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Limiar

Consideracións

Dende hai tempo tiñamos arelas de facer un estudo xeral
sobre os cruceiros de todo o noso Concello da Estrada. Había ser un labor ledo e proveitoso, pois deste xeito podiamos
coñecer, ademais dos cruceiros, a xeografía, os belidos casais que nos falan da súa historia, a localización dos castros,
as igrexas, as xentes, etc., etc..
Pero as nosas arelas non se atopaban axudada pola cativa economía xa que o noso Concello é dos meirandes da
provincia e está moi espallado. Este atranque facía que non
puidésemos levar a cabo a nosa idea,
Hoxe, ainda que non cambiou a nosa economía, é ben
certo que as nosas arelas uníuse o desexo de lembrar a importante tarefa de Don Alfredo García Alén, galego sincero,
estudoso das nosas antigas raíces históricas e culturais; camiñante incansábel de corredoiras, montes e vales na procura dos valores arqueolóxicos agachados ou ignorados por
moita xente.
Este sinxelo traballo noso quere ser unha afervoada homenaxe tenra a ese home que un día, inesquencente para
nós, chegou á nosa escola para darnos alentos na tarefa de
descubrir as nosas riquezas culturais; a ese home que, co
sorriso nos beizos, sempre estaba disposto a escoitarnos
e a ensinarnos cousas das que el sabía tanto; a ese home
que tanto loitou por unha Galiza mellor, por unha Galiza
máis coñecida e polo tanto por unha GALIZA
máis amada e respectada.
Algúns destes monumentos xa foron estudados polos nosos irmáns ou compañeiros que tiveron a sorte de coñecer
a Don Alfredo. Nós volvemos, neste verán,
a estudalos e percorrelos de novo.
E, rematado o labor proposto, ofrecemos con
ledicia este catálogo xeral de todos os Cruceiros
da Estrada, a loanza e honra do mestre e defensor
destes tesouros, Don Alfredo García Alén.

Deste estudo de todos os cruceiros do Concello da Estrada, nun total de 69 cruceiros, 1 petos de ánimas e 7 cruces,
sacamos, a nivel de rapaces da escola, unhas sinxelas conclusións que imos resumir así:
1. Un rexo espírito relixioso dos nosos devanceiros,
que coa súa fe ergueron estes monumentos. Así o testemuñan as moitas inscricións "A devoción de...". É ben certo
que aquí xogou moito a influencia de igrexa. Naquelas parroquias onde houbo frades e mosteiros son máis abondosos:
Santeles (tres), Curantes (catro), Pardemarín (catro). Algúns
dos cruceiros érguense con motivo daquelas antigas misións
nas que os predicadores pregoaban os poderes da Cruz contra as penas eternas despois do pasamento dos homes, coma
unhas eficaces indulxencias en pedra.
2. Unida a esta primeira conclusión temos que poñer
de manifesto a perda destas vivencias e desta fe nos tempos
de hoxe en día. Non obstante ollamos que cada día as nosas xentes teñen máis interese por conservalos e restauralos
(os da Somoza, Casalpaio en Requián, Pousada en Curantes,
etc.) conduta que atribuímos:
a. Aos moitos emigrantes que viron en terras alleas a
valoración que alí se lles daba aos monumentos antigos.
b. Ás ofertas que as xentes das vilas e cidades andan a facer aos veciños para
mercárllelos.
3. Mentres atopamos moitos cruceiros e
cruces, son moi escasos
(un só en todo o Concello) os petos das ánimas. Pensamos que
pode ser debido a que en moitas igrexas e
capelas xa tiñan un altar para as ánimas e as
esmolas había onde botalas.
4.
Houbo na bisbarra un maior
número de cruceiros dos que hoxe atopamos,
pois os vellos recordan bastantes máis que
foron desaparecendo pouco a pouco diante
da indiferenza da xente.
5.
Sobre os cruceiros saben moi
poucas cousas e nos arquivos das igrexas, segundo os cregos, tampouco consta o seu erguemento.
6.
Nalgunhas parroquias achegadas hai cruceiros dos que foron feitos polos mesmos artistas. Así
o dragón dos pedestais de Ribeira de Abaixo e de Ribadulla (Arnois). Non obstante non son moitas as diferenzas duns cos outros, se ben hai motivos especiais
que os fan distintos.
7.
Onde atopamos diferentes motivos é no reverso da cruz. En primeiro
lugar está a imaxe da Piedade, logo a
Virxe Dolorosa rezando e, xa en número menor, a Virxe da Asunción, á que
algunha xente lle chama a Virxe da Paz.
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Caeiro: 42°42'59.7"N 8°36'02.7"W (42.716574, -8.600747)
Santa Mariña: 42°42'55.7"N 8°35'24.0"W (42.715479, -8.589988)
San Miguel: 42°44'03.8"N 8°35'34.6"W (42.734400, -8.592933)
Igrexa de Requián: 42°41'25.4"N 8°35'35.2"W (42.690391, -8.593113)
Casalpaio: 42°41'59.1"N 8°35'25.5"W (42.699735, -8.590415)
Igrexa de San Xurxo: 42°42'59.9"N 8°34'03.3"W (42.716648, -8.567586)
O Casal: 42°44'05.8"N 8°33'25.7"W (42.734942, -8.557132)
Guntín: 42°43'25.3"N 8°32'53.8"W (42.723700, -8.548273)
Igrexa de Frades: 42°42'60.0"N 8°34'03.2"W (42.716662, -8.567561)
Igrexa de Sto. André de Vea: 42°42'29.0"N 8°33'05.6"W (42.708062, -8.551568)
San Miguel
Ramiráns: 42°42'21.4"N 8°32'55.2"W (42.705946, -8.548665)
de Barcala
Croios: 42°42'46.2"N 8°32'42.0"W (42.712846, -8.545002)
3
San Bartolomeu: 42°42'49.5"N 8°32'23.5"W (42.713752, -8.539863)
Sequeiró: 42°44'55.2"N 8°32'51.6"W (42.748657, -8.547658)
1
Barco: 42°45'10.6"N 8°33'08.8"W (42.752951, -8.552446)
Igrexa de St. Cristina: 42°44'02.0"N 8°30'59.4"W (42.733878, -8.516510)
Santa Mariña
de Barcala
Gándara: 42°44'14.8"N 8°31'43.6"W (42.737432, -8.528770)
2
Santeles Igrexa: 42°44'26.9"N 8°29'26.3"W (42.740817, -8.490639)
Santeles: 42°44'36.8"N 8°29'34.0"W (42.743556, -8.492771)
5
Renda: 42°43'39.7"N 8°29'43.3"W (42.727705, -8.495363)
Igrexa de Cora: 42°44'46.0"N 8°31'14.3"W (42.746113, -8.520648)
Frades
Igrexa de Toedo: 42°42'48.9"N 8°30'11.2"W (42.713583, -8.503105)
Igrexa de Matalobos: 42°42'13.0"N 8°31'03.6"W (42.703613, -8.517665)
O Cruceiro da Estrada: 42°41'26.0"N 8°29'32.8"W (42.690541, -8.492439)
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Cruceiro de Caeiro
Santa Mariña de Barcala
Situación
Diante da capela de San Humberto que pertence á parroquial
de Santa Mariña de Barcala. No
mesmo empalme que vai a San
Miguel de Barcala coa estrada a
Pontecesures.

Lendas
Antes de que se fixese a estrada
seica estivo erguido nun vello camiño por onde ían as xentes e os
carreteiros a Pontecesures.
Un día de inverno, de tronos e
lóstregos, un carreteiro daqueles
viu a morte aos ollos. Os bois non
podían coa carga de sal, enterrado
o carro no barro. Veu a noite e o
home prometeu facer o tal cruceiro, e foi así como se salvou.

Características
Baseamento composto por
unha plataforma cuadrangular e
un pedestal cunha chea de gravados sobre a morte de Cristo.
Unha caveira en cada unha das
catro esquinas; costelas no anverso; píntega nun lateral; serpe
no reverso; cabeza de serpe e
año no outro lateral.
O varal comeza con sección
cuadrangular e caras rectangulares cos gravados seguintes: no
anverso e reverso unha cabeza
de anxo; sol e lúa nas laterais.
Faise logo o varal redondeado e acanalado. No medio ten
un fato de esculturas: un bispo
cun neno no colo, un bispo cun
báculo, un santo coa palma do
martirio e un conxunto de tres
figuras.
Capitel moi sinxelo con volutas.
A cruz é cilíndrica e acanalada, cos remates dos brazos
lobulados. No anverso Cristo
moi pouco pendurado, un pouco ríxido. No reverso Virxe coas
mans dereitas, rezando.
Ben conservado. Ten unha
altura duns cinco metros.

Inscricións
Anverso
JARO MAGARIÑOS
Reverso
ALONSO DV
Lateral
AÑO 1692
Lateral
CRAS( )

Cruceiros da Estrada
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Cruceiro de Santa Mariña
Santa Mariña de Barcala
Situación
Un antigo camiño real a
oitenta metros da escola
e en fronte á igrexa parroquial de Santa Mariña
de Barcala. Hoxe en día
a veiga onde está é o
campo da festa.

Inscricións
No reverso do pedestal di:
A DEVOCION DE VIC
ENTE RILO
No reverso
1878

Baseamento composto por unha plataforma de dous chanzos cuadrangulares e un
pedestal de molduras e acanalado con inscricións.
O varal comeza con sección cuadrangular e caras rectangulares onde están gravadas os seguintes símbolos:
No anverso, un cáliz e un pequeno cadrado ; no reverso custodia e rombo, e nas
caras laterais un copón e outro indefinido.
Segue o varal cilíndrico e acanalado.
Capitel con follas de acanto nas esquinas e
uns anxos alados en cada unha das caras.
No crucifixo polo anverso un Cristo de
liñas finas e bastante logrado. No reverso,
sobre unha cabeza de anxo unha Virxe rezando. A sección dos brazos da cruz é cilíndrica. Está ben conservado, a súa altura é
duns catro metros e medio.
Lendas
Cando o dono desta veiga ía co gando para traballala asustábanse os animais. Entón
mandou facer o cruceiro para esconxurar o sitio.
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Cruceiro de San Miguel
San Miguel de Barcala
Situación
No adro da igrexa parroquial de San Miguel de
Barcala, diante da fachada principal da mesma.
Pasa por diante a pista
que baixa do empalme
da estrada a Cesures no
lugar do Caeiro e segue
a Couso.

Componse o seu baseamento dunha plataforma de tres escaleiras cuadrangulares e un pedestal prismático cuadrangular.
Sobre a terceira escaleira e unido ao pedestal hai unha mesa de
pedra no anverso do cruceiro.
O varal comeza cuadrangular cunha sinxela
moldura e logo segue octogonal. O capitel é tipo
cornixa sen ningunha
clase de adobíos.
Na cruz, polo seu anverso, hai un Cristo coa
cabeza deitada sobre o
peito e todo el pendurado dos brazos. Compón
unha escultura chea de
expresividade.
No reverso, sobre
dun anxo, unha Dolorosa
de liñas moi esquematizadas coas mans dereitas.
Ten unha altura duns
catro metros e medio.
Está ben conservado.
Lendas
Pensan os veciños que as pedras para facelo viñeron do Castro Valente onde os "mouros" facían tamén eles sacrificios humanos. Sempre o recordan no mesmo sitio onde está hoxe.
A mesa de pedra ten como finalidade poñer alí a Custodia Sacra o
día do Sacramento, ou sexa, o día do Corpus Christi, adoración que
se segue a facer.

Inscricións
No anverso do pedestal,
pero tapadas coa pedra da
mesa, ollamos uns sinais
e riscos que ben puideran
ser a data da súa feitura.
Non chegamos a podelas
ler.

Cruceiros da Estrada

7

Cruceiro de Requián
Frades

Situación
No lugar da igrexa da
parroquia de Requián,
detrás da Capela da
Virxe dos Milagres, no
campo da festa. Para
chegar alí hai que torcer
a esquerda na estrada
a Cesures, despois de
pasar Santa Mariña
de Barcala. Está a uns
quince quilómetros da
Estrada.
Baseamento composto por
chanzos cuadrangulares
e un pedestal cúbico moi
sinxelos sen inscricións nin
esculturas. Varal octogonal
de moi pouco grosor.
Capitel con volutas e follas
de acanto moi logradas.
No crucifixo Cristo pendurado da cruz nunha belida
posición, pero coa cabeza
mirando ao ceo e moi
forzada esta postura.
No reverso unha Virxe moi
pequena, que non chega a
encher todo o Crucifixo. De
liñas sinxelas dunha impresión de ser moi miúda toda
ela. Ten as mans dereitas
como rezando.
Está moi ben conservado. A
súa altura alcanza os catro
metros. Non ten inscricións.

Lendas
Polas trazas pensamos
que debeu ser feito no
século XIX. Os máis vellos da aldea xa o lembran
sempre nese sitio. No día
da romaría dos Milagres
pode verse como moitos
devotos dan voltas de xeonllos arredor del.
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Cruceiro de Casalpaio
Frades

Situación
Na mesma entrada ao lugar de Casalpaio, á beira
da pista que vén desde
Santa Mariña de Barcala.
Pertence ao lugar a
Requián, parroquia anexa
de San Xurxo de Vea.

Inscricións
No reverso e moi esmorecidas hai estas lendas
┼ O´MISVSI UMD
SLV MINC
V
O

Baseamento composto por unha plataforma de catro chanzos cuadrangulares e un pedestal prismático
cuadrangular con alusións á morte do pecado. Unha
caveira en cada unha das esquinas; unha serpe no anverso; tibias nunha cara lateral; píntega no reverso e
paleta (omoplata) na outra lateral.
O varal comeza con sección cuadrangular e caras
rectangulares onde están gravadas cousas da paixón,
no anverso cáliz e palma do martirio; na lateral, coroa
de espiñas e tralla; esqueira e dúas lanzas no reverso;
martelo, corazón e tres cravos na lateral. Logo o fuste
faise octogonal.
O capitel ten volutas moi logradas. Está unido á
cruz cunha cinta de ferro.
No crucifixo ten no anverso un Cristo dependurado e xeonllos en postura moi lograda. No reverso
unha Dolorosa de liñas sinxelas e ben trazadas.
Despois do último accidente, cando un coche o levou por diante, está moi ben coidado. Ten unha altura
duns catro metros e medio.
Lendas
Poida que hai anos houbese na aldea un casal de familia
rica: O casal de Paio. Din que de aí vén o nome da aldea.
Este home sería quen o mandou facer, pois nin os máis
vellos se lembran de que lle dixesen seus avós nada sobre o tal cruceiro.

Cruceiros da Estrada
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Cruceiro do cemiterio de S. Xurxo

Situación

Vea

Componse o baseamento dun chanzo cuadrangular e un pedestal prismático cuadrangular que ten gravadas no anverso dúas caveiras nas esquinas e unhas tibias no reverso.,
Varal fino moi pulido de sección octogonal. Capitel tamén sinxelo
cunhas volutas pouco fondas.
A cruz únese ao capitel cunha cinta de ferro. No anverso Cristo de
liñas moi finas e logradas, coa cabeza caída sobre o peito. Baixo os pés,
un anxo. No reverso unha Dolorosa de belida expresión. Moi ben conservado. Ten unha altura duns tres metros.

No adro da igrexa de San
Xurxo de Vea presidindo
o cemiterio da parroquia.

Lendas
Foi feito para presidir o
cemiterio. Cambiouse
hai anos para o novo
camposanto. Agora, coas
novas obras de agrandar
o cemiterio, volveuse a
sacar e púxose no adro
diante da igrexa.

Inscricións
MANOME
HAZER

AÑO DE
1618
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Situación

No lugar do Casal da parroquia de San Xurxo de
Vea. Á beira dunha casa,
pero afastado das veigas
por unha parede baixa. A
100 metros da pista que
vai do Souto á igrexa de
San Xurxo.

Cruceiro do Casal
San Xurxo de Vea

Características
O baseamento está
composto por unha
plataforma de catro
chanzos cuadrangular e
un pedestal prismático
cuadrangular labrusco e
sin inscricións.
Varal de sección octogonal cunha escultura
dun santo cun martelo
na man.
Capitel sinxelo cunhas finas volutas nas esquinas.
No anverso da Cruz está
un Cristo moi pouco separado coa cabeza caída
sobre do peito con boa
expresión. No reverso
unha Virxe coas mans
dereitas e suplicante.
Esta imaxe está sobor da
cabeza dun anxo.
A Cruz é lobulada cuns
belidos remates e está
unida ao capitel por unha
cinta de ferro.
Moi ben conservado e
protexido. Ten unha altura duns catro metros.

Lendas
Mandouno facer un
emigrante á volta das
Américas. Este emigrante, cando viña no
barco salvouse de morrer
afogado no naufraxio que
tivo aquel barco.
Quixo que fose feito coas
pedras que estivesen
bañadas polo mar e seica
o varal e mais a Cruz
viñeron de Santa Uxía de
Ribeira até Pontecesures
en barco e de alí en carro.
Tamén contan que había
dous irmáns que non se
levaban alá moi ben pero
cerca xa do pasamento
dun deles o crego díxolle
que se non lle perdoaba a seu irmán non lle
daría a volta ao redor do
devandito cruceiro. Entón
os dous irmáns volveron a
perdoarse.

Cruceiros da Estrada
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Cruceiro de Guntín
S. Xurxo de Vea

Situación
Érguese na aldea de
Guntín, da parroquia
de San Xurxo de Vea.
Está sobre un comareiro
dunha veiga de propiedade particular, nun cruce
de camiños. Chégase a
el torcendo na estrada
de Cuntis a Santiago no
lugar do Rosallo por unha
pista que sobe a San
Xurxo.

Características
Ten por baseamento un
pedestal case cúbico. O
varal comeza de sección cadrada uns trinta
centímetros e logo faise
octogonal.
O capitel, de liñas moi
sinxelas, quere ter unhas
volutas que case non se
notan.
O crucifixo só ten anverso
cun Cristo a rentes da
cruz, moi basto e pouco
expresivo.
Ben conservado. A súa
altura é duns tres metros.

Lendas
Con motivo dunha
misión que houbera
na parroquia, D.
Manuel Renda, labrego rico, tencionou
erguer un cruceiro.
Como el fora un bo
canteiro, el mesmo
fixo o crucifixo,
pero morreu antes
de rematar o varal.
Pediulle ao fillo que o
erguese naquel sitio.
Segundo un dos netos, debeu acontecer
todo iso alá polo ano
1911.
Cando os cadáveres
pasan por diante
rézase un responso
pola súa alma.

Inscricións
No pedestal, no seu
anverso:
DEBOCION DE
MANUEL RENDA
I SU ESPOSA
FRANCISCA
FARIÑA
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Situación

Dentro do adro a igrexa
parroquial de Santa María
de Frades, diante do
cemiterio.
Hai unha boa pista que
nos leva até a irexa
románica e polo tanto até
o cruceiro.

Cruceiro de Frades
Frades

A rentes da terra ten un chanzo cuadrangular e logo un pedestal cúbico rematado por enriba
coas arestas en chafrán sen inscrición nen gravados.
Varal de sección octogonal
cunha escultura dun santo sobre
unha concha moi feituca. Ten o
santo ca palma do martirio.
O capitel é un tronco de pirámide maciza cunhas lixeiras
liñas gravadas que semellan volutas.
No anverso do crucifixo, Cristo moi basto a rente da cruz sen
expresión. No reverso a Virxe
coas mans postas para rezar.
Moi ben conservado. Non se
deron lido uns trazos que ten no
pedestal. A súa altura é duns tres
metros e medio.

Lendas
Segundo nos contan este cruceiro é dos máis vellos de toda a bisbarra. Como a igrexa, de bo estilo románico non tiña ningunha cruz, foi cando os veciños encargaron un cruceiro. Canteiros da zona puxéronse
mans á tarefa os veciños obrigóuse a facerlles os traballos das súas casas mentres durasen as obras.

Cruceiros da Estrada

13
Situación

Cruceiro do cemiterio de S. André
Vea

Inscricións
Hai sinais de inscrición no
pedestal, pero só desciframos no anverso
SV DEB ANO 1625
┼

Lendas
Estivo erguido no antigo
cemiterio, uns douscentos
metros máis lonxe.
Contan que unha vella portuguesa que viviu na parroquia
esconxurou ao pé del polas
noites.

O baseamento componse dunha plataforma dun só chanzo e un pedestal de sección cadrada que ten dúas caveiras nas esquinas do anverso, unha serpe no medio delas; dúas tibias, costelas e a píntega nas
outras caras.
O varal ten sección octogonal cun santo, Santo André? No anverso,
mentres no reverso está tallada a imaxe de San Pedro. Estas dúas esculturas moi logradas.
Capitel moi sinxelo cunhas liñas superficiais semellando volutas.
Crucifixo unido ao capitel cunha chapa de ferro. No anverso Cristo
de longos brazos en postura un pouco forzada. No reverso unha belida
imaxe da Virxe da Piedade co fillo de longas melenas. Os brazos da cruz
mostran volutas nos remates. Moi ben coidado, ten unha altura duns
tres metros e medio.

Érguese no medio do
cemiterio de Santo André
de Vea, diante da igrexa
parroquial.
A mesma pista que vai á
Igrexa dende a estrada
de Cuntis a Santiago
lévanos a el.
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Cruceiro de Ramiráns
Santo André de Vea
Situación
Nun comareiro á beira
dun camiño veciñal,
diante dunha casa do
lugar de Ramiráns da
parroquia de Vea.
Para chegar a el hai
que torcer á esquerda
na estrada de Cuntis a
Santiago e polo camiño
uns cento cincuenta
metros.

Baseamento composto por tres chanzos cuadrangulares
que fan de plataforma e un pedestal prismático cuadrangular.
Varal cuadrangular no comezo deica uns sesenta centímetros para facerse logo octogonal. No lateral do varal
hai a escultura dun santo.
Capitel cunha manchea de volutas moi logradas e nas
caras laterais distintos santos, mentres que no anverso e
reverso hai dúas cabezas de anxos.
No anverso do crucifixo un Cristo pendurado da cruz
con boa expresión e moi traballado. No reverso a Virxe
cunha coroa e coas mans dereitas de liñas moi xeitosas.
A cruz semella una torada dunha árbore.
Un pouco descoidada a súa conservación pois sae por
entre os arames dunha viña e a plataforma está un pouco
esmorecida. Ten unha altura dun catro metros e medio.
Lendas
Este cruceiro pertencía ao casal que está á súa beira. Era
unha casa de fartura e xenerosa, coñecida co nome de “Casa
do pan”, pois cando os pobres chegaban a ela tiñan compango
e leito para pasar a noite.
Para festexare a primeira misa dun fillo crego mandouse facer
este cruceiro.
Cando o Guerra da Independencia contan que o cura Pego,
xefe das guerrillas, mandou rezar ao pé deste cruceiro os homes que ían loitar contra os soldados de Napoleón.

Cruceiros da Estrada
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Cruceiro dos Croios

Situación

Santo André de Vea
Unha plataforma de catro chanzos cadrados e un pedestal dun xeito ovoide coma un "croio" forman
o seu baseamento.
No croio están gravadas dúas caveiras nas esquinas opostas e no medio das caras, unhas tibias, un
año, costelas e píntiga.
O varal ten sección redondeada, case cilíndrica facéndose máis delgado no remate. No medio, polo
reverso hai unha escultura dun santo con copón.
No remate do varal dous aros sinxelos fan de capitel. Cruz trevolada que mostra no anverso un Cristo basto a rentes do Crucifixo. No reverso a imaxe dunha Dolorosa.
Está moi ben conservado.
Inscricións
Nótanse uns trazos que
debían ser unha inscrición
pero que deberon ser
picadas cando o refixeron.
Na parte debaixo do varal
está escrito:
REDI
FICO
SE
ANO
D1780

Lendas
Os donos reciben ofertas
moi boas para vendelo.
Hai anos estivo no medio dunha carballeira.
Co gallo dunha epidemia
nos animais os veciños
ergueron o cruceiro para
que fuxise aquela praga.

Nunha horta particular,
propiedade do Sr. Barcala, no quilómetro 11 da
estrada de Cuntis a Santiago no lugar de Santo
André, da parroquia do
mesmo nome de Vea.
Á súa beira pasa tamén
a pista que vai a San
Xiao de Vea.
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Cruceiro de San Bartolomeu
San Xiao de Vea

Situación
No campo da festa da
capela de San Bartolomeu,
da igrexa de San Xiao de
Vea. Nun antigo cruce de
camiños, hoxe á beira da
pista que vén de Santo
André de Vea a San Xiao.

Lendas
No libro "A Estrada" de
Pedro Varela lemos sobre
este cruceiro "que foi feito
con motivo dun homicidio
que se cometeu unha noite ao saír dunha taberna
que por alí había dous xogadores de cartas.
A nós dixéronnos que fora
feito ao mesmo tempo
que a capela, dedicada a
San Bartolomeu.
Nos días de festa do santo aínda algunhas mulleres dan voltas de xeonllos
arredor do cruceiro.

Componse o baseamento de tres
chanzos cuadrangulares e un pedestal
prismático cuadrangular con caveiras nas esquinas e gravadas nas caras
unha píntega, unhas tibias, un año e
costelas.
O varal únese ao pedestal dun xeito cuadrangular e aos dez centímetros
xa ten sección octogonal liso sen ningunha escultura.
O capitel é un tronco de pirámide
exagonal invertida con molduras.
O crucifixo está moi traballado
con bodoques. No anverso Cristo a
rente da cruz, pouco expresivo. No
reverso unha imaxe da Piedade. O fillo ten unhas longas pernas.
Está ben conservado. Co recheo
da pista debeu quedar enterrado outro chanzo máis. A súa altura é duns
tres metros e medio. Non se lle atopan
inscricións.

Cruceiros da Estrada
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Cruceiro de Sequeiró

Situación

Couso

Atópase a carón da pista
que vai de Couso a San
Miguel de Barcala, nun
antigo cruce de camiños,
á entrada do lugar de
Sequeiró, da parroquia
de Santa María de
Couso. Chégase a el
torcendo á esquerda
no Km. 10 da estrada
a Santiago, no lugar de
Fontenlo.

Características
O baseamento componse
de catro chanzos cuadrangulares e un pedestal de
pouca altura, sen inscricións.
Varal de sección octogonal
dunha soa peza e liso.
Capitel con volutas sinxelas, con santos en cada
unha das catro caras.
No anverso da cruz hai un
Cristo a rente dos brazos do
Crucifixo, cunha expresión
de home vello. No reverso
unha escultura de Virxe
Dolorosa cos sete puñais
da dor.
Ten unha altura duns
catro metros. Está moi ben
coidado, ainda que a súa
situación fai perigar a súa
conservación.

Lendas
Un labrego, doente do
reuma, non podía ir á
misa da parroquia, pois
tiña un bo anaco de camiño. Nunha semana de
Paixón fixo a oferta de
mandar facer un cruceiro e ao pouco tempo curou da súa doenza.
De aí vén que antigamente cando os vellos
comezaban
atoparse
doente, daban sete voltas ao cruceiro para sandar.
Hoxe só queda unha pequena devoción, facendo o sinal da Cruz cando
pasan pola súa beira.

18

Olimpio Arca Caldas
Situación

Érguese no lugar de
Couso, na parroquia do
mesmo nome a uns trescentos metros da igrexa
parroquial.
Chégase deica el
torcendo á esquerda no
quilómetro 11 da estrada
a Santiago pola pista
que vai ao couto dos salmóns, a uns cen metros
do cruce.

Cruceiro do Barco
Couso

Características
O baseamento componse
dunha soa peza prismática
cuadrangular cunha mesa
tamén cuadrangular sobre
a que se atopa o pedestal.
Non ten escaleiras.
O varal é octogonal liso sen
esculturas e remata nun capitel cilíndrico con volutas
nas esquinas e anxos no
medio das caras.
Mostra o crucifixo, no seu
anverso, un Cristo moi pouco pendurado da cruz, pero
con expresión. No reverso
atopamos a Virxe da Piedade con Cristo no colo.
A súa altura é duns catro
metros. Moi ben conservado e sempre adornado
o seu entorno cun xardín e
frores.

Lendas
Contan que a antiga igrexa de Couso estivo situada naquela paraxe. No
tempo de facer a nova
igrexa o crego quixo levala para diante dela,
pero os veciños non deixaron.
Na bisbarra de Vea
atopamos outros cruceiros que deberon ser obra
do mesmo canteiro que o
que fixo este.
Houbo, hai anos, o costume de visitalo e alumealo no tempo da Paixón.
Cando había misións ou
rogativas na parroquia
chegaban até el.

Inscricións
No anverso:
este crucero
de carbia isidroima
año 1731
Nun lateral:
LO JCO ANDRES
TIO MELANIA

2021

1981
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Cruceiro de Santa Cristina
Vea
Características
Tres escaleiras cuadrangulares, unha peza cadrada e unha
mesa compoñen a súa plataforma. Sobre a mesa un pedestal
prismático cuadrangular de
arestas biseladas nas que hai
inscricións.
O varal comeza rectangular e
logo faise octogonal. Hai dúas
esculturas no varal: un San
Brais e o outro sen identificar.
Remata en forma cilíndrica. O
capitel ten volutas moi logradas
nas esquinas e anxos no medio
das caras.
Na cruz, no seu anverso, un
Cristo coa cabeza botada
para adiante, mentres que no
reverso aparece a Virxe da
Asunción, axudada por dous
anxos.
Ten unha altura de catro metros
e medio. Está ben conservado
e coidado polos rapaces que
veñen á escola.

Situación
A uns sesenta metros da
igrexa parroquial de Santa Cristina de Vea, na pista que leva a mesma no
lugar do Castro, érguese
este cruceiro.
Apartando da estrada a
Santiago, na paraxe do
Rollo, unha pista da concentración lévanos dereitos.

Lendas
Non se puxeron de acordo os veciños no intre
de colocalo no sitio. Uns
querían nunha aldea, outros desexaban noutra.
O crego mandou erguelo
onde está hoxe e a xente
no fixo caso del. Foi entón cando se concederon
as indulxencias.
Un veciño non conforme
con isto mandou facer
outro no lugar da Gándara.

Inscricións
Bisel
Caras

Reverso:
Este crucero
concedio el
imo s. cayetan
g h taboada ar

Anverso:
Lateral:
tio meilana año 1734
lo yco alonso
un pn y ave maria
2ºbpo dto 80 dias
o una salve
de indulgencias
a todos los que de ante este crucero
año 1741
rodillas recen
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Situación

A uns setenta metros da
estrada a Santiago, torcendo no lugar da Panadería, fronte á capela
dedicada a Virxe de Aránzazu, á beira dunha pista
da concentración.

Cruceiro da Gándara
Santa Cristina de Vea
Ten por baseamento tres escaleiras cadradas e un pedestal prismático coa cara de arriba labrada en círculo.
Comeza o varal de forma rectangular e logo duns corenta centímetros faise octogonal. Na
cara lateral hai a escultura de San Brais con palma.
Capitel con volutas e anxos no medio.
A cruz é barroca. No anverso Cristo moi traballado un pouco separado da cruz. No reverso
a Virxe na súa advocación da Asunción. Nos brazos da cruz dous anxos sostendo a María e tres
anxos nos pés.
Altura aproximada duns catro metros. Moi ben conservado, hai un veciño que se encarga de
telo limpo e por esta teima xa se borraron un pouco as inscricións.

Lendas
No libro "As Cruces
de Pedra na Galiza"
fai Castelao unha cita
de Bouza Brey sobre
este cruceiro. Segundo el, seica foi erguido
en agradecemento por
atopar a filla sa despois
de estar perdida nos
montes onde había moitos lobos.
A nós un veciño contounos que este cruceiro
mandárono facer estes
señores porque non se
levaban ben co crego e
este, un ano antes fixera
outro cruceiro moi cerca
da igrexa parroquial.
A xente da parroquia
séguelle tendo moita
devoción.

Inscricións
Reverso
Juan de Porto
Riveira su Mugr

Lateral
Y Catalina
pagaron

Anverso
Esta obra
Año 1742
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Cruceiro de Santeles (2)
Santeles

Situación
Á beira da pista que vén
desde Santa Cristina de
Vea, no lugar de Santeles,
preto da igrexa parroquial.
Antes era un cruce de camiños que levaban á igrexa e ao casal do crego.
Chámanlle a esta paraxe
Godoi.

1981

Está sobre un baseamento composto dunha plataforma de catro
escaleiras cadradas e un pedestal de pirámide cuadrangular con chafrán superior onde hai inscricións.
O varal é cilíndrico con diámetro meirande no comezo, que vai
diminuído até o capitel. A un terzo da base tan gravada unha custodia no seu anverso.
Capitel de base cilíndrica con volutas sinxelas e un anxo en cada
unha das catro caras.
No anverso da cruz hai un Cristo ao que lle falta a cabeza. No
reverso aparece a Virxe coroada por dous anxos nos brazos da cruz.
Debeu ser policromada pois aínda quedan mostras de pintura na
roupa da Virxe. Segundo nos di o crego da parroquia é a Virxe da
Asunción.
Altura do baseamento, incluído o desnivel coa estrada un metro
oitenta centímetros. Altura do cruceiro uns tres metros e medio.
Boa conservación no estado actual.
Lendas
Hai quen di que nos tempos da República dous veciños que saían da
taberna un pouco bébedos romperon a cabeza do Cristo a pedradas.
En troques outros veciños negan esta posibilidade e din que foron rapaces unha noite.
Noutros tempos as procesións das festas chegaban até el.

Reverso

Icose siendo

Inscricións

C. esquerda

Cura i retor d

Anverso

Nfranqueino

C. dereita

NDESANO1739
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Cruceiro de Santeles (1)
Situación

Santeles

A cincuenta metros da
igrexa de Santeles á
beira da pista que vén
desde Santa Cristina de
Vea, antes do camiño
veciñal.
Está metido no medio
dun valado de propiedade particular.

Lendas
A horta onde está, no
valado, o cruceiro pertende a D. Xan Cobas
e María Rebolo, quen
nos dixo que o mandara facer o patrón
daquela casa hai
moitos anos. Ela non
se lembra dos anos
que pode ter, pero xa
serán séculos.
Outros veciños dinnos
que o cruceiro estivo
no camiño, pero que
os donos da leira
correron o valado para
adiante até metelo no
medio.

Componse o baseamento de dúas escaleiras redondas moi enterradas e dun pedestal cilíndrico con
molduras.
O varal é octogonal pero acanalado, ou sexa, catro caras fan unha moldura cóncava. No remate superior do varal hai as seguintes gravacións: no anverso, libro do Decálogo sobre de follas de acanto; o
mesmo no reverso: nas caras dos lados, tamén sobre de follas de acanto un corazón atravesado por sete
espadas metido nun círculo.
O capitel, moi feituco, ten follas de acanto e espirais.
A cruz ten no anverso Cristo moi logrado e pendurado da cruz. No reverso aparece a Virxe cun neno
e cunha coroa. Semella que estivo policromada. Os brazos da cruz terminan en punta.
Altura, uns catro metros. Ben conservado. Sin inscricións.
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Cruceiro de Renda
Santeles
Inscricións
No lateral esquerdo ollamos:
Esta obra
la mand
o AZERJ
UANVIVI
GAV
AÑO16-9

Lendas
Este cruceiro estaba, hai moitos anos, na Devesa do Rei.
Trouxérono para o lugar de
Renda porque había unha capela e un casal de xente moi
importante. Contan que neste
casal afeitaron un home en
seco por non obedecer os
señores.
O santo do varal é Santo Antón. Cando a xente da aldea
perdía unha res de gando
atábanlle unha cinta ao santo
e pronto aparecía o animal.
Había unha muller que coidaba moi ben o cruceiro.

Situación
No lugar de Renda da parroquia de
Santeles, nun cruce de camiños.
Chégase a el torcendo á dereita na
pista que une Santeles con Aguións
a un quilómetro douscentos metros
dende a parroquial de Santeles.

Características
A plataforma está
composta por catro escaleiras cuadrangulares
sobre as que se asenta
o pedestal, moi traballado. De planta cadrada,
ten nas esquinas unha
caveira e no medio unha
serpe e unha píntega.
O varal comeza
cuadrangular cunha inscrición nunha das caras
e logo segue cilíndrico
acanalado. No medio
do varal atopamos un
santo, dinnos que Santo
Antonio.
Capitel moi sinxelo, só
unha voluta en cada
esquina. A cruz é case
cilíndrica, moi retocada
de estrías e molduras.
Nun só bloque de pedra
está no anverso un Cristo a rentes do crucifixo
coa cabeza ladeada. No
reverso está a Virxe da
Piedade con Cristo no
regazo.
A súa altura é duns catro
metros. Está moi ben
coidado.
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Cruceiro de Cora
Cora
Componse o seu baseamento
dunha plataforma de dous chanzos
cuadrangulares e un pedestal prismático cuadrangular. A rentes deste pedestal, polo anverso, hai unha
mesa de pedra.
O varal ten sección octogonal
sen ningunha escultura. Capitel cilíndrico con volutas nas esquinas e
unha cabeza de anxo en cada unha
das catro caras.
No crucifixo, polo anverso, un
Cristo moi pouco dependurado da
cruz e con faciana de home vello.
No reverso, unha imaxe da Virxe
Dolorosa en posición de oración.
Está moi ben conservado. Ten unha
altura duns catro metros.
Lendas
Os días de Santiago sae a procesión e na mesa de pedra do cruceiro exponse a Hostia Sacra a
adoración pública.

Situación
Diante da igrexa parroquial de San
Miguel de Cora, dentro do adro.
Chégase pola pista que sae da estrada a Santiago no lugar da Panadaría,
que nos leva a Cora e Santeles.

Inscricións
No varal
ANDRE
AÑO
BARCO
1789
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Cruceiro de Toedo
Situación
Á beira da igrexa parroquial de San Pedro de
Toedo, fóra do adro, a
carón da pista que vai á
mesma igrexa.

Lendas
Estivo erguido á beira do
camiño real que ía da Estrada a Santiago. Din que
era unha testemuña para
que non se perdesen os
peregrinos.

Características
Ten por baseamento unha plataforma de tres
chanzos cadrados e un pedestal tronco-piramidal con gravados: as costelas, unhas tibias,
unha píntega e un animal que non acertamos a
dicir o que é.
Varal de sección octogonal con dous santos
moi feitucos. O santo de enriba está sobre unha
cuncha de vieira e poida que sexa o apóstolo
Santiago. O de abaixo representa unha santa
cinguida por un cordón.
O capitel ten unhas volutas bastante ben feitas,
de liñas sinxelas.
No crucifixo, polo anverso, leva un Cristo a rentes da cruz e no reverso, unha imaxe da Piedade co fillo moi desproporcionado, demasiado
longo.
Está bastante ben conservado. A súa altura
aproxímase aos catro metros e medio.

Inscricións
No anverso do pedestal
Este cru se izo
Na parte de abaixo
cio
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Cruceiro de Matalobos
Situación
Érguese nunha pequena
praciña que fai a pista
que vén da Casa da Cruz
deica Toedo. Diante da
igrexa parroquial de Santa
Baia de Matalobos, fóra
do adro.

Lendas
O varal deste cruceiro foi feito hai uns oito
anos, no intre de atoparse o crucifixo. Unha veciña, arranxando unha
sepultura no cemiterio,
encontrou enterrado o
crucifixo.
Ningún veciño se lembraba de que na parroquia estivese erguido
antes un cruceiro.
O crego da parroquia,
D. Ricardo Villaverde
Gómez, encargou o varal a Codeseda e coas
pedras que había na
igrexa fixeron a plataforma.

Características
Componse o seu baseamento dunha plataforma de tres chanzos cuadrangulares de pouca
altura e dun pedestal, tamén cuadrangular,
coas arestas en chafrán.
Varal de sección octogonal basto, sen esculturas. Capitel moi sinxelo, tipo cornixa.
Cruz moi maciza e basta, con molduras nos
brazos. Ou falta o anaco da cruz vertical ou é
de tipo T. No anverso Cristo a rentes do crucifixo, moi pouco traballado e pouco proporcionado. No reverso, unha imaxe da Piedade,
moi sinxela de liñas, pero moi expresiva.
Ben conservado; ten unha altura duns tres
metros e medio.
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Cruceiro da Estrada

Situación
Érguese no remate da rúa
que leva o nome de “rúa
do Cruceiro”. Alí terminan
as edificacións urbanas
da vila da Estrada. Débese esta localización a que
estaba á beira do camiño
que ía para Santiago.
Sitúase a uns 250 metros
da praza principal.

Lendas

Características
Sobre a terra só se olla o pedestal, xa que a plataforma dos chanzos está enterrada polos recheos das augas e a nivelación da rúa.
O pedestal é prismático cuadrangular cunha caveira en cada
esquina. No anverso están gravadas as costelas; nun lateral, unha
serpe; e no outro lateral, as tibias cruzadas. Todos estes gravados
encóntranse bastante esmorecidos a causa dos xogos dos rapaces.
Varal de sección octogonal con dúas esculturas de santos sobre
unha cuncha. Case enchen todo o varal.
Capitel basto con volutas moi sinxelas nas esquinas.
Na cruz, Cristo a rentes do crucifixo, moi pouco expresivo. No
reverso está a Virxe da Piedade, maciza.
Ben conservado o varal e a cruz; en troques, o pedestal vai esmorecendo. Ten unha altura duns tres metros.

Moitos veciños aínda
se lembran de terlle
visto dous chanzos. Foi
erguido para sinalar os
lindeiros da xurisdición
de Tabeirós e das Veas
á beira do camiño real
que levaba os peregrino deica Santiago.
Un dos relevos dos
santos ten arremangados os pantalóns,
coma se nos quixese
dicir que nese lugar comezan as terras húmidas, cheas de barro do
val das Veas.
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Parroquia

Nº

Paraxe

Ano

Conservación

Zona B

Axexos

Aguións
(3)

25
26
27

Igrexa
Cemiterio
Aldea Grande

Boa

Paradela ( 1 )

28

Igrexa

Boa

Ribeira
(2)

29
30

Igrexa
Ribeira de Abaixo

Arnois (1)

31

Ribadulla

S. Miguel de Castro (1)

32

Cemiterio

Oca
(2)

33
34

Pazo de Oca
Igrexa

Boa
Boa

Orazo (1)

35

Igrexa

Boa

Remesar (1)

36

Igrexa

Boa

Agar
(2)

37
38

Igrexa - Cemiterio
Sorribas

Boa
Boa

Ancorados, S. Pedro (1)

39

San Pedro

Boa

Curantes
(4)

40
41
42
43

Cemiterio
Porto
Pereiras
Pousada

Rubín
(1)

44
45

Igrexa
Campo da Festa

Pardemarín
(4)

46
47
48
49

Igrexa
Castrelo
Parada
A Cruz

Sta. Cristina de Vinseiro
(3)

50
51
52

Igrexa
Moucho
Freáns

Lagartóns
(3)

53
54
55

Igrexa
Viso
Ouzamerxe

Guimarei

56
57

Igrexa
Torre

1606

Regular

Ouzande
(2)

58
59

Igrexa
Campo da festa

1678
1892

Boa
Boa

Moreira (1)

60

Igrexa

Boa

Berres (2)

61
62

Igrexa
Ribeira de Berres

Boa
Boa

Riobó

63

A Mota

Boa

Particular

A Somoza

64

Igrexa

Boa

Reposto hai pouco

1749

En perigo
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Cruceiros catalogados

Boa
Boa
Boa

1979

1749
1740

Boa

Boa
Boa
Mala
Moi boa

Pouco protexido

Cruceiro do
cemiterio de
Loimil
Particular

Esmorecen os chanzos

Boa
Boa

1725

Boa
Mala
Boa
Boa

1746

Boa
Boa
Boa
Moi mala
Mala
Regular

En perigo de esmorecer

Pouco protexido
Pouca protección
Pouco coidad
Esmorecen os chanzos

25. Igrexa de Aguións: 42°42'06.6"N 8°28'27.0"W (42.701820, -8.474152)
26. Cemiterio de Aguións: 42°42'06.6"N 8°28'24.2"W (42.701840, -8.473400)
27. Aldea Grande: 42°42'41.5"N 8°29'00.8"W (42.711520, -8.483560)
28. Paradela: 42°44'22.9"N 8°27'45.7"W (42.739700, -8.462700)
29. Ribeira, igrexa: 42°44'19.7"N 8°26'25.3"W (42.738800, -8.440360)
30. Ribeira de abaixo, 42°44'42.4"N 8°26'34.2"W (42.745097, -8.442845)
31. Arnois, Ribadulla: 42°45'08.0"N 8°24'14.1"W (42.752210, -8.403910)
32. San Miguel de Castro: 42°46'48.9"N 8°22'33.5"W (42.780250, -8.375960)
33. Pazo de Oca: 42°44'47.9"N 8°23'40.3"W (42.746640, -8.394540)
34. Igrexa de Oca: 42°45'01.3"N 8°22'49.4"W (42.750360, -8.380390)
35. Orazo: 42°44'20.4"N 8°21'15.0"W (42.739010, -8.354160)
36. Remesar: 42°43'46.1"N 8°23'30.1"W (42.729480, -8.391700)
37. Agar, Igrexa: 42°42'59.4"N 8°23'17.8"W (42.716510, -8.388280)
38. Agar, Sorribas: 42°42'58.4"N 8°23'23.7"W (42.716230, -8.389920)
39. Ancorados, S. Pedro: 42°42'59.4"N 8°23'17.8"W (42.716510, -8.388280)
40. Curantes, Cemiterio: 42°41'53.3"N 8°23'02.6"W (42.698140, -8.384060)
41. Curantes, Porto: 42°42'04.8"N 8°22'38.8"W (42.701330, -8.377440)
42. Curantes, Pereiras: 42°41'44.3"N 8°22'14.7"W (42.695647, -8.370755)
43. Curantes, Pousada: 42°41'28.7"N 8°23'30.7"W (42.691310, -8.391870)
44. Rubín, Igrexa: 42°41'49.7"N 8°24'43.1"W (42.697140, -8.411980)
45. Rubín, Campo da festa: 42°41'48.5"N 8°24'46.8"W (42.696800, -8.412990)
46. Pardemarín, Igrexa: 42°40'20.2"N 8°23'43.8"W (42.672280, -8.395510)
47. Pardemarín, Castrelo: 42°40'18.6"N 8°23'39.1"W (42.671820, -8.394180)
48. Pardemarín, Parada: 42°40'42.5"N 8°23'33.4"W (42.678484, -8.392601)
49. Pardemarín, A Cruz: 42°40'27.2"N 8°23'52.5"W (42.674219, -8.397911)
50. Vinseiro, Igrexa: 42°40'22.3"N 8°25'43.0"W (42.672860, -8.428600)
51. Vinseiro, Moucho: (Desaparecido)
52. Vinseiro, Freáns: 42°40'40.3"N 8°25'47.6"W (42.677860, -8.429880)
53. Lagartóns, Igrexa: 42°41'25.8"N 8°26'54.7"W (42.690510, -8.448520)
54. Lagartóns, Viso: 42°41'21.4"N 8°26'59.4"W (42.689270, -8.449820)
55. Lagartóns, Ouzamerxe: 42°41'17.5"N 8°27'56.4"W (42.688190, -8.465660)
56. Guimarei, Igrexa: 42°40'34.3"N 8°28'00.7"W (42.676180, -8.466870)
57. Guimarei, Torre: 42°40'60.0"N 8°28'31.7"W (42.683330, -8.475480)
58. Ouzande, Igrexa: 42°40'44.9"N 8°29'22.3"W (42.679130, -8.489520)
59. Ouzande, Campo da festa: 42°40'44.9"N 8°29'22.3"W (42.679130, -8.489520)
60. Moreira, Igrexa: 42°42'59.0"N 8°26'53.3"W (42.716377, -8.448134)
61. Berres, Igrexa: 42°44'27.6"N 8°25'18.8"W (42.741008, -8.421883)
62. Berres, Ribeira: 42°44'55.5"N 8°25'11.0"W (42.748760, -8.419710)
63. Riobó: 42°44'20.0"N 8°24'07.6"W (42.738880, -8.402100)
64. A Somoza: 42°39'52.3"N 8°29'01.0"W (42.664530, -8.483620)
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Cruceiro da Igrexa de Aguións

Situación

Aguións

Diante da igrexa parroquial de Aguións, fóra do
adro, debaixo dun castiñeiro centenario. Unha
pista que sae da estrada
que vai da vila a Ponte
Ulla, no quilómetro dous,
chega á igrexa.

Características
O baseamento componse de tres escaleiras
cuadrangulares como
plataforma e un pedestal
prismático cuadrangular basto, sen ningún
adobío.
Varal de sección octogonal, sinxelo. Capitel tipo
cornixa cuadrangular.
No crucifixo, polo anverso, Cristo coa cabeza
inclinada para diante, a
rentes da cruz. No reverso, a Virxe da Piedade
cunha belida expresión.
Os brazos da cruz rematan en lóbulos pouco
traballados.
Sobre as escaleiras e o
pedestal hai unha mesa
de pedra. Está ben conservado. Altura, uns tres
metros e medio.

Lendas
Hai moitos anos estivo diante dunha
casa da parroquia coñecida como “casa
do cruceiro”. Foi o antigo dono desta
casa quen o mandou facer para testemuñar a súa fe e o seu agradecemento
polos favores recibidos.
Hai uns trinta anos unha póla do castiñeiro esgazou e rompeu o varal. Hoxe
ten uns ferros que o teñen ben suxeito.
O día do Sacramento a procesión sae
da igrexa e sobre a mesa ponse a Custodia Sacra para a súa adoración.
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Olimpio Arca Caldas
Situación

No medio do cemiterio
de Santa María de
Aguións, situado detrás
da igrexa parroquial.

Cruceiro do cemiterio de Aguións
Aguións

Lendas
Hai anos un crego que rexía a parroquia
encargou a súa feitura para que presidise a
paz dos mortos.
Aínda non se esqueceu na aldea a devoción
dunha veciña que non tiña ninguén por quen
alumear o día dos Defuntos. Todos os anos
esta muller alumeaba o cruceiro.

Características
Ten por baseamento un
pedestal prismático cuadrangular liso, basto e sen
ningunha inscrición.
O varal é de sección octogonal tamén moi sinxelo.
Capitel tipo cornixa cuadrangular.
A cruz, con molduras, ten no
seu anverso un Cristo case
a rentes do crucifixo, pero
bastante logrado. No reverso, unha Virxe en posición
de rezar.
Está moi ben conservado e
non hai perigo de rotura.
A súa altura é duns catro
metros e medio.

Cruceiros da Estrada
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Cruceiro de Aldea Grande

Situación

Aguións

Lendas
Erixido nun cruce de camiños, foron os veciños da Aldea Grande os que
o mandaron facer para sentírense protexidos por algo concreto e próximo, xa que a igrexa lles quedaba moi lonxe.
É obrigado o responso pola alma dos mortos cando van para o camposanto.

Érguese este cruceiro á
beira da estrada que vai
dende Aguións a Santeles
a un quilómetro do empalme da que vai da Estrada
a Ponte Ulla, a unha
distancia de tres quilómetros da vila. Atópase nunha
carballeira no comezo do
camiño que leva a Aldea
Grande.

Características
Componse o seu baseamento
dunha plataforma con dúas escaleiras á vista, imaxinando que as outras dúas deben estar enterradas,
e un pedestal prismático coa cara
superior cun reborde circular.
Comeza rectangular o varal. Neste
pé están gravadas as ferramentas usadas no martirio: escada,
tenaces, martelo, tralla e corazón
atravesado por tres frechas. Remata o varal nun aro circular despois
de ser todo el octogonal.
Capitel con volutas moi ben trazadas e un anxo no medio das catro
caras.
No anverso da cruz, Cristo pendurado sostido por dous anxos dende
o pé da cruz. No reverso, unha
Virxe cun neno no colo e dous anxos coroándoa. A Virxe ten na man
dereita a palma do martirio.
Ten unha altura aproximada de
tres metros e medio. Está ben
conservado, pero pouco defendido
por estar nunha curva coa estrada.
Tampouco se lle ollan inscricións.
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Situación

Á beira da estrada
que vai a Ponte Ulla,
no lugar e parroquia
de Santa María de
Paradela. A igrexa
parroquial queda nunha
banda desta estrada e,
en fronte, o cruceiro na
outra banda.

Características
Baseamento composto
por unha plataforma de
tres chanzos cuadrangulares e un pedestal
tamén cuadrangular coas
arestas en chafrán.
Varal octogonal basto
e liso. No remate ten
sección cuadrangular que
lle serve de capitel moi
sinxelo.
No anverso da cruz un
Cristo moi rústico a rentes
do crucifixo, sen expresión. No reverso, unha
Virxe Dolorosa de liñas
sinxelas, pouco expresivas e nunha actitude de
rezar.
Todo o conxunto vese
pouco traballado. A cruz
está unida ao varal por
unha cinta de ferro.
Ben conservado, ten unha
altura duns catro metros.
Non se lle ollan inscricións.

Lendas
Antes de facer a estrada viña sendo o cruceiro
obrigado da maioría das
igrexas. Até el chegarían
as procesións dos días
das festas.
A estrada colocouno noutro nivel e parece coma
se fose un monumento
arredado da parroquial.
Houbo, hai tempo, unha
rifa pola propiedade do
terreo onde está erguido.
Resultou ser comunal,
pois pertencía á parroquia o mesmo que o vello
camiño que está ao seu
carón.

Cruceiro de Paradela

Cruceiros da Estrada
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Cruceiro da igrexa de Ribeira
Inscricións
Nun lateral do pedestal:
lo mando ha
zer angi des
050 ano 1
(ilexible)

Situación
Diante da igrexa de Santa Mariña de Ribeira, fóra do adro, á beira dun
comareiro dunha veiga.
Pódese chegar pola pista que vai desde A Pica, na estrada que vai dende a capital do Concello a Balboa, ou pola que vai a Arnois, apartando
despois de Paradela.

Características
Componse o seu baseamento dunha plataforma de dous chanzos cuadrangulares, xa que só teñen o frente e un pedestal. O pedestal ten planta
cuadrangular e remata en chafrán. No anverso hai un peto das ánimas que
aínda cumpre coa súa función. Ten gravadas tres almas entre as chamas
do purgatorio.
O varal comeza cuadrangular con caras rectangulares, onde atopamos os
seguintes gravados: tenaces e martelo no anverso; lanza e escada nun
lateral; manopla e tralla no reverso; e unha ave (un galo) sobre un pedestal.
Segue o varal redondo e ten unha placa que pon: “Santa Misión de Riveira,
Septiembre 8 de 1920. Padres franciscanos”. Encima da placa hai unha escultura dun santo; polo traxe puidera ser Santo Antonio cun Cristo no colo.
Capitel con moitas follas nas esquinas e anxos no medio das caras.
No anverso da Cruz, Cristo dependurado moi expresivo. No reverso, Dolorosa en actitude de rezo. Tanto a cruz coma o varal teñen nós que semellan
os dunha árbore.
Ben conservado e coidado. Ten unha altura duns cinco metros.
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Cruceiro de Ribeira de Abaixo

Situación
Á beira dun camiño veciñal a rentes dun valado
dunha horta, na aldea de
Ribeira de Abaixo, da parroquia de Santa Mariña
de Ribeira.
Chégase a el pola pista
que sae da estrada a
Arnois, despois de pasar
Paradela.

Lendas
Non souberon dicirnos nada sobre os cruceiros. Polas inscricións coidamos que foron mandados facer pola mesma persoa.

Características

Inscricións
Somente podemos ollar
no lateral, pois o valado
non deixa:
lo ma
AZER
Oso
balado
año 1749

Ten por baseamento unha plataforma composta por catro chanzos dos que
só se olla a parte dianteira, xa que o resto quedou debaixo do valado que
cerra unha horta. Sobre os chanzos, un pedestal cuadrado onde se atopa
unha escultura que vai dende un lateral ao anverso. Esta escultura representa un dragón moi grande e gordo.
O varal comeza con sección cadrada e nas caras laterais están gravadas
ferramentas da paixón: escada e lanza no anverso; tenaces e martelo nun
lateral; galo sobre un pedestal no reverso; manopla e tralla noutro lateral.
No medio atópase un santo sen cabeza.
Capitel cunhas ramaxes que tencionan ser volutas, e cabezas de anxos no
medio das caras laterais.
No anverso do crucifixo, Cristo moi logrado, dependurado da cruz. No reverso, Virxe Dolorosa cun longo puñal de ferro cravado, en actitude de
rezar. A imaxe está sobre tres cabezas de anxo.
Está un pouco esmorecido na plataforma. Ten unha altura duns cinco metros.

Cruceiros da Estrada
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Cruceiro de Ribadulla

Situación

Arnois
Inscricións
Cara lateral
Anverso
adebocion de
piandram
mdoacer das
o camila
ano

Nunha encrucillada de
vellos camiños, diante
da capela particular de
Ribadulla. Esta capela
pertence á familia de
Mario de Silva, no lugar
de Ribadulla da parroquia
de San Xiao de Arnois.
Unha nova pista chega
até o cruceiro.

Características
Sobre un comareiro; ten unha plataforma composta por tres chanzos cuadrangulares e un pedestal cúbico. Neste pedestal hai gravado un grandísimo dragón que enche o lateral e o anverso, onde
se atopa a cabeza. Hai no pedestal moitas inscricións que non chegamos a descifrar en toda a súa extensión.
O varal comeza rectangular con alusións á Paixón: no anverso,
tenaces e martelo; nun lateral, manoplas e tralla; no reverso, galo
sobre un pedestal; noutro lateral, escada e lanza. Segue o varal
cilíndrico con nós, semellando o toro dunha árbore.
Capitel con volutas pouco logradas nas esquinas e unha cabeza
de anxo nas caras laterais.
Cruz tamén cilíndrica con Cristo dependurado e bastante logrado.
No reverso, sobre a cabeza de anxo, unha Virxe coas mans cruzadas en actitude de oración.
Está ben conservado, pero pouco coidado. Ten unha altura de cinco metros.

Lendas
Os antigos donos da casa
a que pertence a capela de Ribadulla deberon
mandar facer este cruceiro.
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Cruceiro de San Miguel de Castro
Situación
Érguese no medio do
novo camposanto da
parroquia de San Miguel
de Castro.
Chégase por unha pista
que vén até a mesma
igrexa.

Lendas
A xunta parroquial foi quen acordou
facer un cruceiro para o cemiterio,
xa que na parroquia só hai unha
Cruz e esta non se debía levar para
o camposanto pois cumpre e foi feita
para outro fin.

Características
Este cruceiro é o máis moderno do
Concello da Estrada, pois só ten uns
tres anos.
Baseamento composto por unha plataforma dun só chanzo e un pedestal
prismático cuadrangular coas arestas
en chafrán.
Varal cilíndrico que semella un toro
dunha árbore con nós e casca moi
lograda.
Capitel con catro cunchas de peregrino nas esquinas.
Crucifixo semellando tamén un toro
dunha árbore. No anverso, Cristo
dependurado da cruz con longas
melenas, cos pés apoiados sobre un
pequeno pedestal. No reverso, unha
imaxe da Dolorosa coas mans xuntas
en actitude de oración e resignación.
Altura, uns catro metros.

Cruceiros da Estrada

Cruceiro de Oca

37
Situación
Na praza da aldea, a
carón do patio exterior do pazo de Oca, á
beira da estrada que
vai a Balboa, a uns dez
quilómetros da vila.

Lendas
Hai quen di que este
cruceiro pertenceu ao
pazo de Oca e que
nos días da festa do
pazo as procesións
da capela, que está
mesmo en fronte, chegaban até el.
Outros pensan que
sempre pertenceu á
parroquia, pois sempre estivo fóra das
cadeas que separan
as propiedades do
casal.
Non se coñecen outras lendas sobre este
cruceiro.

Características
Componse o baseamento
dunha plataforma de catro
escaleiras cuadrangulares
e dun pedestal prismático
cuadrangular, sen inscricións.
Varal cilíndrico liso, rematado en dous aros cunha
delicada moldura.
Capitel cuadrangular sen
ningunha decoración.
Cruz plana, sinxela. No
anverso, Cristo pouco
dependurado; no reverso,
a Virxe en actitude de
oración. As dúas esculturas son de trazos sinxelos,
pero harmoniosos.
Ben conservado. Ten unha
altura duns cinco metros
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Cruceiro da igrexa de Oca
Situación
Fóra do adro, nun lateral
da igrexa parroquial de
Santo Estevo de Oca,
nunha praza ovalada que
fai a entrada no templo.
Unha nova pista que
pasa por diante do
colexio lévanos até a
parroquial e ao cruceiro.

Lendas
Este cruceiro foi traído do lugar do Sisto.
Era propiedade de Manuel Pereiras Marzoa, herdado dos seus devanceiros. Regalouno para a parroquia coa condición de
que endexamais fose vendido nin cambiado de sitio.
As letras do pedestal foron rectificadas por
Juan Pereiras Villanueva e hoxe non se
descifran.
Naquela mesma paraxe hai o pedestal e o
varal dun antigo cruceiro sen cruz. No pedestal óllase moi ben: “Año 1846”.
Este cruceiro estudado debe ser máis vello que o que sacaron, ou sexa, antes do
1846.

Características
Componse o seu baseamento dunha plataforma de
tres chanzos cuadrangulares onde se apoia unha
mesa de pedra e un pedestal prismático cuadrangular, en que se ollan unhas inscricións que non se dan
descifrado.
Varal de sección octogonal.
Capitel fermoso cunhas follas de acanto sinxelas,
finas e moi logradas.
No anverso do crucifixo, un Cristo xeitosamente
dependurado da cruz. No reverso, unha Virxe da
Asunción sobre tres anxos e sostida por outros dous
que están apoiados nos brazos da cruz.
Óllase axiña que hai pouco tempo que se colocou
neste lugar. Ben conservado. Ten unha altura duns
catro metros e medio.

Cruceiros da Estrada
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Cruceiro de Orazo

Situación
Atópase diante da igrexa
de San Pedro de Orazo a
carón da parede que cerra o adro da parroquia.

Características
Dous chanzos cuadrangulares compoñen a plataforma sobre a que se ergue
un pedestal prismático cuadrangular liso, sen inscricións nin gravados.
Varal octogonal.
Capitel cunhas sinxelas cunchas na parte de abaixo e cabezas de anxo moi
pequenas no medio das catro caras. Crucifixo redondeado semellando un
toro de árbore. No anverso, Cristo dependurado da cruz, pouco logrado.
No reverso, unha orixinal Virxe da Piedade, pois todas as imaxes que atopamos desta advocación estaban metidas nunha superficie en rombo; en troques a deste cruceiro ten unha composición ao longo; moi pouco expresiva.
Repousa a imaxe sobre unha cabeza de anxo.
Está ben conservado e coidado. Ten unha altura duns catro metros.

Lendas
Estivo sempre uns sesenta metros máis abaixo do lugar
que hoxe lle deron, no cruce dos camiños que levaban á
igrexa. Cando se fixo a concentración, naquel sitio arranxaron unha praza e houbo que cambiar o cruceiro.
Algunhas procesións daban a volta ao seu redor cando estaba na antiga localización.
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Cruceiro de Remesar
Situación
No lateral sur da igrexa
parroquial de San
Cristovo de Remesar,
fóra do adro. A pista,
moi mala por certo, que
nos leva á igrexa tamén
chega até o cruceiro.

Inscricións
Todo o pedestal ten letras feitas nun
molde. Só soubemos descifrar:
Cara lateral
Anverso:
siendo cura ramON SILVA
SEÑORANS

Características
Componse o seu baseamento dunha plataforma
con tres chanzos cuadrangulares e un pedestal con
sinxelas e finas molduras.
No pedestal atopamos
unhas inscricións en letras
modernas.
Varal octogonal liso.
Capitel con volutas nas
esquinas e follas de acanto moi logradas nas caras
laterais.
No anverso do crucifixo,
Cristo dependurado da
cruz, moi logrado, cunha
coroa de espiñas de ferro.
No reverso, Virxe en actitude de oración sobre a
cabeza dun anxo.
Ben coidado. Ten unha altura duns catro metros.

Lendas
Dentro da igrexa de San
Cristovo, no altar maior,
hai unha inscrición que
di: “Siendo cura Dn. Ramón Silva Señoráns”.
Foi este crego quen restaurou o altar e mandou
facer este cruceiro, segundo consta nas inscricións.

Cruceiros da Estrada
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Cruceiro de Agar

Situación

Cemiterio

Diante da porta principal da igrexa de Santa
Mariña de Agar, dentro
do adro e no medio do
cemiterio parroquial.
Unha pista que torce á
esquerda na Pena do
Foxo na estrada que vai
a Silleda.

Características
Componse o seu baseamento dunha plataforma
de catro chanzos cuadrangulares e un pedestal prismático cuadrangular con molduras nas
caras laterais e rematado por enriba nunha coroa que o envolve.
O varal comeza con sección cadrada con caras
rectangulares e logo faise octogonal liso.
Capitel moi traballado
con cabezas de anxo no
medio e unhas orixinais
follas de acanto.
Cruz redonda, semellando un toro dunha
árbore. No anverso, un
Cristo moi dependurado da cruz, coa cabeza fondamente botada
para diante. No reverso,
sobre unha cabeza de
anxo, unha Dolorosa
coas mans dereitas, moi
expresiva e cunha túnica
moi lograda.
Non ten inscricións. Está
ben coidado. A súa altura é duns cinco metros.

Lendas
Non se lle coñecen. Pensan os veciños que igrexa e cruceiro son da
mesma data. Feita a igrexa, fíxose o cruceiro para bendicir a paz dos
mortos.
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Cruceiro de Sorribas
Agar
Situación
Érguese a uns trescentos metros da
igrexa parroquial de Santa Mariña
de Agar, no lugar de Sorribas, a
carón dunha pista, nun antigo
cruce de camiños. Chégase á
parroquial apartando á esquerda
na estrada a Silleda,
douscentos
metros despois
da Pena de
Arriba.

Características
Sobre unha morea de terra
ten unha plataforma composta por catro chanzos cuadrangulares e un pedestal
prismático
cuadrangular
que remata nunha coroa
circular. Varal de sección
cuadrangular no seu comezo e octogonal despois.
Capitel circular con volutas sinxelas nas esquinas e unha cabeza
de anxo en cada unha
das catro caras.
No anverso do crucifixo,
Cristo moi logrado, lixeiramente dependurado da cruz.
No reverso, barroco, atopamos unha imaxe da Virxe
da Asunción. Sobre tres
cabezas de anxo, a
Virxe é sostida por
dous anxos que se
apoian nos brazos
da cruz.
Polo desmonte para
facer a pista, quedou
nun montículo de
terra e os chanzos
van esmorecendo.
O resto consérvase ben. Ten unha
altura duns cinco
metros.

Lendas
O día da festa da patroa Santa Mariña as procesións chegaban até o cruceiro.
Tamén cando había misións na parroquia, os
frades levaban os santos até alí.
Quixeron mercalo uns homes que non se sabe
de onde eran.
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Cruceiro de S. Pedro de Ancorados

Situación
Á beira da pista que sae da estrada que vai a San Tomé de Ancorados, na aldea de San Pedro, da mesma parroquia.
A carón dunha horta nun terreo axardinado.

Características
Componse o baseamento dunha plataforma de tres chanzos cadrados de
pedra revestidos agora con cemento. Falta o pedestal que debeu ter na
súa antiga localización.
Varal de sección octogonal moi curto.
Capitel de sinxelas volutas. Unha cinta de ferro une o capitel coa cruz.
Crucifixo moi basto e sinxelo. No anverso, Cristo a rentes da cruz coa expresión dun home vello. No reverso, imaxe da Piedade co Fillo estalicado
no regazo da Nai, pouco logrado.
Ben conservado e coidado. Ten unha altura duns tres metros.
Non se ollan inscricións.

Lendas
Pertence este cruceiro á familia de Manuel Soto Remesar.
Con motivo da concentración o terreo onde estaba erguido pasou a
outros donos. Entón, o propietario cambiouno para o seu terreo, pero
non o meteu dentro da horta.
Tivo moitas ofertas para vendelo, pero endexamais o venderá.
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Cruceiro do cemiterio de Curantes
Curantes

Situación
No medio do cemiterio
parroquial de San Miguel
de Curantes.
Chégase pola pista que
torce á esquerda na
estrada a Silleda no lugar
de Pena de Arriba.

Lendas
O lugar onde estivo primeiro foi o campo da
festa, unha carballeira
a cen metros da parroquial.
Como estaba moi descoidado e exposto a un
accidente, veciños e
crego acordaron traelo
para o cemiterio.

Características
Baseamento composto por unha plataforma de catro chanzos cuadrangulares e un
pedestal cúbico rematado por enriba cun
círculo.
O comezo do varal é de sección cuadrangular nuns trinta centímetros, para facerse
logo octogonal.
O capitel non ten volutas nin follas de acanto; tan só unhas molduras ou trazas pouco
fondas, semellando unha miúdas costelas.
No crucifixo, un Cristo pouco dependurado
da cruz. No reverso, sobre a cabeza dun
anxo, unha imaxe da Virxe cun neno pequeniño no brazo esquerdo e a palma do martirio na man dereita.
Os brazos da cruz semellan o toro dunha
árbore.
Ben coidado. Ten unha altura duns cinco
metros.
Non se ollan inscricións.
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Cruceiro de Porto

Situación

Curantes

No medio dunha toxeira,
preto dun vello camiño
que levaba as xentes do
lugar á igrexa de San
Miguel de Curantes.
Detrás dunha horta
dunha casa grande no
lugar de Porto.

Características
Ten por baseamento unha plataforma de
tres chanzos cuadrangulares e un pedestal
prismático cuadrangular coas arestas en
chafrán.
Varal octogonal liso e basto.
Capitel cilíndrico con volutas e unha cabeza
de anxo no medio de cada cara.
No anverso do crucifixo, Cristo moi longo
coas pernas moito en ángulo. No reverso,
Dolorosa en actitude de resignación ou de
oración, sobre a cabeza dun anxo.
Os primeiros chanzos están un pouco
esmorecidos. O resto consérvase en boas
condicións. Por estar no medio das árbores,
atópase moi cheo de musgo.
Ten unha altura duns catro metros e medio.

Lendas
Hai moitos anos houbo no
lugar un home moi rico e
que valía moito, apelidado Brei. Este home era
o dono do casal que está
preto do cruceiro. Foi este
señor quen o mandou facer. Ademais dos cartos
que puxo el, obrigou os
veciños a dar unha axuda
para poder rematalo.
Unha vella comentounos:
“Hai moitos anos aquí viviron uns frades que foron
os que o fixeron. Isto xa
mo contaba miña avoa”.
Hoxe os veciños desexan
traelo para o medio da
aldea e facerlle unha praciña á beira da pista, pero
non dan chegado a pórse
todos de acordo.
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Cruceiro de Pereiras
Curantes
Situación
A carón da pista que vai
ao lugar de Pereiras na
parroquia de San Miguel
de Curantes, nas últimas
casas deste lugar.

Características

Lendas
Cando se fixo a pista, os
obreiros quixeron cambialo para non ter que
rebaixar o monte, pero
os veciños non lles permitiron que o tocasen.
Corría pola aldea o
conto de que debaixo
do cruceiro había unha
arca de ouro. Unha noite
a veciña que está preto
do cruceiro escoitou
uns ruídos. Levantouse
a ollar e puido ver un
veciño que tencionaba
derrubalo para poder
coller o tesouro. Puxo en
pé os veciños e o pobre
do home tivo que fuxir.
Desexan facer unha xuntanza, pois teñen medo
de que unha noite llelo
poidan levar, e colocalo
no medio da aldea nunha
pequena praza.

Encóntrase o seu baseamento sobre unha morea
de terra. A plataforma está
feita por tres chanzos cadrados, esmorecidos os
dous primeiros, e un pedestal prismático cuadrangular coas arestas biseladas, ou sexa, en chafrán.
Varal octogonal moi sinxelo e liso.
Capitel moi voluminoso
con moitas follas de acanto moi feitas e catro cabezas de anxo, cada unha
delas nunha cara.
No anverso do crucifixo,
Cristo moi basto a rentes
da cruz. No reverso, unha
imaxe da Virxe Dolorosa
en actitude de oración ou
de resignación.
O baseamento atópase
bastante esmorecido e
descoidado. O resto consérvase ben, pero o capitel e a cruz son moi pesados en comparanza co
varal. Hai perigo de que
se veña abaixo. Ten catro
metros de altura.
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Cruceiro de Pousada
Curantes
Situación
No lugar de Pousada, da
parroquia de San Miguel
de Curantes, á beira da
pista que vai da estrada
do Sol a Pardemarín,
nunha praza que fixeron
nova para colocar o
cruceiro.

Lendas
Todos lle chaman o cruceiro da paz, xa que din
que a Virxe que ten no
reverso é a Virxe da Paz.
Hai moi pouco tempo
cambiouse de sitio, xa
que onde estaba tiña sete
chanzos que xa ían esmorecidos. Fixeron unha
praciña para el a uns vinte
metros de onde estaba.
Contan que o mandou facer algún crego da antiga
casa de Recarei, onde
está a famosa Nugalla.
Quixeron levalo para o
cemiterio de Curantes,
pero os veciños non deixaron facer o traslado.

Inscricións
Reverso
Lateral
Anverso
EstE CRUCO
MDO ACER
DNBER
NARDO BALLA DARES CANDELA STIO¡ DST
AÑO 1749

Características
Baseamento composto
por tres chanzos cadrados e pedestal prismático
cuadrangular con inscricións.
Varal octogonal liso.
Capitel circular con
volutas moi logradas nas
esquinas e unha cabeza
de anxo en cada cara.
No crucifixo ten un Cristo
xeitosamente dependurado da cruz. No reverso,
unha Virxe sobre tres anxos e sostida por outros
dous nos brazos da cruz.
Colocado de novo, está
limpo e moi coidado. Ten
unha altura duns cinco
metros.
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Cruceiro de Rubín
Igrexa
Situación
Diante da igrexa parroquial de Rubín, fóra do
adro, no antigo campo
da festa. A trescentos
metros da estrada do Sol
a Pardemarín, apartando
á esquerda.

Características
Lendas
Soamente nos dixeron
que nalgunhas festas a
procesión sae a dar a
volta arredor deste cruceiro.

Só dúas escaleiras cuadrangulares sobre o chan forman a
plataforma. O pedestal é case
un cubo coas arestas de arriba
en chafrán, onde se ollan as
inscricións.
Varal octogonal cun relevo dun
santo mártir coa súa palma.
Remata nun aro cilindríco.
O capitel con volutas nas
esquinas e anxos no medio das
caras.
No anverso da cruz, Cristo
pendurado e moi logrado. No
reverso, a Virxe da Asunción
sostida por dous anxos que se
apoian nos brazos da cruz e
aos seus pés dous anxos con
trompetas.
Ten unha altura duns catro
metros; está ben conservado.
Nos primeiros tempos debeu
de ter catro escaleiras, que
pouco a pouco foron quedando
enterradas.

Inscricións
No anverso
Na cara lateral
Maria de basc
oas deboto
juan pereira si sumuger
año 1740
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Cruceiro de Rubín

Situación

Campo de festa

En fronte do camposanto de Rubín, a uns trescentos metros da igrexa,
no campo da festa.
Á beira da estrada veciñal do Sol a Pardemarín, torcendo á dereita á
altura do quilómetro sete
da estrada a Chapa.

Inscricións
No anverso do pedestal
hizose siendo re
tor o franco
garcia sandaa

Lendas
Non se coñecen. A única procesión que chega deica el é a do San Campio, nos derradeiros días do mes de maio, romaría que ten moita sona
na bisbarra.
Din os veciños que había outros dous cruceiros na parroquia, pero que
desapareceron.

Características
Componse o baseamento de tres escaleiras cuadrangulares, pero deben
estar enterradas algunhas máis. O pedestal é prismático cuadrangular con
chafrán. No anverso hai inscricións e nun lateral, as costelas. En cada
esquina hai unha caveira, unha delas moi esmorecida.
O varal comeza rectangular cun gravado que semella unha tralla de varias
colas ou unha planta, e segue octogonal.
O capitel é de sección cuadrangular, macizo e con volutas.
No crucifixo os brazos da cruz con chafrán moi pronunciado no reverso. O
Cristo do anverso, basto e a rentes da cruz, que remata nun avultado INRI.
No reverso, a Virxe coas mans xuntas en actitude de rezo.
Altura, uns tres metros e medio. Ben conservado.
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Situación

En fronte da igrexa
parroquial de Santa Baia
de Pardermarín, fóra do
adro, nunha pequena
carballeira ou campo da
festa.
Remata alí a pista que
une o Sol con Pardemarín.

Cruceiro da igrexa de Pardemarín

Lendas
Só soubemos que
este cruceiro
é pertenza
de todos
os veciños,
pois cando
se fixo foi
a escote e
todos teñen
alí unha
parte.
As procesións dan a
volta ao seu
redor.

Características
O seu baseamento está feito por unha
plataforma de catro chanzos cuadrangulares e un pedestal prismático cuadrangular
basto.
O varal comeza cunhas sección cuadrangular para facerse logo octogonal sen
ningunha escultura.
Capitel cilíndrico con sinxelas volutas e catro anxos. No anverso do crucifixo, un Cristo pouco expresivo dependurado un chisco
da cruz. No reverso, sobre tres cabezas de
anxos, unha Virxe en actitude de rezar. É
unha imaxe moi sinxela e lograda.
O rebaixe que fixeron para a pista pon en
perigo os chanzos da plataforma. A súa
altura é duns catro metros e medio. Está
ben conservado.
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Cruceiro de Castrelo

Situación

Pardemarín

Nunha encrucillada das
pistas da concentración,
no lugar de Castrelo, a
uns douscentos metros
máis arriba da igrexa
parroquial de Santa Baia
de Pardemarín.

Lendas

Características
O seu baseamento componse dunha plataforma de dous chanzos cuadrangulares e un pedestal que semella un lixeiro tronco de prisma cuadrangular con moldura a dez centímetros da base e logo con graos; no anverso e reverso
unhas aspas; nas caras laterais, unha cruz.
Varal de sección octogonal liso, sen ningunha escultura.
Capitel basto e macizo. Unhas esculturas tencionan ser follas de acanto, pero moi pouco logradas.
Crucifixo tamén basto. No anverso, Cristo a rentes da cruz. No reverso, unha imaxe da Virxe Dolorosa coas mans
en actitude de oración.
Un pouco descoidado co chanzo primeiro xa esmorecido. Ten unha altura duns tres metros e medio.

Din os veciños que é o
máis vello dos catro que
hai na parroquia e por iso
lle teñen moito aprecio.
Cando dan a festa os
veciños daquel lugar fan
que a procesión veña dar
a volta a este cruceiro.
No momento en que nós
estabamos a estudalo,
moitos veciños chegaron
até alí co medo de que llelo quixésemos levar, pois
seica non é a primeira vez
que oen de noite coches
e pensan que llelo poden
ir roubar.
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Cruceiro de Parada
Pardemarín

Situación

Lendas

Á entrada da aldea de Parada,
da parroquia de Pardemarín,
nunha praciña que fai a pista
que baixa a cen metros da
igrexa de Pardemarín.

Falamos coa dona da casa que está ao seu carón. Ten cerca
dos cen anos, pero non sabe nada sobre aquel cruceiro. Só
nos dicía que era vellísimo e que sempre estivo alí; que había
tres anos viñeran uns homes nun bo coche e lle preguntaran
se era dela e se llelo vendía por medio millón de pesetas.

Características
Unha plataforma de catro chanzos cadrados e un pedestal prismático cuadrangular compoñen o seu baseamento.
O varal comeza de sección cuadrangular
e nas caras rectangulares ten gravados
sobre a Paixón de Cristo. Así, no anverso atopamos unha escada; nun lateral, a
lanza; no reverso, tres cravos; e no outro
lateral, un martelo. Faise logo de sección
octogonal.
Capitel con volutas e cabezas de anxo
no medio das caras. No anverso do crucifixo, Cristo dependurado da cruz nunha
posición moi lograda. No reverso, unha
Dolorosa rezando, moi traballada.
Os brazos da cruz semellan un madeiro
cos seus nós.
Ben conservado, pero os rebaixes da
pista poden facer esmorecer o baseamento. A súa altura é duns catro metros
e medio.
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Cruceiro do lugar da Cruz

Situación

Pardemarín

Érguese sobre un
comareiro nunha veiga
particular, á beira da
pista, no lugar da Cruz da
parroquia de Pardemarín.

Características
Componse o seu baseamento dun pedestal
cúbico con inscricións.
Varal basto de sección
octogonal e non moi
longo.
Capitel sinxelo cunhas
volutas pouco logradas.
Crucifixo de brazos lobulados. No anverso, Cristo
a rentes da cruz, pouco
expresivo. No reverso,
sobre a cabeza dun anxo,
a Virxe rezando. Nos
brazos da cruz hai dúas
cabezas de anxos. Todas
as esculturas da cruz son
de liñas sinxelas e moi
ríxidas.
Ben conservado. Ten
unha altura de dous
metros e medio.

Inscricións
Lateral
Anverso
Lateral
ME hizo doming os pivol
año 172 5

Lendas
Dinnos que o mandou
facer un home que fixera
unha promesa se lle sandaba un fillo que tiña moi
enfermo.
Érguese hoxe nunha leira
e o dono da mesma coida que tamén lle pertence o cruceiro, xa que el
mercou todo, pero non o
pensa sacar de alí pois
xa tivo bastantes ofrecementos de compra e non
quixo facelo.
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Cruceiro de S. Cristina de Vinseiro
Situación
Fóra do adro da igrexa
de Santa Cristina de Vinseiro, no campo da festa
pola banda da esquerda.
Chégase á igrexa e ao
cruceiro indo pola estrada que vai dende a vila
cara Ribela, torcendo
por unha pista.

Características
O baseamento componse dunha plataforma con tres escaleiras cuadrangulares e un pedestal prismático pouco traballado.
O varal comeza cunha peza prismática que ten labradas no anverso unha
caveira e unhas tibias. Segue o varal cilíndrico cunha chea de gravados,
todos eles no anverso. De abaixo arriba atopamos: unha xerra, un copón,
unha coroa, tres cravos, unha manopla, un puñal, unha tralla, un martelo,
unhas tenaces, unha lanza, unhas escadas, un vaso cilíndrico e, por remate, un anxo. Todos son os instrumentos da Paixón.
O capitel ten tres follas de acanto moi sinxelas. Na cruz, un Cristo moi
basto e de escaso relevo. No reverso non ten ningún elemento decorativo
no varal nin na cruz.
A súa altura chega a uns catro metros. Está ben conservado e non se lle
ollan inscricións.

Lendas
Soamente nos souberon dicir que este cruceiro estivo situado nun cruce
de camiños, non moi lonxe da igrexa. Foi un crego quen o mandou traer
para o campo da festa.

Cruceiros da Estrada

55

Cruceiro do Moucho

Situación
Érguese no camiño que
vai dende o lugar do
Moucho á igrexa de Santa
Cristina de Vinseiro, apartando á altura das escolas
na estrada que vai cara
Ribela. Nunha encrucillada de vellos camiños a
uns douscentos metros
da estrada e a uns seiscentos da parroquial.

Características

1981

Lendas
Contan os vellos que este cruceiro é un dos poucos que quedan do calvario que tiña a igrexa de Vinseiro, xa que
os outros foron vendidos por algúns aproveitados. Hai moitos anos saían as misións e as rogativas percorrendo
este calvario. Hoxe só se reza un responso cando pasa un morto camiño do camposanto.

Non ten, nin nunca debeu
ter, plataforma. O pedestal
é cúbico e atópase medio
enterrado. O varal comeza
como un prisma cuadrangular de corenta centímetros de altura, no que hai
unhas flores gravadas.
Logo faise cilíndrico coa
escultura dun cáliz e unha
hostia no medio.
Capitel con follas de acanto e volutas moi traballadas. No anverso da cruz,
Cristo moi basto, de liñas
sinxelas, a rentes dela,
todo nunha soa peza. No
reverso ten un expositor
no centro, no remate
vertical unha estrela e nos
brazos un sol e unha lúa.
Altura aproximada, uns
tres metros. Non se lle
atopa ningunha inscrición.
Está bastante ben conservado, pero a pista que
pasa á súa beira, a un
nivel superior, fai perigar a
súa conservación.
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Situación

Atópase na entrada do
lugar de Freán da parroquia de Santa Cristina
de Vinseiro. Chégase a
el pola pista que, dende
a estrada que vai dende
a vila cara Ribela, torce
á esquerda en fronte da
antiga casa escola da
parroquia.
Antes da pista, por aquel
sitio pasaba unha fonda
corredoira.

Cruceiro de Freán
Vinseiro

Características
O baseamento deste cruceiro ten unha plataforma dunha soa escaleira
e un pedestal prismático
cuadrangular con inscricións.
Varal octogonal. No medio deste hai unha escultura dun santo mártir, pola
palma do martirio. Remata de forma circular.
Capitel circular con volutas moi sinxelas e con
esculturas de anxos no
medio.
No anverso da cruz ten
Cristo dependurado bastante esvelto. No reverso, sobre a lúa en cuarto
crecente, a Virxe coroada
en actitude de rezar. É de
liñas harmoniosas e está
moi lograda.
Tiña tres escaleiras das
que só se olla unha, pois
as outras quedaron enterradas co recheo da
pista.
Está ben conservado;
no entanto, esta exposto a que tropecen nel
os coches, pois non ten
ningunha defensa. Altura
aproximada na actualidade, uns tres setenta metros.

Inscricións
Reverso
devociond

cara
e frco por

Anverso
to año 1746

Lendas
Erguido diante dunha casa en que vive un home co apelido Porto, este
non nos soubo dicir nada sobre o tal cruceiro. Acórdao alí de toda a vida
e nunca oíu falar de quen o mandara facer nin cousa ningunha.
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Cruceiro do fondo do Viso

Situación

Lagartóns

Características
O baseamento componse de dous chanzos como plataforma e un pedestal
con dúas caveiras no reverso, tibias nas caras laterais; e unha píntega no
medio de dúas cunchas de peregrino no anverso.
A base do varal comeza rectangular con molduras. No anverso desta base
hai unha escultura dunha caveira cruzada por dúas tibias. Logo segue o
varal cilíndrico con molduras sinxelas. Hai no varal dúas esculturas: a de
abaixo é un trío de dous nenos e unha santa rezando. Arriba, un santo
mártir coa palma simbólica.
Capitel con follas de acanto moi simples.
No anverso da cruz, Cristo rústico a rentes do crucifixo. No reverso, Virxe
rezando sostida por dous anxos que están nos brazos da cruz.
A súa altura é duns tres metros. Moi abandonado, pois hai anos que ten
unhas táboas para aguantalo, sen que o reparasen como é debido. No
sitio onde está erguido e sen ningunha sebe que o protexa, está exposto
a moitos accidentes.

Lendas
Hai anos estivo diante da antiga igrexa a carón da casa do crego, no
lugar de Outeiro. Feita a nova igrexa, foi cambiado para este sitio.
Un crego tencionou vendelo co gallo de facer obras na igrexa, pero os
veciños opuxéronse a tal venda.
As procesións da parroquia saen do adro e dan unha volta arredor do
cruceiro.

Diante da igrexa parroquial de Santo Estevo de
Lagartóns, fóra do adro,
no medio dunha pequena
praza que fai a pista.
Esta pista sae da estrada
que vai cara Ribela.
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Cruceiro de Gandarón
Lagartóns
Situación
Érguese este cruceiro
na paraxe dos Tatos,
lugar de Gandarón, da
parroquia de Lagartóns, a uns 500 metros
da igrexa parroquial.
Está mesmo á beira da
pista que vai dende a
estrada cara Ribela até
a igrexa de Lagartóns.

Lendas
Hai algúns anos o dono
da eira do lado cortou
un castiñeiro que rompeu o varal e a cruz.
O peto das ánimas desfixérono os rapaces da
aldea, pois ninguén tivo
conta de conservalo, xa
que nada botaban nel.
Cando van os mortos
para o camposanto
faise unha parada e
rézase un responso
diante da cruz.

Inscricións
Nunha cara lateral desciframos:
El exmo sr arboasdo con
cedio 80 dias de yndul
g perpetua rezando v
n credo de rodillas

Características
O seu baseamento
componse dunha plataforma de tres escaleiras
cuadrangulares que se
van enterrando polos
recheos e esmorecendo
pola nugalla dos veciños,
e dun pedestal que ten
no anverso un peto das
ánimas moi desfeito.
O varal é octogonal con
escultura dun santo coa
palma do martirio. Sinxelo capitel cilíndrico con
follas de acanto.
Mirando para a pista,
está no crucifixo unha
Dolorosa cun longo puñal
de ferro. No reverso
hai mostras dun Cristo
dependurado da cruz. Só
quedan a man dereita e
un anaco do brazo.
Está empalmado con ferros e a súa altura é duns
tres metros e medio. Non
está nada ben coidado.
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Cruceiro de Ouzamerxe
Lagartóns
Características
Tres escaleiras cuadrangulares compoñen a plataforma do seu baseamento. Logo o pedestal piramidal
truncado e esculpido nas catro caras. No anverso,
unha cruz múltiple, píntega e omoplata; nun lateral,
unha caveira; no reverso, as tibias; e no outro lateral,
un año, caveira e píntega.
O varal comeza rectangular para facerse despois octogonal. Na parte de arriba hai esculpidos dous santos.
O primeiro deles é Santo Estevo e, como non tiña sitio
para a cruz, puxérona no pedestal. O segundo semella
un peregrino co seu bastón.
Non ten capitel.
Na cruz, que só ten unha cara, está a Virxe das Angustias cun Cristo no regazo. As dimensións deste Cristo
son moi grandes.
Ten unha altura aproximada de catro metros e medio.
Está ben conservado, pero as obras da pista co rebaixe
do nivel poden facelo esmorecer.

Situación
Na pista que vai á
parroquia de Lagartóns,
torcendo á esquerda no
quilómetro un da estrada
que vai a Ribela, no lugar
de Ouzamerxe da parroquia de Lagartóns.
Distancia da Estrada, uns
dous quilómetros e medio.

Lendas

1981

Dinos o dono do alboio
que está ao seu carón
que estivo na súa horta e
que o puxeron, hai moitos anos, fóra.
Fronte ao cruceiro hai un
casal, hoxe en ruínas,
que debeu pertencer a
xente importante e poida
que este crucifixo fose
erixido polos tales señores.
Xa hai tempo, cando
tombaron un castiñeiro
do tal casal, caeu a cruz
e rompeu. Nesa data
desapareceu o capitel e
quizais o Cristo da cara
de diante.
Tamén nos din que este
cruceiro ten dous lagartos (píntegas para nós)
porque pertence e foi
feito para a parroquia de
Lagartóns.
Outros dixeron que por
ter eses réptiles lle chamaron así á parroquia.
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Cruceiro da igrexa
Guimarei

Características

Situación
Nun antigo cruce de
camiños, hoxe pistas
da concentración, a uns
cincocentros metros da
igrexa parroquial.
Chégase a el polas pistas
que van á igrexa.

Lendas
Sábese de certo que a
igrexa antiga estivo en
fronte do cruceiro. Unhas
veas de auga subterránea foron facendo esmorecer as paredes e fíxose
preciso levala para o lugar que ocupa hoxe.
Contan que a este cruceiro ían as mulleres para
pregar descendencia.
Cando caeu o cruceiro,
os obreiros ao reparalo
colocaron a cruz ao revés.

Componse o baseamento de catro chanzos cuadrangulares, o primeiro
xa enterrado polos recheos da pista, e pedestal
prismático cuadrangular
con caveiras nas catro
esquinas. No chafrán hai
no anverso unha cobra;
no lateral, as tibias; no reverso, costelas; e no outro lateral, unha píntega.
Varal octogonal con dous
santos no reverso: unha
Virxe con cáliz e un santo
co báculo.
Capitel moi sinxelo con
dúas volutas en cada
cara. Cruz dunha soa
peza con Cristo moi logrado. No reverso, unha
maciza Virxe da Piedade
sobre un anxo.
Ten roto un brazo da cruz
e de Cristo. A súa altura é
duns catro metros.

Inscricións
No anverso
ano d mil e seis
izo ivan da sil

No reverso
cientos e seis
ba i su muger
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Cruceiro da torre

Situación

Guimarei

Lendas
O lugar onde está o cruceiro foi propiedade, o mesmo que as leiras de
arredor, dos condes de Aranda que teñen alí a torre-fortaleza de Guimarei.
O cruceiro estivo para esmorecer e os veciños pediron permiso aos donos para facerlle un baseamento de cemento que o protexese. Unha vez
feito e pasados anos, a señora marquesa quixo levalo, pero os veciños
opuxéronse.
Non se coñecen outras lendas sobre o cruceiro. Só que, cando levan os
cadáveres para o camposanto, rézase alí un responso.

Sobre un esteo de
cemento duns dous metros, no lugar da Torre,
nunha encrucillada de
pistas, antes camiños.
Chégase a el pola pista
que dende o campo de
fútbol da Estrada vai á
parroquia de Guimarei.

Características
O seu baseamento componse do pedestal cuadrangular con caveiras nas
catro esquinas e no medio das arestas ten gravadas: costelas no anverso;
cobra nun lateral; tibias no reverso; e píntega no outro lateral.
Varal octogonal con esculturas dun santo e unha santa no reverso.
Cruz dunha soa peza con brazos moi labrados sobre un capitel moi sinxelo
con volutas. No anverso do crucifixo, Cristo a rentes da cruz. No reverso, a
Virxe da Piedade moi esquematizada.
Está moi ben conservado e non se lle ollan inscricións.
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Situación

Atópase situado no
adro da igrexa de San
Lourenzo de Ouzande,
parroquia a quilómetro e
medio da Estrada.

Cruceiro de Ouzande nº 1
Igrexa

Características
Baseamento composto por
catro escaleiras cadradas e
un pedestal cúbico dividido
por sinxela moldura en dúas
partes, lisa a de abaixo e con
inscricións a de arriba.
Fino e sinxelo varal octogonal
con dúas esculturas de santos: San Lourenzo, patrón da
parroquia, arriba coa dalmática; e San Bartolomeu abaixo,
collendo coa esquerda o demo
cunha corda.
Capitel moi sinxelo con catro
volutas moi feitucas. No anverso da cruz, un Cristo moi
perfeccionado. Deste Cristo
di Castelao: “no de Ouzande
ollaredes o tipo arcaico, relixioso, ausente de toda realidade”. No reverso, a imaxe
da Piedade cunha expresión
de dor perfecta. Está moi ben
conservado e coidado. A súa
altura é duns cinco metros.

Inscricións
Xa moi borrosas
Cara do anverso:
Cara lateral:
anno mdclxx viii a costa del rector

Lendas
Nos arquivos da parroquia consta que foi erguido sendo crego da mesma o bacharel Bartolomé Gómez de Pardiñas.
Tivo noutros tempos mesa de pedra onde se adoraba a Custodia na
festa do Corpus.
Segundo foi aumentando o adro, foise cambiando de sitio o cruceiro.
Todas as procesións dan a volta ao seu redor.
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Cruceiro de Ouzande nº 2

Situación
Atópase na estrada antiga
ao campo da festa, nun
lateral da igrexa de San
Lourenzo de Ouzande, a
uns sesenta metros dela,
preto do camposanto.
Esta localización sinalaba
un cruce de camiños,
paso obrigado para iren
os veciños á misa.

Debuxo de Castelao do
cruceiro de Ouzande no
libro "As cruces de pedra
na Galiza"

Inscricións
Anverso
Cara lateral
Propiedad de d. angel rodriguez su mujer
e hijo d. jnmanuel
1892

Lendas

Características
O baseamento está composto dunha plataforma con tres escaleiras cadradas e un pedestal prismático cuadrangular. O pedestal ten as arestas de arriba en chafrán. No anverso do baseamento, unida á derradeira escaleira e ao
pedestal, ten unha mesa de pedra.
O varal comeza con base prismática até uns cincuenta centímetros e segue octogonal liso.
Capitel cadrado, tipo cornixa debaixo dun cordón; nun lateral, cáliz con bacelo; reverso, outro anxo, e na outra cara,
unha cruz.
Cruz redondeada con molduras nos brazos. No anverso só se notan as mans e algo das roupas do Cristo; o demais
falta. No reverso, Virxe coas mans enlazadas con mostras de resignación; manto e hábito con longo cordón. Na
parte esquerda, á altura do corazón hai un burato onde debía estar a espada da dor. Aos pés da Virxe hai un anxo.
A súa altura é duns cinco metros. Ben conservado.

Foi erguido pola devoción dun veciño da
parroquia de Ouzande,
chamado Ánxel Rodríguez, coñecido como
“o cereiro de Ouzande”.
Foi feito nos tempos do
crego D. Manuel González. Por certo, que entre o Sr. Ánxel e o nomeado crego houbo unha
pequena pelexa cando
este se negou a levar as
procesións até o novo
cruceiro. Esta discordia
pasou axiña e as procesións chegaron ao seu
pé. Alí, posta na mesa,
adorábase a Custodia.
Entre os anos trinta e
corenta uns rapaces,
facendo puntería romperon o crucifixo. A súa
cabeza está gardada
na sancristía da parroquia. Cando pasaban
os cadáveres, rezaban
un responso ao pé do
cruceiro.
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Situación

Diante da porta principal
da igrexa de San Miguel
de Moreira, dentro do adro
e cemiterio. A trescentos
metros da estrada de Callobre a Balboa torcendo
xunto ao campo de fútbol.

Características
Baseamento
composto
por un pedestal cilíndrico
dun metro de alto, sen
chanzos.
Varal tamén cilíndrico unido ao pedestal por unhas
variñas de ferro. É bastante longo.
Capitel cunhas sinxelas
follas de acanto.
No anverso do crucifixo
Cristo ben traballado na
súa sinxeleza. No reverso,
unha Dolorosa, tamén de
liñas moi simples, en actitude de oración.
En conxunto faise moi longo, xa que debe ter uns
seis metros. Está moi ben
conservado e protexido.

Lendas
Ninguén soubo dicirnos
se se lembraban do seu
erguemento. Parécenos
que debe ser dos derradeiros anos do século pasado ou do comezo deste
século.
Tampouco se lle coñecen
lendas. Soamente que as
procesións saen a dar a
volta ao seu redor.

Cruceiro de Moreira
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Cruceiro da igrexa de Berres
Situación
Fóra do adro, na praza
diante da igrexa parroquial
de San Vicenzo de Berres.
Chégase a el pola pista
que sae da estrada de
Liñares a Balboa.

Características
O recheo da praza soamente lle deixou unha escaleira e un soporte cuadrangular, sobre o que se estende unha mesa. O pedestal é prismático
cuadrangular cunhas estrías e molduras na cara onde sae o varal.
O varal ten sección octogonal e nel hai unha escultura dun santo mártir,
quizais San Vicenzo, sen cabeza. O capitel é cilíndrico con sinxelas volutas
nas catro esquinas e un anxo en cada cara.
No crucifixo, un Cristo pendurado da cruz de boa traza e no reverso, unha
Virxe sobre un anxo coas mans dereitas en actitude de oración.
A súa altura chega aos catro metros. Non se ollan inscricións. Non está moi
conservado nin coidado, pois as pedras da mesa están movidas e soltas.

Lendas
Non souberon dicirnos nada sobre este cruceiro. Á nosa pregunta de
se antes tiña máis escaleiras, vimos que non tiñan ganas de dicirnos a
verdade.
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Cruceiro da Ribeira
Berres
Situación
No lugar de Ribeira,
nun curruncho que
fan as leiras, preto da
primeira casa subindo
por unha pista que sae
da estrada a Arnois, a
uns trescentos metros
da devandita estrada.

Características
Sobre un montículo feito
polo rebaixe das terras
do arredor, o seu baseamento componse de dous
chanzos e un pedestal
cuadrangulares bastantes
bastos.
Varal octogonal sinxelo.
Capitel rectangular tipo
cornixa cunhas molduras
moi pouco fondas.
Crucifixo con Cristo ben
logrado e dependurado da
cruz. No reverso non ten
ningunha imaxe.
Non ten inscricións. Está
ben conservado e ben
coidado. Ten unha altura
duns tres metros e medio.

Lendas
Arredor do varal ten un
arame de picos. A explicación que nos deron é
a seguinte: “Aos rapaces
gústalles apolitar polo
varal, co perigo de que
caia a cruz. Así xa non
soben”.
Sempre o recordan alí,
nun antigo cruce de camiños. Cando pasan os
defuntos para o cemiterio, para toda a xente e o
crego reza un responso.
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Cruceiro de Riobó

Características
A plataforma está composta por tres escaleiras cuadrangulares. O pedestal ten unha manchea de cornixas acanaladas facendo unha verdadeira basa.
O varal, dunha soa peza, comeza rectangular para facerse logo cilíndrico e con molduras. A uns cincuenta centímetros do fuste xa cilíndrico hai unha escultura dun santo mártir coa súa palma do martirio. O varal remata nunhas
molduras que semellan cortinas.
Capitel con follas de acanto e anxos no medio das caras. O crucifixo no seu anverso ten un Cristo dependurado
da cruz coa cabeza botada cara adiante. No reverso, a Dolorosa en actitude de rezar. Poida que en tempos atrás
estivese policromada. Toda a cruz é redondeada, coma se fose unha árbore.
Ha ter uns cinco metros de altura. Sen dúbida, é un dos máis altos que atopamos.
Non aparecen inscricións. Sempre se recorda alí e pensan os donos do casal que debeu ser feito por encargo dos
antigos familiares. Está moi ben conservado e coidado.

Situación
Dentro da horta do casal
dos Otero, no lugar da
Mota, parroquia de Riobó.
Á beira da pista que vai
a Ancorados a uns douscentos metros da estrada
que vai de Callobre a
Balboa.
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Situación

Está situado na praza
do campo da festa,
diante da igrexa parroquial de Santo André
da Somoza.

Cruceiro da Somoza

Características
Metido no medio dun círculo para protexelo de
danos como os moitos
que xa tivo, o baseamento
redúcese a dous chanzos
cuadrangulares e un pedestal prismático cuadrangular que remata nun tronco de cono con molduras.
O varal comeza con sección cuadrangular con
gravados da Paixón. No
anverso, unha escada e
no reverso, un martelo,
unhas tenaces e un cordón como unha corda con
nó. Segue o varal de sección octogonal liso.
Capitel con volutas moi
feitucas nas esquinas e
cabezas de anxo en cada
unha das caras.
No anverso da cruz, Cristo
dependurado e bastante
expresivo. No reverso,
imaxe da Virxe rezando.
Dedúcese que debeu ser
policromado, polos refugallos de pintura que aínda se ollan.
Agora está moi ben coidado e protexido por un
pequeno valado circular.
Non ten inscricións. A súa
altura é duns catro metros
e medio.

Lendas
Antes de facer as pistas da concentración e de arranxar con chapapote
a praza, estaba máis cerca da igrexa. Houbo que cambialo para que non
quedase no medio das pistas.
Xa tropezaron moitas veces con el. Na última, tirouno un coche e foi
cando lle repuxeron o Cristo que xa caera noutra época.
As procesións veñen dar a volta ao seu redor.
Algúns veciños aínda lembran cando tiña catro chanzos.

Zona C
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Cruceiros catalogados
Parroquia

Nº

Paraxe

Ano

Conservación

Tabeirós
(1)

65

Consolación

Boa

Ribela ( 1 )

66

Igrexa

Boa

Codeseda
(2)

67
68

A Sagrada
Campo da feira

Boa
Boa

Arca (1)

69

Igrexa

65.
66.
67.
68.
69.

Axexos

Esmorece o basamento

Tabeirós: 42°39'40.8"N 8°27'45.2"W (42.661330, -8.462560)
Ribela: 42°38'23.5"N 8°24'25.6"W (42.639850, -8.407120)
Codeseda, A Sagrada: 42°37'14.5"N 8°26'17.5"W (42.620680, -8.438200)
Codeseda, Campo de feira: 42°37'09.7"N 8°26'15.4"W (42.619360, -8.437610)
Arca: 42°37'25.7"N 8°29'31.0"W (42.623800, -8.491940)

Cruceiro de
Monteagudo.
Codeseda
Tabeirós
65

Parada
Ribela

Nigoi

66
69

Arca
67

Codeseda
68

Liripio

Souto
Sabucedo

Cruceiro de Sabucedo
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Cruceiro de Tabeirós

Situación
Á beira da estrada que vai a Forcarei, diante
da capela da Virxe da Consolación, a unha
distancia duns setenta metros da mesma, na
parroquia de Tabeirós.

Características
Baseamento composto por unha plataforma de catro escaleiras cadradas e un pedestal prismático
cuadrangular cos seguintes gravados: nas dúas
esquinas do anverso, unha caveira; nas caras do
reverso os gravados semellan unhas aspas; mentres que nas laterais ollamos unha cobra dependurada da cruz. O bisel do pedestal fai forma de
coroa e ten unha caveira cruzada por dúas tibias.
Fuste cilíndrico acanalado que remata nun capitel
con follas de acanto e volutas nas esquinas con
anxos no medio das caras.
No crucifixo atopamos: no anverso, Cristo a rentes
da cruz e no reverso, a Virxe coas mans dereitas
coma se estivese rezando.
Ten unha altura duns catro metros e medio. Ben
conservado. Non se atopan inscricións.

Lendas
Estivo erguido na carballeira que había detrás da
capela, da que só quedan uns poucos carballos.
Alí facíase unha boa romaría. Contan que os primeiros romeiros que chegaban e bailaban ao seu
redor casaban naquel ano.
Capela, carballeira e cruceiro pertencían a un
mesmo dono, que tiña casal naquela paraxe.
Cando trouxeron o cruceiro para onde está hoxe,
houbo un barullo entre os veciños, pois moitos
non estaban de acordo con cambialo do seu sitio.
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Cruceiro de Ribela

71
Situación
Fóra do adro, ao lado da
igrexa parroquial de Ribela, no campo da festa.
Para chegar até el hai
dous vieiros: pola estrada
da vila a Ribela; ou pola
estrada que vai a Codeseda, torcendo á dereita
na paraxe chamada O
Arnado.

Características
Baseamento composto por
unha plataforma con tres
escaleiras
cuadrangulares, pois a cuarta quedou
enterrada. Basa de pirámide truncada con molduras.
Varal octogonal liso, pouco
traballado.
Capitel circular con sinxelas volutas e catro anxos,
un en cada cara.
O crucifixo é dunha soa
peza. No anverso ten un
Cristo perfeccionado. No
reverso, a Virxe en actitude de oración. Ten unha
altura duns catro metros.
Está moi ben conservado.
Non se atopan inscricións.
Por non ter ningunha defensa, está exposto aos
posíbeis golpes dos coches.

Lendas
Nos días de festa do patrón da parroquia a procesión saía a dar a volta
arredor do cruceiro.
Hoxe incluso este costume se vai perdendo.
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Cruceiro da Sagrada
Codeseda

Características
Componse o seu baseamento dunha plataforma de catro chanzos cuadrangulares e un pedestal con base cuadrangular, para terminar nun tronco
de pirámide con molduras moi labradas.
Varal cuadrangular no seu comezo, para seguir despois octogonal liso. Capitel de tipo cornixa con sinxelas molduras lineais.
O crucifixo, redondeado, mostra no anverso un Cristo de longas pernas
moi logrado e un INRI moi avultado. No reverso, unha imaxe da Piedade
cun fIllo moi longo. Esta imaxe está sobre unha cabeza de anxo.
Non se encontra moi conservado, xa que os chanzos están un pouco esmorecidos. Ten unha altura duns cinco metros.

Lendas
Cando era o tempo da bendición das terras, cando se facían rogativas ou
na festa do San Xurxo, as procesións chegaban até el. Hoxe todas esas
cerimonias xa se perderon.
O cruceiro pertence á Igrexa, pero o terreo onde se ergue é de propiedade particular.
Quixeron mercalo xentes de fóra da parroquia, pero os veciños e o crego
sempre se opuxeron.
Agora mesmo pensan levalo para o medio do lugar e facérenlle unha
praciña; aínda que hai veciños que non desexan este cambio.

Situación
Érguese á beira da estrada a Codeseda, nas primeiras casas deste lugar,
na paraxe denominada A
Sagrada.
A carón del baixa un
camiño veciñal que antigamente facía un cruce
de vieiros.
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Cruceiro da feira
Codeseda

Situación
Á beira da
estrada da vila
a Codeseda, no
mesmo lugar, á
entrada dunha
carballeira que
foi un antigo
campo de feira.
Á súa beira comeza o camiño
que vai para a
igrexa parroquial
de San Xurxo de
Codeseda.

Características
O seu baseamento está feito por unha plataforma de dous chanzos
cuadrangulares e un pedestal prismático cuadrangular na base, para
facerse logo tronco de pirámide con molduras ben traballadas.
Varal octogonal con dúas esculturas no terzo de arriba. O santo de
abaixo ten palma de martirio e un libro. Está sobre un pedestal moi
feituco. O santo de arriba, sobre unha cuncha de peregrino, ten os
mesmos atributos que o compañeiro.
Capitel con sinxelas e belidas follas de acanto que lle dan un aquel
moi harmonioso.
No anverso da cruz, Cristo moi logrado e expresivo. No reverso,
unha imaxe da Piedade de boa traza e sinxela. A Virxe está sobre
unha cabeza de anxo. A feitura da cruz é redondeada.
Está ben conservado. Ten unha altura duns catro metros.

Lendas
As procesións chegaban até el. O crucifixo parece unha copia, semellante ao da Sagrada,
pois cando comezou a medrar a aldea, quixeron os veciños ter un cruceiro como tiñan os
da Sagrada.
Hai pouco tempo un coche rompeulle o varal e tirouno, pero os veciños volveron a poñelo
ben axiña.
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Cruceiro de Arca

Situación
Érguese este cruceiro
diante da igrexa parroquial de San Miguel de
Arca, dentro do adro.

Características

Inscricións
Letras de molde gravadas
san
A
m
L
i
A
g
R
u
E
e
Z
l
A
d
U
e
N
a
I
r
V
c
E
a
R
p
S
f
A
r
L
a
D
n
E
c
C
i
R
s
I
c
S
a
T
n
O
o
s
19 de marzo
1923

O seu baseamento está composto por catro chanzos de pedra
de sección hexagonal moi ben
labrados e un pedestal acanalado
con molduras.
O varal comeza cuadrangular
nunha altura de trinta centímetros,
para facerse logo octogonal con
inscricións no anverso e no reverso todo ao longo.
Capitel de tipo cornixa, rectangular sen adobíos. A cruz é redondeada, case cilíndrica. No anverso
ten un Cristo pouco dependurado
e de pernas moi longas, estilizado.
No reverso, sobre tres anxos, un
central e dous laterais, a Virxe
Dolorosa cunha expresión moi
lograda.
Diante do cruceiro, a uns oitenta
centímetros, hai unha mesa de
pedra.
Está moi ben conservado. A súa
altura total é duns catro metros e
medio.
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Cruces e petos de ánimas
Cruces máis importantes
Parroquia

Zona

Paraxe

Ano

Conservación

San Xurxo de
Vea (2)

A Oteiro de Arriba
Camiño da igrexa

1901

Boa
Boa

Moreira (1)

B Vilafruxil

Berres (2)

B Celeiróns
Mouteira

A Somoza (1)

B Chan

Boa

Codeseda (1)

C

Boa

1781

Cemiterio

Axexos

Boa

Peto esmorecido

Boa
Boa

Queren cambiala
Foi cambiada de sitio

Cruz en Pardemarín

Petos de ánimas
Parroquia
Tabeirós

Zona
C

Paraxe
Consolación

Ano

Conservación
Moi boa

Cruz "Presinote" en Barbude

Axexos
Policromado

Peto de ánimas de Tabeirós
Características
Ten a feitura dunha caseta de planta rectangular
de 1,20 x 0,80, cunha altura de 1,75m. Toda ela é
de pedra e ten unha porta
de madeira con fendas
para botar as esmolas.
Un letreiro, “Limosna
de ánimas”, dinos a súa
función.
A cara de enriba, dunha
soa peza de pedra, está
rematada por unha cruz
co seu pedestal cunha altura dun metro e medio.
Dentro, labradas na
pedra, hai unhas esculturas que semellan tres
ánimas no purgatorio, no
medio das labaradas das
chamas. Ao pé desta
escultura, unhas letras:
“Al caminante”. Todo isto
está pintado de cores moi
rechamantes.
Nesa mesma parede hai
un cadro con cristal, onde
aparece Cristo liberando
as ánimas.

Situación
Atópase á beira da estrada que vai a Forcarei,
na parroquia de Santiago
de Tabeirós, no lugar da
Consolación.

Representación das ánimas
en Pardemarín
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Cruces de San Xurxo de Vea
Características

Situación

Ten por baseamento unha plataforma
composta por dous chanzos cadrados e
un pedestal cúbico. O varal comeza con
sección cuadrangular nuns sesenta centímetros e logo faise octogonal. Capitel
tipo cornixa con sinxelas molduras. Cruz
redondeada. Altura, uns catro metros.
Ben conservada. Érguese en cumprimento dunha promesa.

Atópase nun camiño que
vai ao lugar de Outeiro
de Arriba, a uns cincuenta metros da estrada que
vai a Pontecesures.

Inscricións
No pé do varal:
pro
pie
dad
No pedestal:
antonio my
magariños
a 16 de enero de 1901
Na cara lateral:
la mand
am
m

Inscricións
No capitel:
salve preciosa
No varal:
c
o
s
t
e
a
d
a
p
o
r
i
l
b
a
r
r
o
s
No pedestal:
Propiedad de ma
nuel de sanchez y
de
su esposa pe
regrina
iglesias

Situación
Érguese a carón
da primeira casa
do lugar de Vilafruxil, parroquia
de Moreira,
segundo se vén
pola pista de Callobre á Estrada.

Características
Non ten chanzos,
só un pedestal con
inscricións. Varal con
sección cadrada no
comezo e octogonal a
todo o longo. Capitel
tipo cornixa. Cruz
sinxela.

Situación
A uns cincuenta metros da
igrexa parroquial de San
Xurxo de Vea, nun vello
camiño que levaba a ela.

Lendas
Mentres un veciños aseguran que esta cruz foi en tempos antigos cruceiro,
outros din que sempre foi cruz.
Todos están conformes en que, fose cruz ou cruceiro, sinalaba a división das
parroquias de San Miguel de Moreira e San Martiño de Callobre, pois aínda
se conservan uns penedos que tamén facían de marcos para esta divisoria.
Estivo algúns anos só o varal até que os veciños acordaron poñer unha cruz,
xa que non atoparon crucifixo. Puido alguén quedar con el? A esta pregunta
hai quen contesta que é certo. Tampouco había capitel e houbo que facelo de
cemento.

Cruz de
Vilafruxil
Moreira
Características
Dous chanzos cuadrangulares
e un pedestal cúbico con molduras por enriba compoñen o
seu baseamento.
No pedestal hai esmorecido
un peto de ánimas cun gravado que representa tres persoas no medio de labaradas
de chamas (purgatorio). Varal
octogonal.
Capitel de cemento e cruz sinxela.
Altura, uns tres metros e medio.
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Cruces de San Vicenzo de Berres Cruz da Chan
Cruz de Celeiróns

Situación
Nunhas brañas da paraxe
chamada Celeiróns, preto
da aldea de Pazos, na
parroquia de San Vicenzo
de Berres.

Características
Baseamento composto por
un chanzo cuadrangular e
un pedestal cúbico rematado nunha coroa. Varal octogonal liso.
Capitel con volutas ben
traballadas e unha cabeza
de anxo en cada unha das
catro caras. Cruz sinxela.

Somoza

Lendas
Hai distintas opinións, pois mentres que uns din
que foi cruceiro e
que o Cristo desapareceu hai tempo, outros pensan
que sempre foi
como é hoxe.
Hai poucos anos
quixeron cambiala para o medio
de Pazos, pero
opuxéronse
os
veciños da outra
aldea.

Lendas
Antes da concentración parcelaria estivo sempre nunha encrucillada de camiños, un pouco máis arriba do lugar
que ocupa agora.
Os veciños téñenlle moita devoción e
no enterro dos defuntos é obrigatorio
parar onda ela e rezar un responso.
Algúns pensan que este varal tivo
crucifixo, pero que desapareceu. Outros aseguran que sempre foi cruz.

Cruz da Mouteira
Características
Baseamento composto por dous chanzos cadrados e un pedestal coas arestas de enriba en chafrán.
Varal octogonal. Capitel de volutas sinxelas. Cruz simple.

Situación
Atópase na beira da pista que vai para a igrexa, no lugar
chamado Mouteira. Hai pouco que se cambiou para este
sitio, pois antes estaba nunha corredoira.

Características
Ten por baseamento un pedestal
cúbico rematado por enriba nun
círculo ou coroa que rodea toda a
superficie do pedestal.
O varal comeza de sección
cuadrangular e segue logo octogonal. Na parte de enriba ten unha
escultura que representa un santo
coa palma do martirio.
Non ten capitel e a cruz é redondeada e sinxela.

Inscricións
No pedestal:
Benito 1781

Cruz do cemiterio de Codeseda
Características

Un chanzo cadrado compón o seu baseamento, sobre o que se asenta un pedestal de sección cuadrangular con molduras de media cana que o van facendo
dun xeito de tronco de pirámide.
O varal, no seu comezo, ten uns gravados que semellan lámpadas de aceite. Segue octogonal e, máis
arriba, a media altura, hai unha escultura dun santo
cun cáliz na man.
Capitel tipo cornixa, moi sinxelo.
Cruz lisa, octogonal e con remates lobulados.
Moi ben conservado. Ten unha altura duns tres metros.

Lendas
Din os veciños que está cruz é máis antiga que a
mesma igrexa. Xa estaba no vello cimeterio.
Foi feita para gardar a paz dos mortos.

Inscricións
Hai no pedestal unhas
raias cuxo significado
non entendemos.

Situación
No medio do cemiterio
parroquial de San Xurxo
de Codeseda.

Situación
Á beira da pista que
vai dende a mesma
aldea de Chan á igrexa
parroquial de Santo André da Somoza, a uns
trescentos metros.

Fato de rapaces do Colexio
Nacional “M. Villar Paramá”
de Outeiro-Vea que fixeron
posible este traballo.
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ProxectOuzamerxe
Este traballo de Olimpio Arca foi levado a
cabo hai 40 anos (1981). Con anterioridade xa
tiña traballado co seu alumnado de Vea na mesma liña, dando lugar a outra investigación sobre
os cruceiros dese val, que fora premiado polo
museo de Pontevedra. Entronca coa tradición
do Seminario de Estudos Galegos e dos mestres
membros desa entidade como Manuel Barreiro
Paradela que desde Ramiráns fixera unha unidade didáctica para dar coñecer a xeografía a
partir da propia realidade. Conecta tamén coa
iniciativa que estaba a desenvolver Antonio Fraguas desde o Instituto da Estrada. Iniciativas todas elas truncadas polo golpe militar fascista.
Por iso, ese labor de coñecemento e divulgación
do patrimonio que Olimpio Arca retoma en pleno franquismo ten unha importancia fundamental
tanto desde o punto de vista cultural como pedagóxico. Os medios con que contaba eran escasos e
a receptividade do esforzo moi cativa; con todo,
non desistiu en toda a súa vida de teimar en coñecer o propio e, sobre todo, de aprender a amalo.
Coa publicación deste estudo escolar, que ten rigorosidade académica,
tentamos continuar e prolongar o seu proxecto, que hoxe sintetizamos baixo a denominación de ProxectOuzamerxe, por canto a situación na que se
atopa o cruceiro desta aldea é sintomático do estado do noso patrimonio en
xeral. ProxectOuzamerxe non só pretende que as institucións cumpran coa
súa función de preservar e valorar a herdanza recibida, tanto material como
inmaterial, senón tamén quere ser un chamamento á cidadanía en xeral para
que se sensibilice e se encariñe co noso. É un xeito máis feliz de vivir por
querermos o que nos é propio, por amarmos o que temos; mais tamén,
desde un punto de vista máis xeneroso, por termos unha responsabilidade
coas xeracións vindeiras ás que non queremos deixar un mundo máis pobre
e desolado que o que recibimos.
Dentro do ProxectOuzamerxe tentaremos recuperar, restaurar, valorar e difundir todo o noso rico patrimonio, e para iso queremos convidar
a toda a veciñanza a colaborar achegándonos a súa contribución de xeito libre e aberto para poñer a disposición de todo o mundo, axudándonos
como informantes, doantes ou simplemente altofalantes desta proposta.
Entre todas e todos seremos quen de recuperar un futuro para o noso pasado, facendo máis valioso o noso presente.
A. C. "Vagalumes"
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