
Resumo. Nas páxinas seguintes levaremos e efecto unhas breves reflexións con
anotacións de índole histórica sobre esa manifestación do patrimonio etnográfico e
arquitectónico popular galego desenvolvido polos canteiros tradicionais baixo a
forma de pontes de pedra, elementos de gran relevancia na configuración e na
humanización da nosa paisaxe rural e dos que na Estrada contamos con moi bos –e
descoñecidos– exemplos que deberían ser obxecto de maior atención para poder
asegurar o seu mantemento e conservación no futuro.

Abstract. In the following pages we will carry out some brief reflections, with histo-
rical notes, about the expression of the ethnographic and architectural Galician heri-
tage developed by traditional builders in the form of stone bridges. These elements
have a great importance in the configuration and humanization of our rural landsca-
pe. In A Estrada there are very good, and unknown, examples which should be sub-
ject to greater attention to ensure its maintenance and preservation in the future.

“De quen sendo arquiteito
escolleu de canteiro
o títolo sinxelo,
petrucial e senlleiro”

RAMÓN OTERO PEDRAYO

Dicía o licenciado Bartolomé Sagrario de Molina na súa descrición
do Reino de Galicia que

“si por estenso oviera de poner todos ríos y arroyos caudales deste reyno fuera
menester hazer la escritura de PomponioMela: pues por ninguna parte deGalizia
podemos ir que no vayamos por arroyos y fuentes y otras aguas continuas”.

E desde os romanos –con Vitrubio e ca xeneralización do arco
verdadeiro como elemento construtivo– a Europa Occidental, xeo-
graficamente inzada de ríos e regatos, tivo necesidade de ser domes-
ticada: as persoas e as mercadorías precisaban pasos e medios que lles
permitisen vadear estes omnipresentes accidentes xeográficos exer-
cendo, ademais, como símbolos da maiestas imperii e da publica mag-
nificentia; de aí, por exemplo, que na veciña cidade de Ourense esti-
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vese a que pasou por ser a ponte romana co arco de maior luz do
Imperio xunto á de San Martiño de Aosta. E mesmo a día de hoxe
as pontes constitúen o símbolo por excelencia da capacidade tecno-
lóxica das sociedades supostamente máis civilizadas, aínda que
sexan denominadas viaductos e empregadas para transportes raianos
na moderna alta velocidade.

Así que dentro do cacarexado “patrimonio etnográfico material (e
inmaterial) galego”, composto polos bens mobles e inmobles que
constitúen testemuño histórico dos coñecementos e actividades da
cultura tradicional nos seus diferentes aspectos materiais e sociais e
que recollen as formas de vida e a memoria histórica do pobo, son as
pontes de pedra uns elementos tecnicamente situados moi por riba
dos cruceiros ou dos hórreos –por exemplo, e sen ánimo de facer
agravios comparativos– pola concorrencia no seu deseño e na súa
construción da necesidade duns coñecementos de enxeñería estru-
tural superiores aos necesarios para erguer outras edificacións.

As pontes están imbuídas ademais dun carácter funcional,
colectivo, sinxelo e utilitario inherente ás necesidades dos habi-
tantes, e empregáronse nelas os materiais con mellor relación
entre durabilidade e dispoñibilidade no medio: no caso que nos
ocupa trátase de pedra granítica, á que os canteiros das Terras de
Tabeirós e Montes (herdeiros dos que xa inzaran de mámoas a nosa
xeografía tres milleiros de anos atrás) outorgaron a estética e a
expresividade do seu gremio, colocándoas con xustiza nos lindei-
ros entre a arte e a artesanía.

Na Estrada, concello de gran estensión e cunha ordenación
territorial e un modelo de asentamento poboacional caracterizado
polo predominio de actividades agrícolas e gandeiras con gran dis-
persión dos núcleos habitados, a xente distribuíuse –ao igual que na
maior parte do resto do país galego– no que se denominou lugares
acasarados (vulgo lugares), en estreita relación ca natureza circun-
dante e espallados en parroquias que se mantiveron inmutables máis
dun milenio. Así, esta paisaxe rural conta con gran variedade mor-
folóxica e tipolóxica de pontes adaptadas ás moi diversas casuísticas.

Temos gran copia de pontes pétreas das que botar man para esta
exposición: desde as máis coñecidas –e aínda transitadas– até as

184

Notas históricas introdutorias para o estudo das pontes de pedra da Estrada

A ESTRADA
miscelánea histórica e cultural

01_Estrada_v.17:01 A Estrada v. 12 18/11/14 19:46 Página 184



185

Damián Porto Rico

Vol. 17 (2014)

Pontella sobre o regato de Cortegade en Santo André de Souto.

01_Estrada_v.17:01 A Estrada v. 12 18/11/14 19:46 Página 185



186

Notas históricas introdutorias para o estudo das pontes de pedra da Estrada

A ESTRADA
miscelánea histórica e cultural

Po
nt

e
d

o
Fo

ul
ei

ro
so

b
re

o
Li

ña
re

s.

01_Estrada_v.17:01 A Estrada v. 12 18/11/14 19:46 Página 186



máis ignotas ou mesmo enigmáticas (velaí a que se empregaba para
transportar os defuntos desde Enviande á parroquial de Santo
André de Souto).

Por desgraza demasiadas destas obras de canteiría e enxeñería
entraron xa na categoría de arquitectura extinta ou a extinguir e
moitas seguirán nos vindeiros anos incerta sorte: en breve a ponte do
Fouleiro sobre o Liñares esmorecerá e seguirá o vieiro da ponte das
Cañizas que algúns lectores aínda recordarán. E que será da ponte de
Riobó e do seu entorno nun futuro non moi lonxano que se antoxa
volcado en facer investimentos en estradas ao mesmo tempo que se
suprimen os transportes públicos no rural?

Como en todo estudo sempre debe haber unha categorización ou
acotamento das súas diversas variantes, polo de pronto desbotare-
mos da nosa breve disertación aquelas pontes que teñen a madeira
como elemento constructivo –rapidamente deteriorable– das que
tamén quedan loubables exemplos que se manteñen vivos hoxe
mercé a actuacións dalgúns veciños con nocións de carpintería. Non
o faremos sen lembrar que foi a madeira a que liberou ao home do
terceiromundismo tecnolóxico (as súas cualidades físicas e químicas
convírtena de seu nunha estrutura e nun material idóneo: pode ser
cortada, esculpida, cepillada, moldeada, serrada e mesmo queimada
transmutándose en combustible, na primeira fonte enerxética do
home civilizado). Cómpre ter presente, máxime nun pobo con
potencial madeireiro, que se suprimísemos a madeira da nosa histo-
ria, anulariamos literalmente os alicerces da técnica moderna, pois
non serían factibles as tarefas de enxeñería, albañilería, mineiría... .

Seguindo o aforismo “un río, unha ponte, un pobo”, pola súa posi-
ción e condición xeográfica foron as pontes lugares nos que xurdían
os primeiros núcleos poboacionais de certa entidade e nos que se cen-
tralizaba a recadación das rendas que despois se derivaban –polo
xeral– á cidade de Compostela para a súa xestión. A vella ponte Ulla,
por exemplo (lembremos que a “moderna” é obra rematada no 1835),
foi burgo puxante desde a Idade Media que anceiaban controlar os
señores feudais da época. Nela asentáronse membros das principais
familias da oligarquía da veciña cidade do Apóstolo e mantiveron alí
granxas e explotacións vinícolas até a denominada Idade Moderna.
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Chegados a este punto, debemos facer notar –sen sombra de chau-
vinismo– que esta ponte chamouse primeiro ponte de Arnois. No ano
1197 un documento do Cabido compostelán refírese ao núcleo pobo-
acional coma o “burgo qui constructus est de novo ultera ipsum pontem de
Arnois”: o burgo construído de novo máis alá da ponte de Arnois,
como seguíu coñecéndose esta obra durante o Medievo. Núcleo urba-
no animado sen dúbida polo camiño de Santiago a Ourense, que saía
de Compostela pola colexiata de Sar, pasaba polo Eixo e entraba nas
actuais terras estradenses por Arnois, formando desde o século IX
unha das cinco vías de comunicación principais da cidade.

A comenzos do XVI o cardeal Xoán de Mondragón exercía como
apoderado do Prior da citada colexiata de Santa María de Sar nas
súas posesións en San Xoán da Cova e estipulaba nas escrituras de
foro que formalizaba que as rendas de toda a zona debían ser condu-
cidas ate á tulla que o mosteiro posuía na ponte Ulla:

No 1535 aforou ao veciño de San Miguel de Lamela Gonzalo
Soutelo o

“casal e herdades que se chaman de Besteiros da Devesa e a terceira parte da
ermida, ofrendas, dezmos e outras dereituras de Santa Mariña de Castrovite en
renda anual de doce rapadas de centeo limpo e un par de capóns, postos e paga-
dos á súa costa, o pan na tulla que o mosteiro tiña na ponte da Ulla”.

Polo visto era tamén a ponte Ulla un céntrico lugar de reunión
no que se exercía a Xustiza en público ao estilo inapelable da época:
aparece na documentación medieval cunha xurisdición disputada
por diversos poderes.

Nun
“Apeo da Xurisdición e termos da Ponte da Ulla [...] dixeron e declararon as tes-
temuñas ditas [...] que a Xurisdición Civil e Criminal da dita Ponte da Ulla
desde o tempo da súa acordanza a esta parte vírona exercer e usar e foi sempre
propia do mosteiro de Santa María de Sar e de San Xoán da Cova seu anexo, e
dos seus Priores no seu nome; e así din que sempre o teñen visto e ven usar, exer-
cer e continuar, de por si e polos seus Alcaldes ou Ministros no seu nome facen-
do audiencias publicamente, prendendo e soltando, azotando, aforcando, tendo
cárcere, forca e picota levantada”.

O lugar exacto no que se ubicaban estes intrumentos de tortura
símbolos da Xustiza queda declarado máis adiante no mesmo docu-
mento:
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“no ano 1476 consta que por ter Fernán Bermúdez, Xuíz Meiriño deMontesacro
e outros da súa facción, pasado de man maior a derribar unha picota e forca que
o Xuíz do lugar da Ponte da Ulla tiña nela, que é de xurisdición Civil e Criminal
do señor Prior do Real Priorato de Sar sin que outro algún teña dominio nela,
por parte de dito señor Prior como tal e en nome do seu Real Priorado, dou que-
rela criminal e de auto ordinario contra dito Fernán Bermúdez no Real Tribunal
deste Reino de Galicia, que lle foi admitida; citou a este e máis cómplices [...],
téndose por dito señor Prior dado a súa probanza da posesión inmemorial na que
estaba de dita xurisdición e nela ter a referida picota e forca [...] deron senten-
za pola que condearon en tres anos de desterro a dito Fernán Bermúdez fóra
deste Reino, e nun aos demais reos Alonso Crespo, Xoán Crespiño, Gonzalo de
Fornelos e outros, e nas costas”.

Non era tema baladí o das xurisdicións nos tempos do Antigo
Réxime: os nacionalismos posteriores semellan un xogo de nenos
ricos conducindo coches alemáns se temos en conta que aínda no
século XIX Galicia se dividía en 509 xurisdicións diferentes, máis de
150 coutos, 7 cidades... con cadansúas normativas e trabucos impo-
sitivos. Ao respecto (e para revelar a función das pontes tamén
como fitos e referencias xeográficas do universo da época), podemos
citar parte do preito litigado entre o reitor de Santa María de
Paradela e San Martiño de Barbude, don Manuel Bermúdez de
Castro, e o colexio de xesuítas da vila de Pontevedra: nel dise que
tivo comenzo o preito en 1734, porque o colexio afirmaba lle per-
tencían os froitos e dezmos das vicarías de San Xoán de Santeles e
Santo Estevo de Lagartóns desde 1692. Trataron de establecer uns
lindes que non parecían nada claros aos veciños coetáneos dos suce-
sos que, nembargantes, coincidían en afirmar que orbitaban arredor
da ponte de Paradela:

“porque polo que mira a Santeles pola parte de SantaMaría de Paradela é a divi-
sión o río do Viso, que tamén se chama de Paradela, según polo mesmo se divi-
den as Xurisdicións de Vea e Tabeirós cunha pedra chamada aguda que se atopa
no ollo da ponte de Paradela, que despois desauga no Ulla”.

Outras testemuñas din que
“se dividen polo río Viso as xurisdicións e que por aquela parte tamén confinan
e se dividen as freguesías de Santeles e Paradela, mais non sabe que marco as
separa [..] e que en medio da citada ponte hai unha pedra a man dereita indo de
Paradela a Santeles, que é cadrada e non aguda, que había doce anos caíra no
río; e consta por este e outros que a Xustiza exerce actos de xurisdición até e
metade da ponte da parte de Santeles e da de acá, a de Tabeirós”.
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Outro dos declarantes depón que se dividen polo río as xurisdi-
cións ditas até a Ulla, mais non sabe se por ela se dividen as fregue-
sías, aínda que na mesma ponte

“había unha pedra de media vara máis de alto que as outras e que estaba no
mesmo sitio, e que a pedra tiña unha cruz”.

Unha terceira concorrente declara que

“malia que o río Viso separa as Xurisdicións, non así as parroquias, porque
Paradela ten de ambos lados, e que a Xustiza de Tabeirós exerce actos de Xustiza
até o medio da ponte, e a de Vea até o medio da parte de poñente da mesma”.

A conclusión do preito foi que semellaba das declaracións
que “Paradela está en dúas Xurisdicións”, parte en Vea e parte en
Tabeirós... .

E constatado que non hai nada novo baixo o sol no eido do
impartimento de Xustiza, debemos anotar -anecdoticamente- o pri-
meiro acto vandálico ou contra o mobiliario público executado na
nosa zona (hóuboos sempre, polo que parece): pois da pedra men-
cionada, outra testemuña afirma que non caera, senón que “botáraa
ao río un estudiante de San Xiao de Vea”.

Quedándonos ca esenza histórica da documentación, no que
coinciden tódolos veciños e veciñas era en

“ter oído que aquela ponte a fixera fabricar á súa costa unha muller, María de
Beasque, e así o escoitaran decir aos seus maiores; e antes oíran había a ponte
do Verdugo máis abaixo e que ese nome aínda o conserva o sitio no que estaba,
e era de pau. E xunto a ela había uns pasos de pedra por onde se transita de
verán; e por ese tempo e moita parte do inverno se transita o río de a pé, da
cabalo e con carros”.

No tocante á pedra referida, verdadeira clave histórica e metafí-
sica da ponte, non poidemos dilucidar o lugar ao que foi parar:

“sin que nunca houbese nel tal pedra, e sí só unha que contiña o nome do mestre
que fixera a ponte. E como se podía quitar por estar o río baixo, pediron se man-
dase quitar e recoñecer o rótulo que tivese para os efectos que houbese lugar”.

En efecto retirouse a pedra da súa ubicación no decorrer do con-
tencioso, da que se anotaron mesmo as medidas:

“dun ancho de catro palmos e tres de alto e un de grosor. E no seu remate un
encaixe que manifestaba ter tido outra enriba. E máis adiante un burato redon-
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do afondado como catro dedos. E ocupaba todo o seu ámbito un rótulo de letra
antiga que parece decía =Esta ponte fíxoa Roi de Bouzas ano de fame de mil qui-
nientos e setenta e cinco. O que por esta ponte pasare rece un paternóster= o
cal rótulo leron algúns dos que estaban alí. Pedíuse tamén que por canto había
algunhas cruces na ponte que os rapaces fixeran cando iban a afiar os picos, se
fixese recoñecemento de todas. E encontraron unhas doce cruces nas pedras da
ponte, unhas de a dúas cuartas e algunha de dúas e media. E unha delas decía
que a fixera de neno unha das testemuñas”.

O ano 1575 debeu ser, en efecto, como para poñerse a rezar pai-
nosos: tratando o pobo de recuperarse da epidemia de peste de 1568-
1571, a monarquía hispana declarouse en bancarrota e o rei Filipe II
puxo á venda xurisdicións enteiras cas persoas que vivían nelas e que
entraron no mercado coma calesquera outros valores, sendo com-
prados moitas veces polos propios banqueiros xenoveses que outor-
garan préstamos ao monarca. Nalgúns casos estas adquisicións cons-
tituíron a base dunha nova nobreza coma o condado de Ximonde ou
o marquesado de Santa Cruz. Os veciños de Oca e Ribadulla víron-
se afectados e parte dos desta última parroquia tiveron que pagar
para rescatarse eles mesmos de caer en xurisdicións que lles eran
alleas. A que se nos fai familiar a situación?

Curiosas as aportacións que pode facer unha ponte: á historia e á
toponimia (todavía queda un lugar coñecido como Beasque na parro-
quia, aforado no 1551 por don Pedro Henríquez de Soutomaior a Roi
de Cora); ao medio físico e á xeografía (seguían a empregarse pasos de
pedra ou portos para o gando ao tempo que pontellas en madeira); a
arqueoloxía e á epigrafía... e mesmo ao misterio: ou non resulta inque-
dante o nome de ponte doVerdugo? E u-la pedra da ponte de Paradela?

Teremos que conformanos con outras laxes escritas máis moder-
nas: xunto á igrexa de Santo André de Souto, por exemplo, fica
unha das pontes con inscrición votiva conservada e visible do noso
concello, lembrando a iniciativa do licenciado Caetano Taboada
Soutelo que dispuxo a súa construción en 1847; aínda que se trata
dunha pedra reaproveitada e poida que recolocada. As anteriores
etapas construtivas desta obra remóntanse ao século XVII: en 1680
xa existían alí muíños e canais, como o demostra a escritura funda-
cional da capelanía de San Roque, que menciona “a metade do lugar
do Canal que se atopa xunto nunha peza e xunto á ponte de Souto”.
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Seguindo cas pontes máis senlleiras do noso hinterland, non
podemos esquecer a que é mesmo o motivo heráldico principal do
concello, formando parte do seu escudo: a ponte de Vea, un dos
paradigmas da arquitectura civil da contorna, mencionada xa nas
súas Memorias do Arcebispado de Santiago en 1607 polo visita-
dor del Hoyo: “hai unha ermida xunto á ponte a Vea nun alto ca advo-
cación de Santa Marta”, clara sucesora cristiá dos altares adicados
aos deuses dos camiños e venerados polos romanos. Esta herdanza
ou sucesión de cultos nas pontes manifestábase a miúdo: a ponte
de Sarandón contaba cunha capeliña adicada a San Miguel e nou-
tras partes de Galicia como Betanzos ou Pontedeume repetíanse
estes fenómenos.

A ponte de Vea é outro dos accesos desde a Terra de Montes a
Compostela, entre as parroquias pontevedresa de Couso e coruñesa
de Teo. De seis arcos e sen dúbida orixe romana: formaba parte da
denominada Vía XIX do Itinerario Antonino que partía de Braccara
Augusta (Braga) e pasaba por Tui, Tenorio, Cuntis, Arzúa, Melide...
até chegar a Asturica Augusta (Astorga), cun ramal que atravesaría
polo Foxo e Corbelle. Cómpre ter presente que o Ulla era noutrora
moito máis doado de navegar que na actualidade e moito máis difí-
cil de defender: xa no ano 968 un centenar de naves normandas o
remontaron saqueando dezaoito vilas do interior do país.

Por este motivo de carácter estratéxico as pontes importantes
adoitaban estar protexidas por fortalezas que controlaban o tránsito
e os accesos á zona: o castelo de ponte Ledesma estivo en pé até o
século XIV e entre as atribucións da fortaleza da Barreira figuraba
“asegurar as pontes e camiños”, a decir do Preito Tabera-Fonseca. Este
documento incide en diversas ocasións no acertado da reconstru-
ción de diversos castelos que foran derrubados polos irmandiños,
coma o de Monte Sacro

“como fortaleza máis necesaria e conveniente á defensa e conservación dos bens
e estados da Igrexa, por estar como está entre as pontes da Ulla e de Ledesma e
Sarandón e Vea, polas que pasan e veñen á cidade de Santiago e a outras moi-
tas vilas e lugares e terras do Arcebispado moita e a maior parte do viño e outros
mantementos necesarios para a provisión e sustentación dos veciños e morado-
res, romeiros e pelegríns da dita cidade”.
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Por algo foi tamén a ponte da Ulla da que se apoderou o malo-
grado coronel don Miguel Solís (un dos doce mártires de Carral) no
alzamento revolucionario galego de 1846.

Tamén foi á ponte de Vea á que no 1809 os veciños lle destruíron
un dos ollos co fin de cortarlle o paso ás tropas francesas e que non
foi reparado até 1822. Parece idéntico proceder ao que se levou a
cabo noutra ponte senlleira: a de Sarandón. A súa estrutura actual
data de 1925, aínda que houbo unha románica tamén de seis arcos
que estaba en pé no ano 1180. Despois, entre 1608 e 1610, acome-
teuse nela unha notable obra dirixida polo mestre Bieito González
Araúxo que debeu perdurar até 1708, cando unha enchenta destruíu
as pontes de Ulla e Sarandón.

Neste lapso de anos nos que as grandes pontes permanecían inu-
tilizadas incrementouse o uso de barcas para cruzar o río. Foran un
medio que sempre existira e perdurou aínda moito tempo: no 1923
Pedro Varela Castro todavía as menciona na zona de Vea rexidas
pola familia Cora. Eran imprescindibles en partes do Ulla como a
Ribeira de Berres (na sesión de 27 de xullo de 1839 o concello con-
cedeu autorización a unha delas) para chegar ás feiras de Santiago,
Lestedo ou Sarandón co gando e cos carros con mercadorías.

E parece que este servizo de barcas estivo, do mesmo xeito que as
pontes e as fortalezas, controlado polas oligarquías locais (o Cabido
de Compostela, o Concello ou mesmo particulares) que sacaban bo
proveito del e do uso das vías de comunicación en xeral (mutatis
mutantis, tal que hoxe en día): consta que no XVIII a Xustiza e
Rexemento da cidade de Santiago concedía en arrendamento o ser-
vizo de barcas da súa zona de influencia a particulares (en Arnois no
1752, por exemplo, outorgoulle un permiso a André de Souto, que
debía pagar por el 1641 reais cada ano). Sabemos incluso as tarefas
vixentes na segunda metade do XVIII:

“dous maravedís por persoa, catro por cada cabalería en baleiro, seis cargada,
dezaseis por cada carro de bois baleiro e o doble cargado”.

E os prezos duplicábanse na tempada outono-inverno a partir de
setembro. Teñamos en conta que desde 1708 até 1741 as pontes de
Sarandón e da Ulla encontrábanse deterioradas até o extremo de
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non se poder usar, ocasionando periodos de carestías puntuais en
Santiago. Nesta última data adxudicáronselle as obras de reparación
a Lucas Caaveiro e a Pedro de Outeiro.

Ademais, seguindo o chamado Camiño Real ou Camiño Francés
que pasa pola Pica en dirección aos lugares de Baltar e Vilar de Santa
Mariña de Ribeira (e que transita por riba doutra magnífica ponte
medieval dun único arco, entre Moreira e Lagartóns) e chega ao de-
nominado lugar do Poio da Barca de Sarandón, arribamos a unha das
prebendas económicas da relevante familia dos Outeiro de Riobó, á
que debeu de fornecer de pingües ganancias: en maio de 1839 o
Capitán Xeral da Rexión concedeu o uso dunha das barcas do Poio
a don Manuel Outeiro e en xaneiro do 1855 parece que don Manuel
e don Hipólito Outeiro detentaban a propiedade de dúas destas
embarcacións.

E de forma indirecta sacaron proveito tamén doutros negocios
vencellados a elas; porque non debemos esquecer dentro das fun-
cións das pontes a lúdica: se nelas se xuntaba a xente para achegar-
se ás feiras é lóxico que houbese onde beber, comer e/ou mesmo dur-
mir (de feito no 24 de marzo de 1688 xa aparece no rexistro de
defuncións de Santa Mariña de Ribeira o acto fúnebre polo marido
“de Dorotea, taberneira da Ponte Sarandón”). E a familia dos Outeiro
rexentaba cando menos desde o século XVIII a chamada “venta da
Barca”: no 1770 tivo lugar un preito entre o reitor de Ribeira (o ove-
tense don Bernardo Antón Cuervo Arango) e varios veciños en
relación á edificación da nova igrexa parroquial. Por el sabemos de
certa resistencia da xente á hora de facer os carretos de barro, area,
madeira e outros materiais para proseguir ca construción do templo.
Entre os contumaces a esas labores figuraba Domingos Álvarez, quen
alegou a imposibilidade de facelo debido a que tiña moita terra por
labrar e debía vender viño, pois era taberneiro e xornaleiro de don
Xoán de Outeiro, ao que lle debía máis de 7000 reais e para o que
despachaba “na taberna de xunto á barca” (ou “venta da Barca”).

Como anotamos antes, as pontes, ideadas como obxectos de uso
e propiedade comunitaria e pública, foron (desde antes que Roma
comenzase a colocar nelas altares adicados aos deuses dos camiños
que o Cristianismo transmutou en capelas) impregnándose de cren-
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zas e símbolos que perviviron até fai poucas décadas na cultura popu-
lar. Son varias as do noso concello que levan o apelido “do Unxido”,
aínda que a que porta esta denominación con máis propiedade é a
que pasa por riba do regueiro dos Bertousos (tamén chamado de
Lagos logo do seu tránsito por ese lugar da parroquia de San Miguel
de Castro) e que penetra en San Xiao de Arnois preto da Tenencia
da Veiga, cruzando a estrada nacional 525.

Parece que esta cerimonia do unxido –que tiña por templo pagán
a ponte– consistía nun bautismo prenatal mediante o que as mulle-
res con embarazos que hoxe denominaríamos de risco pregábanlle á
primeira persoa que pasase pola ponte que lles enxemprase ao fillo
nonnato que agardaban. O viandante –que por elemental cortesía
debía aceptar– collía auga do río e salpicáballa á muller ao tempo
que pronunciaba parte do ritual do bautismo cristián; e o factor pri-
mordial que outorgaba ás augas dese lugar as propiedades apotropai-
cas do embarazo consistía no tránsito das mesmas polos rodicios do
cabalístico número de sete muíños.

Tal práctica foi prohibida expresamente pola Igrexa en 1747 me-
diante as disposicións do sínodo do arcebispo Caetano Xil Taboada;
mais semella que seguíu a executarse até o pasado século XX: preto
da igrexa de Santo André da Somoza e do muíño chamado da Picota
consérvase –en exceso remodelada por unha actuación fóra de lugar
das que conviría evitar repeticións– outra pontella na que tiñan
lugar esta caste de bautismos.

Levamos xa varias páxinas con unicamente breves anotacións
referidas a media ducia de pontes: excedería os límites deste volu-
me completar un estudo que merecese tal nome de toda a riqueza
artística e histórica que se agocha nas nosas cincuenta e unha parro-
quias en forma de pontillóns, pasos, pontellas e outras manifesta-
cións similares.

Mais non sería xusto deixar de referirse, aínda tanxencialmente,
a outras encantadoras paraxes do no noso redor nas que existen pon-
tes relevantes. Na zona das Veas e das Barcalas son numerosas as que
deberiamos mencionar: a do lugar de Vilacriste en Cora, a de Carbia,
os pontillóns de Sieiro... . Algunhas mesmo semellan “reedicións”
de vellos éxitos ou copias en cemento Portland de paradigmas
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medievais coma os que vimos de tratar liñas arriba: velaí senón sobre
o río Vea a existente en Cora preto de Fontenlo.

As parroquias de maior tamaño (como Codeseda, Souto ou Arca)
contan por lóxica cun número máis elevado destas construcións: en
Arca as pontes de Nodar, da Paradola (cun cuarto de milleiro de
outonos sobre as súas lousas, elaborada comunalmente polos veciños
de ambas beiras do río Umia) e a adintelada do Portón.

Espallábanse sobre os regueiros as de Moimenta, Feal, a chamada
Pontiña, a da Agudela, a de Maceiriña, a de Moimenta... das que
hoxe pouco ou nada queda para amosarlles ás xeneracións vindeiras
do videoxogo on line.

En Codeseda a ponte da Pedra sobre o Umia formaba parte do
Camiño Real antigo que viña da Terra de Montes á Estrada e onde
existían desde o século XVII puxantes muíños: en varios expedien-
tes destas datas figuran –por exemplo–

“unha casa con dous muíños no río nomeado ponte da Pedra e xunto á mesma
ponte, ben arreados, que pola súa situación traballan todo o ano incesantemente”.

Pontella de cemento na parroquia de San Miguel de Cora, sobre o río Vea.
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Ponte do Portón en San Miguel de Arca.

Ponte da Paradola en San Miguel de Arca.
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Pasos entre os muíños do Ferreiro e Novo, en san Xurxo de Codeseda.

01_Estrada_v.17:01 A Estrada v. 12 18/11/14 19:46 Página 202



203

Damián Porto Rico

Vol. 17 (2014)

Ponte medieval das Quintas en San Xurxo de Codeseda.

Ponte medieval e muíño das Quintas en San Xurxo de Codeseda.
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Tamén conta a parroquia umiá cos pontillóns de Abragán,
Campos, Devesiña... aínda que sobre todos destacan (para o noso
parcial parecer e por puro sentimentalismo) a ponte medieval do río
das Quintas, a de Barro e a de Fragoso. Porque non hai que esquecer
valores adxuntos e de difícil cuantificación, coma os paisaxísticos:
que prezo ou custo económico se pode asociar a un paseo de outono
polo entorno da ponte de Fragoso co seu idílico elenco de muíños
(dos poucos aínda con capacidade de moer) e a modesta eira de
hórreos do lugar (distante da grandiosidade da da Ermida en Santa
Baia de Castro, mais non exenta de encanto)?

Outras pontes como a de Baliñas parecen pensadas en servizo dos
doentes: en Callobre, nas inmediacións da ponte do Viso, aprovei-
tando o nacemento de augas mediciñais. Hoxe está en ruínas pero
dela óllanse aínda os perpiaños de arranque do arco.

Interesante categoría de pontes fórmana as que se utilizaron para
transportar auga ademais de facilitar o tránsito de persoas, conxu-
gando as tipoloxías de viaducto e acueducto. Temos exemplos sobre
o Umia e sobre o Liñares:

O Liñares contaba abaixo da ponte do Calvelo (hoxe desapare-
cida) cunha curiosa estrutura para paso de auga e persoas sobre o
barranco de Pina da que perduran restos que merecerían por dereito
propio formar parte do patrimonio histórico dos estradenses. Este río
foi motor da electrificación da vila, que contou con luz pública desde
1900 grazas á central instalada nel por Camilo Pardo. Todo o com-
plexo é digno de visita, e estivo baseado na máis antiga presa de
Pina: no 1709 o cura Adrián Rodrigo de Leis e varios veciños che-
garon a un acordo para a súa construción co mestre canteiro de San
Tomé de Quireza don Francisco Escudeiro

“abaixo do muíño de Trasmonte chamado de Salgueiro, pola cantidade de tres-
centos ducados de vélaro, dezaseis fanegas de pan, catro moios de viño e ade-
mais poñer homes de traballo até rematar a obra de facer a e arranxar en forma
a dita presa de auga até traela arriba da casa reitoral por todo o monte entre
penedas e precipicios”.

Mais no canto de proceder á súa protección e coidado mediante
os instrumentos necesarios, o mentado río e presa foron obxecto de
novos aproveitamentos industriais recentemente, en detrimento da
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Viaducto do barranco de Pina sobre o río LIñares.

Viaducto e acueducto da presa de Leira sobre o río Umia.

01_Estrada_v.17:01 A Estrada v. 12 18/11/14 19:46 Página 206



comunidade tradicional de regantes e nun momento no que as nece-
sidades de produción eléctrica non eran tan apremiantes como para
estragar o noso patrimonio natural e histórico.

E do Umia, entre as parroquias de Rivela e Codeseda, derívase a
presa de Leira que discorre fertilizando terras e movendo rodicios de
muíños que foron desa importante familia que lle deu nome: a auga
e a xente pasaban por unha ponte-acueducto erguida sobre un arco
de medio punto en paraxe imbuída dos espíritos e lendas dos mouros
e que berra por unha prospección arqueolóxica de calado. E che-
gando á parroquia de Parada temos a chamada ponte de Rivela, que
comunica con Liripio, e o que queda da ponte do Cura... .

Entre as parroquias de Tabeirós e Guimarei, a ponte de Xerliz,
pola que pasa o Camiño Real cara á vila, a da Algalia como antesa-
la da esquecida casa grande dese nome, a do Zarabeto, a da Torre, a
da Pinguela, etc.

En San Xurxo de Cereixo (sé do primeiro concello moderno da
vila) a ponte de Pernaviva sobre o Pego Negro (de curioso nome que
fai pensar na posible presenza alí doutra picota), a deMollarrabo e a de
Cereixo (sobre o regato da Fervenza desde 1840). E como non men-
cionar a ponte do Santo xunto á igrexa, antigo paso para Callobre.

A modo de epílogo desta breve introdución e con vistas á prepa-
ración dun estudo máis pormenorizado que debería contemplar
unha colaboración multidisciplinar da Historia, a Arqueoloxía, a
Arquitectura, a Arquivística, a Epigrafía, a Xeografía... considera-
mos que resulta imperativa unha catalogación ou inventariado das
pontes, pontellas, pasais, pontillóns, pasos, portos1 e outras vías simi-
lares que forman parte do acervo histórico e cultural do noso pobo.
Paso previo sería definir e conceptuar as diversas tipoloxías presen-
tes (no caso das pontes, por exemplo, se son adinteladas, dun ou
máis arcos, de falso arco...), analizar de modo sistemático as súas
fábricas con vistas á súa datación aproximada e, posteriormente,
crear un ficheiro que conteña as coordenadas, medidas, datos histó-
ricos suliñables e imaxes de cada unha desas manifestacións en pre-
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1 Os portos, moi presentes na microtoponimia, serían enlastrados realizados en ríos de
pouco andar para evitar que os carros ou/e o gando afondasen na lama ou na area do
fondo.
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visión das futuras reparacións (que serán irremediables co devalar do
tempo), reconstrucións e actuacións que sexan necesarias para man-
telas cando menos nun estado de decrepitude controlada que non
deturpe a súa antigüidade e esenza nin ofreza perigo aos viandantes:
non olvidemos que son obras que lles confiren aos lugares novos
valores paisaxísticos.

Noutras palabras: saber o que hai, onde e como está. Actuación
que compriría efectuar tamén con outros tipos de bens inmobles que
forman parte do noso patrimonio etnográfico e da nosa historia: velaí
o caso dos muíños de río, dos que temos posiblemente a maior con-
centración do mundo e apenas contamos deles cunha someira cata-
logación (non por incompleta menos meritoria) de X. López Pampín.

Sería un bo paso previo para ter en conta ante posibles aproveita-
mentos ecosostibles do –aínda– privilexiado medio natural e forestal
no que se manifestan as pontes, que vaia máis alá da mera explota-
ción madeireira para subprodutos de pasta de papel ou de leña para
calefacción e que podería pasar polo establecemento de rutas, o exer-
cicio de actividades deportivas ou artísticas que graviten en torno a
eses fenómenos, o desenvolvemento de ramificacións do turismo do
Camiño de Santiago ou de aventura, o aproveitamento gastronómi-
co dos fungos e outras producións das fragas destinadas á alimenta-
ción... ademais da utilidade que seguirían a ter estas manifestacións
arquitectónicas para a gandeiría ecolóxica ou calesquera outras acti-
vidades do crecentemercado turístico en alza, que agradecería a posta
en valor de roteiros antigos e reconstrucións de carácter histórico.

En definitiva, un chanzo máis para acadar un rexurdimento nes-
tes –e vindeiros– tempos de crise que podería pasar pola oferta de
produtos artesanais, diferentes, exclusivos... nosos.

A estas alturas da disquisición xa haberá quen se pregunte polo
finanzamento destas actuacións aparentemente raianas na utopía.
Mais non debemos esquecer que un pobo que efectúa investimentos
en cultura fomenta a concienciación e o civismo; e aínda que resul-
ta doado pontificar con cartos alleos, non sería imprudente destinar
unha parte (aínda que sexa do modesto 1%) dos nosos cada día máis
elevados trabucos, tasas, exaccións ou imposicións (municipais ou
supramunicipais) á conservación do noso pasado, que debera mere-
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cer tanto respeto coma o fútbol, o ciclismo ou outras manifestacións
culturais postmodernas.

Porque xa decía o poeta:

“Ai daquel home ou daquel pobo que se esquezan das súas raíces históricas, por-
que sentirán pouco medo ante o futuro e a súa mediocre instalación no presen-
te será estéril!”
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