORCOESTO 
 

      Sobre a ponte de Xavarido, situada no 

río Anllóns, na estrada que sae de Pazos 

cara a Langueirón e conduce a Corcoesto, 

parroquia pertencente ao concello de Caba-

na de Bergantiños, temos pouca documen-

tación histórica pola súa recente constru-

ción, pero si que dispoñemos de máis  refe-

rencias da ponte Cardezo,  que comunicaba 

antigamente estas dúas parroquias.  
 

      No ano 1714 os veciños de Langueirón e 

os de Corcoesto acordan construír unha 

ponte sobre o río Cardezo (Anllóns). A me-

diados do século XIX, no dicionario Madoz, 

cítase a ponte Cardeso, sobre o río Anllóns. 

Carré Aldao polos anos vinte do pasado 

século, tamén nos fala desta ponte, e por 

último, Salvador Parga Pondal, na súa tese 

de doutoramento (1950), fai alusión ao ca-

miño da ponte Cardezo que, “desde esta aldea e 

atravesando a ponte, pasaba por Corcoesto e se dirixía cara a feira de Baneira”.  
 

       Por estas datas dinos que a ponte era de madeira, igual que as que había na Pontedo-

na ou na parroquia de Anllóns.  
 

      Este mesmo investigador, irmán do insigne xeólogo laxés, dános a primeira referencia 

da ponte de Xavarido cando nos informa sobre a mina de ouro de Corcoesto: “Non hai 

moitos anos, construíuse unha estrada ata estas minas que finaliza despois da ponte de 

pedra sobre o Anllóns”. Logo deducimos que esta ponte foi feita poucos anos antes de 

1950.  
  

     Como podemos comprobar a construción da ponte está relacionada coa mina de ouro 

que houbo en Corcoesto. Esta explotación aurífera xa vén de antigo, fálase que puido 

iniciarse xa en época romana. A finais do século XIX a compañía escocesa The Sagasta 

instálase en Corcoesto para comezar a extraer ouro, pero no ano 1910 abandona a explo-

tación pola aparición de grandes cantidades de arsénico nas augas superficiais e subte-

rráneas.   
 

       Neste mesmo ano a mina pasará a mans da “Sociedad Aurífera Gallega”, que substi-

tuirá a utilización de cianuro pola amalgamación, pero este novo método non dá os resul-

tados agardados e abandona a explotación dez anos despois.  

A actual ponte de Xavarido 
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     Desde 1988 ata 2010 a concesión pasa a pertencer á empresa Río Narcea. A partir 

deste último ano retoma a actividade mineira a compañía canadense Edgewater. 
 

     Realiza diversas escavacións e prospeccións coa intención de comprobar o rende-

mento económico da mina para poñela en actividade, pero varias asociacións defensoras 

do medio ambiente opuxéronse a este proxecto polo risco medioambiental que supoñía 

para o futuro da comarca debido á acumulación de enormes cantidades de toneladas de 

residuos contaminados por cianuro, arsénico e outros produtos. Despois de varias mobi-

lizacións de protesta, a Xunta de Galicia denegoulle a autorización para comezar a ex-

plotación mineira     
 

     A central eléctrica de Corcoesto, que fora construída para achegar enerxía á explota-

ción mineira inglesa,  mantense activa desde o ano 1990, en que a empresa Unión Feno-

sa, conseguiu a concesión do goberno galego para poder aproveitar a enerxía eléctrica  

xerada polo caudal do río Anllóns.  
 

PARADA 4:  PAZO DA VITUREIRA 
 

     Na parroquia de San Xiao de Langueirón atópase o pazo da Vitureira, aínda que 

aparece na maioría da documentación como Buitureira, Bitureira ou Boutureira. Os 

datos máis antigos que dispoñemos desta casa fidalga son de comezos do século XVII, 

concretamente do ano 1604, data na que se fundou a capela da Visitación a iniciativa de 

Gonzalo da Buitureira e María Casal.  
 

     Esta capela, que máis tarde se trasladará á igrexa parroquial de San Xiao, segura-

mente tivo a súa primeira ubicación no interior do pazo, como indicaría a seguinte cláu-

sula: “E non habendo comodidade –na igrexa-, mandamos se faga, levante e edifique 

arriba do lugar da Bitureira, onde vivimos, en parte cómoda e a mira da casa onde vivi-

mos”.  
 

     Martínez Barbeito (1986: 142) presenta como morador máis antigo deste vínculo a 

Antonio de Lema. O seu neto, Antonio de Lema e Pardiñas, foi procurador xeral da xu-

risdición do Xallas en 1656 e casou con Francisca Rodríguez de Leis, co cal emparentan 

dúas das familias máis presentes nas casas fidalgas de Bergantiños e da Costa da Morte. 
  

      Destacado persoeiro desta casa da Vitureira foi Francisco Pérez de Lema, secretario 

da Súa Maxestade e quen en 1780 fixo información de nobreza. Descendentes seus esta-

bleceron lazos matrimoniais coa casa de Rebordáns (Pazos) a través do matrimonio de 

Alonso de Lema Osorio e Buitureira e María Jacinta de Añón Varela e Becerra, que 

nacera naquel soar en 1716. O seu fillo Gonzalo de Lema Osorio contraeu matrimonio 

con Francisca Pimentel, natural de Mondego. Co enlace entre Luisa Lema de Rocha, 

neta de Gonzalo de Lema e José Pita da Veiga, entre na liñaxe da Vitureira esta coñeci-

da familia ferrolá.  
 

      A súa filla, Amparo Pita da Veiga e Lema desposou con Angel  Aperribay e Pazos, 

de orixe vasca. O fillo deste matrimonio, Angel Aperribay Pita da Veiga, avogado e polí-

tico, entre outros cargos, foi presidente da Deputación da Coruña. 
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A liña sucesoria 

desta casa conti-

nuará a través 

da súa irmá, Ma-

ría Luisa Aperri-

bay e Pita da 

Veiga, casada co 

militar Manuel 

Fernández Lapi-

que, que tiveron 

varios fillos 
 

     
      Non obstante, o pazo pasará a ser propiedade da familia dos antigos caseiros, sendo 

o propietario actual Xusto Sánchez Varela, dono tamén da coñecida  granxa da Devesa. 

Nos anos noventa os novos propietarios rehabilitaron a casa que se atopaba en estado de 

abandono.  
  

  O pazo sitúase a media ladeira, dominando as terras do val que hai fronte a el, tamén 

propiedade da casa. A construción ten planta rectangular alongada e distribúese en 

dous andares na parte da fachada. No inferior tan só se abren dous vans: a porta de en-

trada, de forma rectangular, e unha fiestra. Neste lado sitúase a cociña, que conserva 

unha lareira con dous piares nos que apoia a cambota. Un corredor separaba esta de-

pendencia das cortes que ocupaban o resto da planta. No andar superior sitúanse os 

cuartos e as outras dependencias da vivenda. Cara a fachada ábrense cinco fiestras rec-

tangulares con mainel.  
 

    Entre as dúas que se sitúan na parte sur e debaixo mesmo da cornixa, vemos o escudo 

dividido en catro cuarteis, con helmo ollando cara a dereita. Os símbolos que aparecen 

nel están algo gastados, e seguindo a Martínez Barbeito, representarían: no primeiro un 

castelo e un voitre, símbolo do apelido que deu nome á casa e ao lugar; de par, tres es-

trelas e un corazón con catro barras; na parte inferior esquerda, tres flores de lis sobre 

unha man que empuña un bastón; e na dereita, un piñeiro e cinco lanzas.  
 

    Nos muros combínase a cantería, empregada nos esquinais e nos rebordes da abertu-

ras, coa cachotería que ocupa o resto da superficie. O tellado está repartido en catro 

augas, e del sobresaen tres chemineas. Na parte  posterior hai dúas dependencias arri-

madas, unha delas era a antiga capela desde a que se accede á vivenda.  
 

PARADA 5: IGREXA DE SAN XIAO DE LANGUEIRÓN 
 

    A comezos do século XVII, segundo nos informa o visitador Jerónimo del Hoyo, as 
rendas da parroquia de San Xiao de Langueirón repartíanse entre o párroco e o Conde 

de Altamira, a quen lle correspondía o dereito de presentación.   

Pazo da Vitureira 
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       A fábrica carecía de renda, pero o lume do Santísimo Sacramento, tiña dous ferra-

dos e medio de trigo de renda. Existiron nesta parroquia varias confrarías: a de Nosa 

Señora do Rosario, Santísimo Sacramento e de Santa Isabel (1630 a 1750) e a de San Ro-

que (1716 a 1883).  
 

     Na visita que realiza en 1721 o bispo compostelán, Luis de Salcedo e Azcona, déixase 

constancia das malas condicións nas que se atopaba a igrexa parroquial: “su capilla ma-

yor es vaja (sic) y se arruina y la iglesia está también arruinándose y  todo, que más pa-

rece pajar que templo”. Ordénaselle ao párroco que llo comunique ao Conde de Altami-

ra, o patrón da capela maior, para que a mande derrubar e a reedifique de novo, o mes-

mo que se deberá facer co corpo da igrexa, gastando nas obras os caudais da fábrica e 

confrarías 
 

     Tamén contribuirán aos gastos os que cobran os décimos, e solicítase a colaboración 

dos veciños, que “acudirán con las serventías, trabajos personales, como se acostum-

bra” . 

     Ao ano seguinte acometeranse as obras, reedificando desde a base o corpo da igrexa e 

a capela maior, sendo o párroco Matheo Romero e Moscoso. As obras comezaron en se-

tembro de 1722. 
 

      Nesta mesma visita tamén se nos informa con bastante precisión como era a capela 

da Visitación de Santa Isabel: “A capela do lado da Epístola, que toda áchase de bóveda 

de pedra, reixa de madeira á entrada dun altar sen retablo, cunha efixie de Nosa Señora, 

outra de Santa Ana, outra de San Roque. Posúe hoxe esta capela Alonso de Lema, fillo de 

Francisco de Lema, xa defunto, e a mandaron facer por testamento, dispoñendo se dedi-

que a Nosa Señora do Rosario e á Visitación de Nosa Señora e, ademais, de San Roque e 

San Mamede, se puxese cáliz e patena de prata para celebrar dúas misas semanarias 

perpetuas alí e unha misa o primeiro domingo de mes e esta cantada e máis seis misas 

cantadas e tres rezadas en días diferentes”.  
 

      Esta capela fora fundada e 

dotada no ano 1604 por Gonzalo 

da Buitureira e a súa dona María 

Casal, en “Sangím ou San Jiao de 

Langueyrón”.  
 

      Na visita que realiza o arcebis-

po Miguel Herrero e Esgueva, en 

1726, déixase constancia do inde-

cente que se atopaba esta capela, 

sen retablo e cunha ara moi pe-

quena. Mándaselle ao patrón que 

a poña con todo o necesario para a 

celebración de misas. Pagaba por 

esta capela catro ferrados de trigo 

a Casa de Buitureita e dous Anto-

nio Rodríguez Varela e Arijón.   Antiga capela da Visitación 
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       En 1729 aínda seguía sen retablo e dáselle ao seu padroeiro, D. Alonso de Lema, seis 

meses de prazo para poñelo. O visitador manda tamén que se faie o corpo da igrexa e se 

fagan as imaxes para o altar de Santa Isabel, á conta da confraría.  
 

      Na visita de 1764, déixase constancia de que esta capela está en boas condicións e que 

se pagaron as misas (dúas rezadas semanais e oito cantadas, ao ano) por Alonso de Lema 

e Vicente Arijón.  
 

     En 1765, Alonso de Lema Osorio e Buitureira e a súa dona María Jacinta Varela Vece-

rra, crean a capelanía, na persoa do crego tonsurado Juan Manuel de Lema Osorio, fillo 

seu. Doan para o capelán o lugar das Salgueiras (Pazos), pertencente ao pai de Alonso, 

Francisco Antonio de Lema e Añón e ao tío Jacobo, crego.  
 

     Durante a visita que se realiza en 1791, infórmasenos que a capela de Santa Isabel está 

cunha Santa Ana descuberta e catro mulleres reladas e indecentes, sen cáliz e demais ob-

xectos sagrados e ordénaselle ó padroeiro que se faga cargo da súa reparación.  
 

     Nesta mesma visita dáse conta da existencia de dúas capela máis. “Outra capela da 

Visitación, da que é padroeiro o mesmo Gonzalo de Lema, por morte de Manuel de Le-

ma, o seu último capelán, áchase en litixio a súa provisión e as misas sen razón do seu 

cumprimento”.  Poida que esta capela sexa a que houbo no pazo da Vitureira, como pode-

ríamos deducir do documento de fundación da capela de Santa Isabel do ano 1604.  
 

     No ano de 1817, cítanse dúas capelas: a de Santa Isabel e outra de advocación descoñe-

cida. Manda o visitador que se enterre unha imaxe de Santa Isabel, por estar indecente e 

se reparen os ornatos e a mesa do altar pola parte do Evanxeo. Ordénase construír de 

novo a fachada da igrexa e poñer nela o campanario. Tamén se recoñeceu a capela que 

ten a Casa da Vitureira “cuxo retablo está indecente, e os mesmos ornamentos e vestidu-

ras sagradas”. Prohíbese celebrar misa nela, baixo pena de excomuñón maior, por non 

constar a creación de devandita capela.  
 

     Polo ano 1833 a fábrica (igrexa) de San Xiao tiña seis ferrados de renda. Dous que pa-

gaba José de Lema e Pimentel, dono da casa da Vitureira; outros dous de Francisco Ro-

mero, de Concoesto; e os dous restantes de Gonzalo Mosquera, dono da casa de Ardabón.  

En 1852 arránxase a casa da fábrica e en 1892, faise un Vía Crucis.  
 

     A última información que temos sobre a capela da Visitación data de 1915, na que se 

recolle: “D. José Pita, veciño de San Xulián de Mondego e dono da Vitureira, ten en esta-

do de abandono a capela da Epístola pero come as súas rendas, sen que haxa satisfeito as 

misas encargadas por Gonzalo da Boutureira desde 1858: debe 166 reais anuais, é dicir 

2988 reais, de 1859 a 1876. Tamén é responsable da capela da Visitación, ao lado do 

Evanxeo”. 

          A igrexa actual de San Xiao de Langueirón é froito de varias reformas que sufriu ao 

longo do tempo. Presenta planta de salón, á que se lle engadiu unha capela no muro late-

ral sur, cuberta con bóveda de crucería. Esta capela dedicada á Visitación de Santa Isabel 

data do século XVII, e foi fundada no ano 1604 por Gonzalo da Buitureira e María Casal. 

.  
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      Actualmente sería a parte 

máis antiga do templo, xa que 

tanto a nave coma a capela 

maior foron reconstruídas de 

novo no ano 1722. A sancris-

tía, arrimada ao muro norte 

do presbiterio, tamén é de 

construción posterior 
 

       

 

      Os muros exteriores do templo están levantados en cachotería, reservando a cante-

ría para esquinais e aberturas. A fachada representa unha forma pentagonal, coma a 

maioría das parroquiais da contorna. Sobre un eixe imaxinario central, de abaixo a 

arriba, ábrese unha porta alintelada, a continuación unha fornela, e sobre ela, unha 

fiestra rectangular.  
 

     No centro do frontispicio érguese a espadana que se asenta enriba dunha cornixa 

con moldura. Consta dun único corpo formado por tres elevados machóns e dous ocos 

rematados en arco de medio punto, que acollen as campás. Coróase o conxunto cunha 

forma triangular cun oco central e rematada nun pináculo e unha cruz.  
 

    No interior, as paredes están revocadas e pintadas de branco. O acceso ao presbiterio 

faise a través dun arco semicircular que ten gravado na clave a cabeza dun lobo, símbo-

lo dos Moscoso, Condes de Altamira, padroeiros da capela maior desta igrexa.  
       

     O altar maior adáptase á forma abovedada na que remata o presbiterio. Está com-

posto por dous corpos, o inferior dividido en tres canles, separadas por columnas pan-

zudas rematadas en capiteis de orde composta e decoradas con acios e outros elemen-

tos, propios dun barroco rococó. As fornelas dos extremos rematan en arco de medio 

punto, mentres que a central faino nun arco trilobulado 
 

    A da parte esquerda acolle a imaxe de San Bieito, co libro e o báculo, e a da dereita a 

San Roque. Na do centro sitúase o sagrario e sobre el unha cruz. No corpo superior 

ábrese unha única fornela, ocupada por San Xiao, o patrón, vestido cunha casaca ver-

mella e co falcón na man esquerda, símbolo de cazador.  
 

     Á antiga capela da Visitación accédese tamén a través dun arco de medio punto, e no 

teito loce unha fermosa bóveda de crucería. Actualmente non acolle a imaxe que deu 

orixe a súa fundación, senón outras que co paso do tempo se lle foron incorporando. Na 

parte superior hai un Crucifixo, e máis abaixo, vemos a Virxe de Fátima e o Corazón de 

Xesús. Sobre o altar sitúanse a Virxe do Rosario, a Virxe de Pastoriza e Santo Antón.  
 

       

Igrexa de san Xiao/

Xulián de Langueirón 
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        Fronte a esta capela, no lado do Evanxeo, está o conxunto da Visitación, formado 

por unha fornela rematada en arco que apoia sobre pilastras con abundante decora-

ción. Sobre unha base rectangular decorada con volutas e a cabeza dun anxo, sitúanse a 

imaxe da Virxe e da súa curmá Santa Isabel, 

no momento previo de darse a aperta. Na 

parte superior da base aparece a seguinte 

inscrición: 

“Lo Mon (¿mandaron?) FAZr (fazer) I (y) 

PrrPr (¿Preparar?) S. Drra VLons (¿?) Sres 

(Señores) Ao (Alonso) D (de) Lm (Lema) 

OSSrio (Ossorio) Y Da (Doña) Ma (María) 

JZaa (Jazinta) D(De) Añón I (Y) BZrra 

(Bezerra) Sres (Señores) D (de) LA BuiTra 

(Buitureira) A. (Año) DE 1763”. 
 

       A festividade de San Xiao celébrase o 7 

de xaneiro, con misa cantada e procesión, 

vaise ata o cruceiro do Sacramento e acom-

pañan ao patrón San Bieito e Santo Antón. 

A celebración do Sacramento faise o 1 de 

xullo, o percorrido ata o cruceiro alfómbra-

se con espadanas e hortensias e adórnase o 

cruceiro con flores, unha saba, coxíns e ca-

dros.  
 

 

 

 

PARADA 6: IGREXA DE SAN  XOÁN DE XORNES 
 

      A parroquia de San Xoán de Xornes é de creación antiga, a comezos do século X xa 

está documentada a súa existencia e pertenza á diocese de Mondoñedo. Na actual igrexa 

de recente construción, consérvanse algúns restos do primitivo templo románico que 

houbo nesta freguesía.  
  

       No inventario de bens mobles e alfaias que se fai desta igrexa durante a visita bispal 

que se realiza o 24 de xullo de 1831 figuran: un Cristo de bronce para sobreerguer, cun 

pé de madeira; un San Xoán Bautista (patrón); un Anxo da Garda, ao que lle faltaba 

un dedo; unha “Pura y Limpia Concepción”; un Santo Andrés; un San Rosendo (pola 

súa dependencia de Mondoñedo); unha Santa Lucía e un Cristo Crucificado “de gran 

cuerpo”. Todas estas imaxes, agás a de San Rosendo, consérvanse na igrexa actual.  
 

     Temos constancia de que o 17 de outubro de 1832, o bispo mindoniense doa 3.000 

reais para a construción da igrexa, isto indícanos que por estes anos se reconstrúe ou 

constrúese un novo templo, que sería o último que lembran os veciños maiores, antes de 

construír o actual.  
 

 

Retablo da Visitación 
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     Segundo manifesta o veciño Francisco Javier Bastón Lois, "A igrexa vella estaba si-

tuada onde agora se atopa o cemiterio novo, ocupando pouco menos deste espazo e situa-

da na mesma posición que agora, só que do lado contrario da estrada Buño-Agualada, co 

testeiro cara a esta estrada e a portada cara a un campo que dá a Froxán de Abaixo.   
 

     O panteón de Germán Álvarez de Sotomayor estaba no lateral dereito do cemiterio 

vello, segundo se mira dende a porta de entrada ao mesmo. Entre a igrexa e o cemiterio 

vello había a Casa da Fábrica. Cando eu era neno, hai uns sesenta anos, xa existía o arco 

con panteóns no centro do cemiterio vello". A carón dela construíuse o vello cemiterio, 

inaugurado o 25 de agosto de 1833. Por estas datas tráense para a igrexa parroquial as 

alfaias da desaparecida capela de Santo Antón, situada no lugar de Vilar de Guisande, 

“polo mal uso que se lles daba polo seu padroeiro, Juan Rodríguez Arijón”. Entre os 

obxectos trasladados figuran: unha imaxe de Santo Antón de Padua, outra de Santo 

Agustín, outra moi pequena de San Francisco de Asís e un Cristo de madeira, “que se 

colocou na sancristía”. 
 

     Os restos desta capela desapareceron hai uns oitenta anos segundo información dal-

gúns veciños, cando a igrexa autorizou a utilizar as pedras para a construción de viven-

das. Como vestixios actuais quedan o topónimo que dá nome ao núcleo onde se atopaba a 

antiga ermida, nas proximidades de Buño, unha finca denominada “Leira da Capela” e o 

cruceiro de Santo Antón, de feitura rústica, na leira da Casa da Habaneira.  
 

     Existiron en Xornes varias confrarías: Santísimo Sacramento e María Santísima 

(1744-1764), Santísimo Sacramento (1743-1923), San Xoán Bautista ( 1720-1758), Sagra-

do Corazón de Xesús (1946-1972) e a das Ánimas (1966-1988 
 

     A nova igrexa de San Xoán de Xornes comezou a construírse o 2 de outubro de 1964, 

tal como recolle a inscrición “primarius lapis” que aparece nunha peza de cantería, no 

lado do Evanxeo, e rematarase o 17 de xullo de 1968, como consta noutra inscrición 

“novíssimus lapis consacratis”, situada nun lateral da mesa do altar.  
 

     Presenta  unha planta en forma de 

cruz, á que lle falta o brazo superior, 

substituído por unha forma semicircular 

que fai de presbiterio. O acceso a este 

faise a través dun arco moi rebaixado. No 

centro daquel ábrese unha porta en arco 

de medio punto que dá entrada á sancris-

tía.  
 

     Se reparamos nos muros exteriores 

vemos como como os paramentos laterais 

da nave e da fachada está compostos de 

pezas regulares de cantería, aproveitadas 

do templo anterior.  
 

       O resto dos muros levantáronse con 

cachotería, excepto os esquinais e os remarques das aberturas. 

Igrexa de San Xoán de Xornes 
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        As fiestras que dan luz ao interior son de forma rectangular, menos as dos muros 

da nave transversal que imitan formas románicas con arcos de medio punto e columni-

ñas rematadas en capiteis 
 

       A fachada adquire a típica forma pentagonal das igrexas barrocas, con porta rec-

tangular, de cumpridas dimensións, sobre a que se sitúa unha pequena fornela que aco-

lle a imaxe do patrón, a continuación ábrese unha pequena fiestra circular. Remata o 

conxunto nunha espadana de dous ocos, na que se sitúan as campás. Debaixo do aleiro 

do tellado vemos incrustados na parede varios canzorros de formas variadas, algúns de 

feitura recente, pero outros poderían ser, pola súa forma e motivos, da antiga igrexa 

románica.  
 

      No interior, os muros están recebados e pintados de branco, aínda que hai algunhas 

partes con cantería á vista. Pola contra o presbiterio está todo el composto por pezas de 

granito colocadas de forma vertical. Tanto o arco que dá acceso ao presbiterio coma o 

da nave descansan sobre os muros e sobre columnas arrimadas. Algúns dos seus capiteis 

son antigos, o mesmo que algunhas das bases.  
 

       Esta igrexa carece de retablo maior, a cabeceira do presbiterio está presidida por un 

grande Cristo Crucificado, situado enriba da porta de entrada á sancristía.  
 

       Hai dous retablos nos laterais. No lado do Evanxeo está un retablo de estilo neoclási-

co, que consta dun só corpo, dividido en tres canles 

por medio de columnas que imitan a mármore, re-

matadas en capiteis compostos. As fornelas laterais 

son de forma rectangular, e a central, de maiores 

dimensións, remata en arco de medio punto. A do 

lado esquerdo acolle a imaxe de Santo Antón co 

Neno, e a da dereita, ó Santo Anxo, tamén co Neno 

Xesús de pé. Os fregueses confunden esta imaxe con 

San Miguel porque antigamente celebraban a súa 

festa o mesmo día, 29 de setembro. A fornela do 

centro está ocupada por Santa Lucía, coa palma do 

martirio e túnica vermella dos mártires. Á dereita 

do retablo está unha imaxe da Dolorosa.  

 

        No lado da Epístola sitúase o outro altar, de 

estilo barroco, da segunda metade do século XVIII. 

Presenta tamén un só corpo dividido en tres canles 

separadas por estípites, aínda que a central ten dú-

as alturas. Todo el moi recargado de decora-

ción, como corresponde á última etapa do ba-

rroco.  

     Presenta unha planta moi movida, sobre todo na súa parte central, que sobresae cara 

a adiante. Na canle esquerda acolle a imaxe do Corazón de Xesús e na da dereita a de 

San Xosé co Neno.  

Altar barroco da igrexa de Xornes 
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     A central, de dobre altura, ten na parte baixa un pequeno baldaquino que acolle 

unha cabeza de Ecce Homo. Na parte superior sitúase a Inmaculada Concepción. Estes 

retablos e a maioría das imaxes proceden da igrexa anterior.  
 

     Nos muros laterais, sobre peañas, vemos no lado esquerdo a imaxe de Santo Andrés, 

coa típica cruz, e no lado dereito, a de San Xoán Bautista, o patrón, vestido coa caracte-

rística pel de ovella, cun año nun brazo e a cruz no outro.  
 

    Hai no interior varias pías bautismais de diferentes formas, tamaños e épocas. En-

trando á dereita sitúase o baptisterio no que hai unha pía grande que ten por base a 

capa dun muíño.  
 

     Tamén no corredor central da nave hai incrustadas outras tres capas, que simboli-

zan a relación que ten o muíño co trigo, e este coa eucaristía. Na Biblia alúdese á moen-

da do trigo, e ao trigo bo e ao ruín, pero tamén aparece a xustificación do pago á igrexa 

de primicias e décimos.   
 

PARADA 7: PAZO DE SERGUDE  
  

     Os ascendentes máis primitivos dos fundadores do vínculo de Sergude proceden da 

liñaxe dos Caamaño que habitaron na vila de Noia. Un fillo de Álvarez de Caamaño e 

María González, Álvaro Sánchez González a mediados do século XV residía na casa de 

Carrabete de Serantes (Laxe). Un fillo seu, Fernando González de Caamaño casou con 

Berenguela Sánchez de Moscoso, entroncando deste xeito cos Moscoso de Altamira, a 

familia máis poderosa das terras de Bergantiños, Soneira e Fisterra.  

 

     Os Caamaño de Moscoso, estableceron lazos matrimoniais con familias fidalgas ber-

gantiñás coma os Romero, Pardiñas Villardefrancos, Rioboo ou Varela, dando orixe a 

unha fidalguía local que fundou as casas fidalgas da comarca. 
 

     Do capitán Martín Romero de Moscoso, que contraeu matrimonio con María García 

Rey Pardiñas, da casa de Xaviña (Coristanco) procede o primeiro morador da casa de 

Sergude, trátase do seu fillo e capitán, Andrés Romero de Moscoso e Caamaño, nacido 

no pazo de Taraio en Cerqueda (Malpica), que testou no ano 1635.  
 

     Pola información que nos achega o investigador Martínez Barbeito (1986: 613) sabe-

mos que habitou en Sergude, nunha humilde casa que aínda se conserva  e que tiña un 

escudo que foi trasladado á Casa do Pombal, construída no século XIX, en Sergude de 

Arriba 
 

     Os Romero de Moscoso e Caamaño do soar de Sergude enlazaron despois cos Buitu-

reira de Langueirón e cos Varela de Malpica. Persoa distinguida desta casa de Sergude 

foi Diego Jacinto Romero de Moscoso e Caamaño, eclesiástico, nacido en 1673, fillo de 

Juan Romero de Moscoso e Caamaño e Inés Rodríguez Varela.  
 

      Foi colexial do Colexio de Santa Cruz de Valladolid e do de Fonseca de Santiago de 

Compostela e reitor deste último en 1696 e 1697. Licenciado en teoloxía e rexentou 

unha cátedra universitaria.  
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     Chegou a ser nomeado cóengo lectoral de Tui e maxistral de Santiago, e excelente 

orador. Foi este Diego Jacinto, cos seus aforros, o que construíu o actual pazo a come-

zos do século XVIII, coa intención de engrandecer o vínculo procedente do seu pai e 

logo cederllo ó seu irmán Bernardo Romero de Moscoso, casado con Mariana de Mon 

López de Haro, para que continuase con el e o deixara en herdanza ós seus descenden-

tes.  
 

    A liña sucesoria continuou a través do fillo deste, Bernardo Romero de Moscoso que 

desposou a María Isabel Varela Figueroa, procedente da casa de Randufe (Santa Com-

ba). Os seus descendentes emparentaron cos Rioboo do pazo do Allo (Zas) e cos Castro 

López de Pan, do pazo de Mende, de San Salvador de Barbeito (Vilasantar). Continua-

rá a liña sucesoria a través de Teresa de Castro Gómez, que contraeu matrimonio co 

tenente coronel Francisco Álvarez de Sotomayor e Castro, de familia de militares da 

mariña, procedente de Ferrol.  
 

     O seguinte herdeiro será o seu fillo Germán Álvarez de Sotomayor e Castro, arqui-

tecto, quen realizou labores de restauración da casa polos anos oitenta do pasado sécu-

lo. Será a súa filla Isabel Álvarez de Sotomayor, a que continúe con esta casa e actual 

propietaria.  
 

     Sitúase esta casa pacega de Sergude dentro dun extenso terreo cercado por un muro 

e rodeada dunha zona verde e arborada. Accédese a el a través dun portalón que se 

abre no muro da parte 

leste, enmarcado ao la-

dos por pezas de boa 

cantería e cuberto por 

un longo lintel, que sos-

tén unha cornixa sobre a 

que se asenta unha for-

ma pétrea rematada en 

dúas volutas e unha cruz 

central, con dous pinácu-

los nos extremos.       
 

 

           Todo o conxunto amosa un aire artístico barroco, en concordancia co resto da edifi-

cación interior. Pecha esta abertura un portal de madeira de dobre folla. A ámbolos 

lados do portalón medran dous acivros, que cobren de verde os perpiaños da parede. 

Unha vez traspasado o portalón o camiño condúcenos cara a fachada e a entrada prin-

cipal da casa.      

Fachada do pazo  

de Sergude 
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        O edificio presenta unha planta en L, coa fachada principal cara ao leste e for-

mando un ángulo recto coa á que se orienta cara ao sur. No centro da fachada que 

estamos a observar ábrese unha fermosa porta alintelada, adornada con orelleiras na 

parte superior e flanqueada por dúas columnas rematadas en pequenos pináculos, 

que  xunto co escudo que se atopa por enriba, dános mostra do estilo barroco da edi-

ficación, levantada ao comezos do  século XVIII.  
 

      Ós lados sobresaen dous balcón sostidos sobre grandes canzorros de granito e con 

varanda de madeira pintada de cor verde, igual que o resto da carpintería da facha-

da. A cada balón ábrese unha porta-ventá con mainel. Completan os vans da parte 

superior, tres fiestras, tamén con mainel, unha en cada extremo, e outra no centro, 

entre o balcón esquerdo e o escudo. Na parte inferior hai unhas seteiras que dan indi-

cio que nesta parte baixa era o lugar no que estaban as cortes.  
 

     Toda esta fachada está recebada e pintada de branco, deixando á vista a cantería 

dos esquinais, balcóns,  rebordes de fiestras e cornixa. Enriba da porta loce un osten-

toso escudo, todo el rodeado de intensa decoración a base de formas vexetais e algúns 

símbolos heráldicos intercalados. A pedra armeira coróase cun helmo ollando cara á 

dereita. Divídese en catro cuarteis nos que apreciamos algúns dos símbolos de fami-

lias vinculadas a este soar de Sergude como as dúas cabezas de lobo dos Moscoso ou 

Lobeira; as barras que poderían corresponder ós Varela; o piñeiro co cinco lanzas 

aos lados, dos Caamaño ou un brazo empuñando un piñeiro dos Romero ou Rodrí-

guez de Arixón.   
 

     A parte posterior da fachada fai ángulo recto 

coa outro lado do edificio, tamén esta pintada de 

branco, con fiestras desta mesma cor na parte 

alta. Na inferior hai algunha fiestra que se abriu 

en época tardía para iluminar as estancias que 

substituíron aos espazos das cortes.  
 

     Na entrada da planta baixa, móstrase sobre 

unha parede un mapa orixinal elaborado por 

Domingo Fontán na primeira metade do século 

XIX. Nesta zona hai un fermoso salón e unha 

cociña que conserva unha antiga lareira cunha 

gran cambota que apoia sobre unha columna ou 

pé dereito de granito.  

 

 

 

     Desde esta parte inferior arranca a escaleira de pedra que dá acceso á planta su-

perior, na que se sitúan os cuartos e algún salón máis. Todas as estancias teñen unha 

decoración e moblaxe de bo gusto e en concordancia coa característica nobre do edifi-

cio. 
  

Escudo do pazo de Sergude 
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             Dentro da mesma cerca hai un hórreo de pedra, un pombal, varios alpendres, e a 

denominada  Casa do Forno, construción que alberga un forno no que se cocía o pan. 

Rodea o edificio unha zona axardinada ben coidada, na que alternan sebes de buxos, con 

plantas ornamentais, entre as que destacan as hortensias, e árbores de diferentes especies 

como freixos, castiñeiros ou cipreses.  
        

     A través dun portalón que se abre 

nun dos alpendres da parte oeste, 

éntrase no bosque propiedade da 

casa. Unha zona acolledora pola súa 

frondosidade e variedade de especies. 

Lugar no que se sitúa o invernadoiro 

acristalado, no que se serve a comida 

aos asistentes ás vodas ou outros 

eventos que se celebran dentro do 

recinto deste pazo desde o ano 2015, 

que foi cando a súa propietaria deci-

diu abrilo a este tipo de celebracións, 

acadando un gran éxito polo acolle-

dor que resulta este lugar . 
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