
AXENCIA GALEGA
DE DESENVOLVEMENTO
RURAL



 

 

 

 

 

XUNTA 
DE GALICIA

AXENCIA GALEGA
DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Depósito Legal: C 1006-2022
I.S.B.N.: 978-84-125624-1-5

TEXTOS
Henrique Neira Pereira e Juan Ángel Anca Calvo

FOTOGRAFÍAS
César Candamo

CARTOGRAFÍA
Roberto López Casal. Base Cartográfica do Sitga

PESCA
Eloi Saavedra

MAQUETACIÓN
César Candamo

COORDINACIÓN
Alicerce (www.alicerce.es)

IMPRESIÓN
Gráficas Garabal, S.L.

Publicación elaborada pola Asociación Terras de Compostela







Agradecementos a todas as entidades locais, 
asociacións e persoas que participaron neste proxecto 
colectivo para recuperar o coñecemento dos nosos ríos.



Créditos
Índice

Prólogo da Asociación Terras de Compostela
Presentación da Guía Turística

Ulla: Camiño da beleza e ensoño
A horta e xardín de Compostela

Ponte Ledesma, a batalla
A outra vertente, Gres

A idade dourada do Ulla (Anécdota)
O paso natural das cinco pontes

Ponte Ulla, a vila
Unha xeira a carón do Ulla (Sendeiro de San Xoán da Cova-Cubelas)

As tradicións perviven: barcas e camelias
A forza da auga: os muíños de Raxoi

A ponte de Sarandón
Dous Nobel no Ulla (Anécdota)

O couto de Ximonde
Pontevea: resistencia ó invasor

O couto do Xirimbao ou de Couso
“Sportmen” do salmón (Anécdota)

Entre o Sar e Sarela está Santiago de Compostela
Camiño de lendas arquiepiscopais e civís
A Colexiata de Santa María a Real do Sar

Dos peixes de Conxo á fortaleza da Rocha Forte
De fábrica de papel a hotel

Área recreativa de Bertamiráns
Entre peregrinos e mouros

3
4
6
8

11
11
15
16
18
21
24
26
28
32
34
36
37
40
44
46

49
51
51
52
54
57
61



As fábricas de coiros no río Sarela (Sendeiro)
Ruta do Sar: As soidades de Rosalía (Sendeiro)

O Tambre: Lento e repousado entre arboredas
O Tambre, de Sobrado a Ponte Sigüeiro
Chaián, área de lecer e couto de pesca

Ponte Alvar e a lenda do Castelo
As técnicas da pesca recreativa (Anécdota)

Portomouro
Pedagoxía da pesca fluvial: Pescadubra (Anécdota)

Tapia: pesca e praia fluvial
Os enxeñeiros do río, os muíños de Riamonte (Sendeiro)

Ponte Maceira
Feiraco

Troitosende e Fiopáns
O Barcala no seu último treito

Ponte de Ons
As centrais eléctricas e o encoro Barrié de la Maza

San Xoán do Carballoso, a auga das verrugas
Gastronomía dos peixes de río (Anécdota)

Xallas: Lugar das fervenzas
Fervenza de Castriz

A presa de Arufe
O demo de Rubín e a fonte milagreira

A praia fluvial de Esmorode

Guía para reflexionar
Bibliografía

Onde comer e onde durmir

63
67

69
69
72
74
76
78
80
82
84
87
87
90
90
95
96
100
102

107
109
111
112
115

117
118
119



6

Os ríos, corrente de vida
Un país cruzado polos mil ríos dos que falaba Álvaro Cunqueiro á forza ten que ser fértil 
e verde. E estar cheo de vida. As augas, como as persoas, andan sempre en movemento; 
poden ser mansas ou bravías, discorrer lentas ou rápidas, expandirse ou quedar 
reducidas a un fío. Teño para min que os ríos teñen o seu carácter e imprímenllo ao 
territorio que bañan e ás xentes que o habitan. Tamén de�nen e delimitan a súa contorna 
e tal é o caso do propio GDR Terras de Compostela, que ten as súas fronteiras no Xallas 
ao norte e no Ulla ao sur, co Tambre, no centro, como a súa columna vertebral. 

Os ríos foron a orixe das primeiras civilizacións. En Terras de Compostela, eses ríos que 
nos levan e os seus a�uentes (o Sar, o Sarela, o Barcala, o Dubra...), marcan dende hai 
unha in�nidade de anos a nosa economía, os nosos costumes, a nosa cultura. Regaron 
os cultivos, calmaron a sede de persoas e animais, ofreceron sustento para os corpos. 
Salmón, anguías ou troitas convertéronse hoxe en día en delicias gastronómicas e non 
pode menos que sorprenderme que o Ulla sexa, xunto ao Miño, un dos dous únicos ríos 
da Península nos que sobrevive a lamprea, unha especie anterior aos dinosauros e 
prezado manxar xa na época dos romanos. 

Foron as augas do Xallas, do Tambre e do Ulla as que lles deron forza ás rodas que nos 
nosos concellos moveron muíños, batáns e fábricas de papel e coiro. Son construcións 
que me trasladan a outras épocas, algunhas aínda recentes. O mesmo sentimento 
experimento diante das pontes, enxeños saídos da man do home para facilitar a 
comunicación e o intercambio, aventurarse cara ao descubrimento e permitir que 
chegara o que era estraño. Tamén penso que, xa no século pasado, foron os encoros e 
as chamadas fábricas de luz as que anunciaron novos tempos e volveron alterar a 
paisaxe. 

Constato que a importancia dos ríos no devir da súa contorna queda patente en 
topónimos e mesmo nas denominacións das comarcas, como a da Barcala ou a do 
Dubra. No GDR Terras de Compostela decidimos recoñecer a relevancia deste legado 
bautizándoo como Destino �uvial. Gozar das construcións tradicionais, da historia e da 
gastronomía son só algunha das posibilidades que nos ofrecen os nosos ríos. Pero hai 
moitas outras experiencias que queremos compartir con vós. Nadar nas praias �uviais, 
practicar deportes náuticos como o piragüismo ou facer algunha das numerosas rutas de 

sendeirismo convídannos a desfrutar de espectaculares paraxes naturais, da �ora e 
da fauna e da vida ao aire libre. 

Asemade, e aínda que de seguro atoparemos mananciais e fontes famosas polas 
súas augas con propiedades curativas, estas rutas que vos presentamos 
permitiranvos en todo momento alimentar e sandar o voso espírito. O meu consello 
é que busquedes un remanso no que repousar, que fagades unha merenda 
campestre, paseedes por unha fraga autoctóna con especies de ribeira ou vos 
deades un baño de bosque... coa única compaña do murmurio das augas e os chíos 
dos paxaros. Para min, non hai mellor santuario nin máis milagreiro. Xa me 
contaredes.

M. Guarina Rey Vázquez
Presidenta do GDR Terras de Compostela
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Presentación da Guía Turística
Cada mañá unha pequena néboa inunda as ribeiras 
dos ríos das Terras de Santiago. A brétema, tan etérea 
como case máxica, representa para Ramón Otero 
Pedrayo a alma dos galegos. A medida que avanza o día 
esmorece para achegarnos un espazo para o descanso 
e a reflexión. Namentres deambulamos polas arterias 
da terra cunha ollada ó pasado, sobre todo á pesca e 
ás augas mananciais, e outra no presente, sendeirismo 
e turismo activo, e quizais unha mensaxe intemporal, a 
conservación dos nosos ríos grazas ó seu coñecemento.
 
Estes son os alicerces da nosa proposta turística que 
articularemos nunha serie de roteiros para gozar en 
coche, moto ou bicicleta. Con todo, tamén lles deixamos 
a porta aberta ós amantes das camiñadas coa proposta 
de tres rutas de sendeirismo máis a ruta obrigada a pé 
polo río Sarela. Aínda que agardemos que concibades 
esta publicación como unha proposta aberta ós vosos 
desexos e preferencias, e polo tanto elixades ó voso 
gusto...
 
Tres son as concas principais que estruturan os ríos: 
o Ulla (Sar e Sarela), o Tambre e o Xallas. Numerosos 
afluentes conflúen en cada un deles, pero nós escollemos 
aqueles máis senlleiros: Ulla (Sar e Sarela), Tambre (Dubra 
e Barcala) e o Xallas:

Ulla: Camiño da beleza e o ensoño
Ruta en coche de un día. Proposta de camiñata polo 
sendeiro sinalizado. Actividades de turismo activo: caiac 
e rafting. Coutos de pesca do salmón.

Entre o Sar e o Sarela está Santiago de Compostela

Sar: Lendas arquiepiscopais e civís. 
Ruta en coche de medio día. Proposta de camiñata 
polo sendeiro sinalizado.
                 
Sarela: As fábricas de coiros. 
Proposta de camiñata polo sendeiro sinalizado.       

O Tambre: Lento e repousado entre arboredas
Ruta en coche de un día. Actividades de turismo activo: 
caiac e rafting. Zonas de baño. Proposta de camiñata 
polo sendeiro sinalizado. Coutos de pesca da troita e reo.

Xallas: Lugar das fervenzas
Ruta en coche de medio día. Zonas de Baño. Coutos de 
pesca de troita e reo.



“O Ulla é unha comarca virxiliana, terra adornada de grandes parras cubertas de 
vides, de suculentas froitas e hortalizas” (Reimóndez Portela, Sinde Lema e Espiño 
Matos, ‘El Camino a Santiago por el Sudeste’). Ponte Ulla
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1. Ulla: Camiño da beleza e o ensoño

A horta e xardín de Compostela
 
Amiga viaxeira, amigo viaxeiro: o primeiro paso no camiño 
é a chamada horta e xardín de Compostela, o Val do 
Ulla. Cando percorra o mercado da cidade da Catedral, 
dispoñendo con agarimo nunha cesta ou mantel o traballo 
diario da súa horta, imaxinará vendedoras doutros 
tempos. Moitas delas, e máis no pasado, aproveitan a 
sorte de vivir nunha terra tan fecunda coma a da Ulla. 
Outros viaxeiros máis sabidos engadiron o epíteto de 
xardín pola visión case virxiliana das paraxes nas ribeiras 
do Ulla.
 
Polo tanto, é obrigado comezar o noso percorrido corrente 
abaixo soñando co río de belezas e ensoños de Antón 
Losada, o Ulla, pola excepcional comarca natural que 
baña no seu curso medio, entre as pontes de Ledesma 
e Pontevea, que recibe os nomes de Val do Ulla, A Ulla 
ou O Ulla.
 
Na metade occidental de Galicia, próxima á súa 
capital, Santiago de Compostela, o río fai de límite 

entre as provincias da Coruña e Pontevedra ata a súa 
desembocadura na ría da Arousa. A comarca na ribeira 
esquerda comeza con dúas parroquias dos municipios 
pontevedreses de Vila de Cruces (Gres) e Silleda (Cira) e 
continúa coas terras da Estrada e pola dereita, vindo de, 
procedente  augas arriba, dos concellos de Boqueixón, 
Vedra e Teo.
 
As paisaxes que fixeron destas terras a horta de 
Compostela –célebre pola variedade e a calidade das 
froitas e as hortalizas–, o viño da Ribeira do Ulla –subzona 
da denominación de orixe Rías Baixas–, a famosa 
augardente, a pesca fluvial –co salmón e a troita como 
peixes principais–, os xenerais do Entroido e mesmo 
instrumentos musicais coma a requinta –unha frauta 
traveseira– son algúns dos símbolos desta bisbarra, 
atravesada por varias rutas xacobeas… Un fermoso val 
para admirar desde a montaña de seixo do Pico Sacro, 
antecesor simbólico á Catedral de Santiago, ou desde as 
ribeiras do segundo río máis caudaloso de Galicia, o Ulla.
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“Camiño da Ulla de belezas e ensoños” 
Antón Losada Diéguez ‘Obra completa’ Ponte Ledesma
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A ponte da defensa

Saída de Santiago de Compostela pola estrada N-525 en 
dirección Ourense. No lugar da Susana collemos o desvío 
á  esquerda  (AC-960)  con  destino  Sergude.  Despois  de 
16,6  km  por  esta  estrada  chegamos  á  Ponte  Ledesma 
(42°47’39.89”N 8°20’12.67”O).

Primeira parada do noso “Camiño de belezas e ensoños”: 
Ponte Ledesma.  Escenario dunha cruenta batalla entre 
os galegos chegados de Trasdeza e do sur de Galicia 
contra as tropas de Napoleón no ano 1809. Un pequeno 
monolito a carón da ponte lembra este episodio de 
resistencia, que máis ca unha batalla, foi unha matanza.

Desde o 4 de marzo sucedéronse as escaramuzas na 
contorna da Ponte Ledesma, e o día 9 foi a primeira 
grande loita, no que os combatentes de Trasdeza cifran 
en máis de 260 o número de franceses mortos e en seis os 
seus, esquecendo que cando os soldados napoleónicos 
atravesaron o río e durante a súa retirada a Santiago 
mataron 64 persoas, varias delas mulleres.

Un novo combate sucedeu o día 19, coa diferenza de 
que nesta ocasión se opoñían ós franceses os homes de 
Bernardo González Cachamuíña. Outravolta os franceses 
descargaron a súa ira entre os veciños da comarca e 
deixaron 22 mortos, de novo varias mulleres, e acabaron 
perseguindo durante días ós homes de Cachamuíña, 
quen máis tarde nese ano acadaría sona pola liberación 

de Vigo, logo da cal foi nomeado gobernador da vila. O 
escritor Xosé María Castroviejo falando do antroido da 
bisbarra e dos famosos xenerais da Ulla, afirma que na 
Ponte Ulla a principios do século XX :

“a parte principal era un combate entre os paisanos 
e as  tropas de Napoleón. A  francesada deixou un 
gran  recordo  en  Galicia,  onde  houbo  combates 
encarnizados  dos  napoleónidas  coa  paisanaxe. 
Xa de neno chamábame a atención oír nomear ós 
cazadores do val da Ulla, os cans con nomes como 
Ney e Soult”
Xosé Maria Castroviejo, ‘Memorias dunha terra’

O historiador e cóengo da Catedral de Santiago Antonio 
López Ferreiro cría posible que a Ponte Ledesma –que colle 
o seu nome da parroquia boqueixonesa de San Salvador 
de Ledesma– fose de orixe romana. Unha hipótese que 
é máis mito que realidade, pero moi estendida entre o 
imaxinario dos galegos, mais o que si é certo é que a 
primeira noticia que atopamos da súa existencia figura no 
testamento de Gonzalo Rodríguez de Bendaña, datado 
no 22 de febreiro do 1276, que dispón que se entreguen 
para a súa obra cincuenta soldos –moeda da época–. A 
súa configuración actual de nove arcos parece datar de 
finais do século XVI, con posteriores reformas no século 
XX.
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Esta ponte tamén é o punto de saída daqueles afeccionados 
a deixarse levar pola corrente do río. Ó pé da ponte, no 
campo da festa de Ledesma, atopamos o emprazamento 
ideal para iniciar no verán, co río con pouca auga, un 
excepcional traxecto en caiac ou canoa ata Ponte Ulla, 
por exemplo. Naquelas estacións co río máis caudaloso 
é máis dado ás emocións do rafting. Unhas actividades 
recomendadas para aqueles aventureiros e aventureiras 
máis intrépidos.

A outra vertente, Gres
 
Na outra beira da ponte, na parte de Gres, están a 
ermida de San Ramón e as Insuas de Gres: a de San 
Ramón, dos Namorados, de Pachín, das Palletas e de 

Mónica. Nelas habilitouse unha área de ocio, incluso cun 
palco da música para celebrar o patrón. Con todo, este 
espectacular arquipélago de insuas unidas por pasarelas 
de madeiras e pasais é de creación recente, grazas ó 
aumento da sedimentación do río a raíz do encoro de 
Portodemouros.
 

Hai catro empresas que habitualmente ofertan os 
seus servizos no Tambre e o Ulla: 

AMEXTREME: www.amextremekayak.com 
FERVENTIA: www.ferventia.com
DESAFIÓ E OCIO: www.desafiocio.com
TURNAUGA: www.turnauga.es

*Datos obtidos mediante un correo electrónico enviado ás empresas de 
turismo activo rexistradas na páxina web de Turgalicia no ano 2011.

Monolito que fai referencia á batalla cos 
franceses



Nas proximidades da ponte, tamén Gres, xa no concello 
de Vila de Cruces, existe a posibilidade de visitar a 
sede da Fundación Xosé Neira Vilas, situada na Casa 
do Romano. Unha casa labrega do século XVIII que 
antigamente foi albergue de peregrinos que continuaban o 
Camiño a Santiago tras visitaren o convento de Carboeiro 
e o santuario do Corpiño. Hoxe dispón dunha biblioteca de 
uso público e dun pequeno museo que amosa aparellos 
para a pesca no río Ulla e para os labores agrícolas nas 
terras da contorna.

A miúdo o propio Xosé Neira Vilas recibe os visitantes 
coa impronta da súa linguaxe, propia dun autodidacta 
crítico co mundo pechado que lle tocou vivir, que tan 
atinadamente narrou no seu libro ‘Memorias dun neno 
labrego’, das súas lembranzas de cativo a carón da Ponte 
Ledesma. Unha publicación indispensable para coñecer 
mellor a sociedade tradicional galega.



A idade dourada do Ulla (Anécdota)
 
Antes de partir á seguinte etapa corrente abaixo, de ponte 
a ponte ata Gundián, e mentres gozamos da atmosfera 
case virxiliana da ribeira do río, lembraremos os tempos 
dourados do Ulla.

Un signo da abundancia de peixes no río Ulla en séculos 
pasados son as pesqueiras que antano se empregaban 
para capturar exemplares de distintas especies, que 
aparecen mencionadas en moitos textos antigos e que 
aínda se poden observar en certos tramos do río Ulla, en 
ocasións vencelladas ós muíños. 

Do ano 1121 é un documento conservado por unha familia 
padronesa que se refire ás pesqueiras de Herbón no río 
Ulla. Máis adiante, outro texto dos anos 1514 ou 1515 
recolle datos sobre as propiedades, canles e pesqueiras 
do conde de Altamira nas proximidades da torre de Cira 
(Silleda), aproximadamente na zona do río que baña a 
parroquia boqueixonesa de Ledesma, e di o seguinte:

Torre de Cira

Imaxe dunha pesqueira no Xirimbao 



des la Ponte Ledesma para çima en lo rio da Ulla 
muitas canales que teen muitas feytas, que todos 
son del conde mi señor e non le renden nada, en que 
se oubese quen por el conde fezese renderian cada 
ano mill duzeas d’angias e andorinas [=salmóns 
novos] e peyxes, e perdense ansy.

Hai cinco séculos, pois, a riqueza piscícola do río 
era excepcional. Pero sen remontarnos tanto atrás, o 
ilustrado José Andrés Cornide y Saavedra relata nas súas 
memorias dunha viaxe da Coruña a Madrid que debeu 
realizar antes de 1767, a abundancia do río da Ulla en 
troitas, salmóns, sábalos e lampreas.
 
Entre as causas da actual escaseza e case total 
desaparición de especies coma o salmón, os pescadores 
da Ulla sinalan os antigos vertidos no río desde as 
minas de Touro; a barreira do encoro de Portodemouros, 
inaugurado no 1968 para o aproveitamento hidroeléctrico 
do río; as augas sen depurar vertidas directamente ó río, 
ou a sobrepesca –antano co uso de redes ou explosivos–.

Detalle dos ríos Ulla, Tambre, Xallas e Sar no mapa de Cornide

Pescadores con salmóns nunha 
barca no Ulla (Foto cedida polo 

Museo de Pesca da Casa Suárez)



“Alí está a agreste montaña, partida en dous, como se a fendera a coitela dun titán 
para abrirlle paso ó Ulla”.
Alfredo Vicenti, ‘A orillas del Ulla’
Xilografía de F. Miranda da serie ‘Galicia Pintoresca’, 
publicada en ‘La Ilustración Cantábrica’ (1882)
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O paso natural das cinco pontes

A ponte de Gundián, chega o ferrocarril
 
Estrada  AC-240  en  dirección  Santiago  (Ponte  Ulla). 
Recomendable chegar á Ponte Ulla e desde alí dar volta 
para ir ó miradoiro de Gundián. Podemos facelo unha vez 
visitada Ponte Ulla  ou antes (42°47’7.64”N  8°23’35.27”O).

Seguimos o noso traxecto desde a Ponte Ledesma 
coa intención de non perder o desvío ó excepcional 
miradoiro do Gundián, agochado á beira esquerda xusto 
no remate dunha curva pechada cuberta por unha ponte 
do ferrocarril. Pero o acceso recomendado é dar a volta 
desde a Ponte Ulla pola evidente perigosidade da curva. 
Ademais é o punto de saída da ruta de sendeirismo 
proposta para a conca do Ulla.
 
Un emprazamento privilexiado para apreciar o desafío 
técnico que supuxo a realización dos dous viadutos do 
ferrocarril, a ponte do A.V.E. rematada no 2011 e a ponte 
do Gundián, inaugurada no 1958. Dúas infraestruturas 
das cales daremos conta máis adiante, xa que o interese 
reside na orixe xeolóxica do lendario paso de San 
Xoán da Cova, situado nos pés das pontes. Asemella 
sorprendente como o Ulla rachou case milagreiramente o 
filón de seixo que é unha cicatriz xeolóxica resultado do 
choque, hai entre 365 e 300 millóns de anos, das placas 

de Gondwana e Laurasia. A dimensión do filón varía entre 
40 e 100 metros de ancho e aproximadamente uns 10 
quilómetros de longo (desde a torre de Cira ata o Pico 
Sacro).

Unha curiosidade máis, Gundián está na marxe esquerda 
do río e pertence á provincia da Coruña aínda que debería 
ser da de Pontevedra coma as terras que o arrodean, 
as da parroquia estradense de San Miguel de Castro. A 
explicación: pertencía ó convento de San Xoán da Cova, 
que se erguía á beira do río, na súa marxe dereita, xusto 
ó pé do Miradoiro do Gundián e da base da ponte vella 
do ferrocarril. O mosteiro, que xa estaba abandonado, 
foi derrubado pola enchente do río do 18 de febreiro do 
1571 que tamén levou por diante as pontes da Ulla e de 
Sarandón.

Mais queda, da outra banda do río, cruzando a ponte vella 
do ferrocarril pola zona reservada para os peóns, a capela 
da Nosa Señora do Gundián, aínda que tamén e posible 
chegar a este punto máis comodamente por unha estrada 
cruzando a Ponte Ulla pola ponte de pedra. A capela é 
coñecida porque é o destino dunha singular procesión 
nocturna na honra da Virxe que parte da igrexa da Ponte 
Ulla na noite do 7 de setembro e que acolle a romaría 
o día 8. Pegada á capela, na parte oeste da mesma, 



22

atopamos unha fonte milagreira onde apareceu a Virxe 
de Gundián. É tradición levar nenos pequenos enfermos 
á fonte, sacarlles a roupa e lavalos con esa auga, e logo 
deixar as prendas dos cativos como ofrenda á Virxe.

Desde preto da capela podemos subir ó miradoiro de 
San Miguel de Castro, previa camiñada de media hora, 
de onde se ven a serra do Pico Sacro e as paisaxes do 
Val do Ulla. Ó pé da ponte vella do tren, no centro do 
río, hai un espazo para a lenda: o paso de San Xoán da 
Cova, cun pozo de decenas de metros de profundidade, 
do que se di que hai unha cova construída por “mouros 
que vivían no Pico Sacro”, a varios quilómetros de 
distancia, para traer os seus cabalos a beberen auga no 
río da Ulla. Quizais, unha das experiencias únicas dentro 
do noso percorrido consiste en pasar en caiac ou canoa 
polo paso de San Xoán da Cova e levantando a cabeza 
para abraiarse coa ponte de ferrocarril encravada no 
escarpado filón de seixo.

A ponte de Gundián e o paso de San Xoán da Cova

A capela de Gundián
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A ponte de Gundián e a ponte do A.V.E.
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Ponte Ulla, a vila
 
Seguimos a estrada apenas un quilómetro e deixámonos 
caer pola ladeira ate albiscar as primeiras casas do lugar 
da Ponte Ulla.  Cando alcancemos a ponte vella, é posible 
que nos sorprendamos de que nun tramo de pouco máis 
dun quilómetro do curso medio do río atopamos nada 
menos que cinco pontes: dous viadutos para o ferrocarril 
dos que falamos no miradoiro de Gundián –o da vía 
inaugurada no 1958 e o do A.V.E. rematado no 2011–, a 
antiga de pedra que lle dá nome á vila da Ponte Ulla, e 
máis a da estrada e a da autoestrada que unen Santiago 
e Ourense.

A ponte de pedra data de 1835 e substituíu a barca que 
durante moitos anos uniu as dúas ribeiras do río, logo de 
que a ponte antiga quedara destruída no ano 1708 durante 
unha enchente. Aquela xa era unha reconstrución da que 
outra forte enchente do río destruíu no ano 1571, e que 
era de orixe medieval: existía xa no ano 1197 e mesmo 
antes dela puido haber unha ponte romana. Aínda pola 
nosa querenza pola ponte tradicional, o máis abraiante é 
a superposición de enxeños técnicos para atravesar este 
milenario paso natural.

Á beira da histórica Ponte Ulla está a igrexa parroquial 
de Santa María Madalena, que na Idade Media foi 
capela e que conserva daquela época a súa ábsida 
do estilo románico. Moi preto da vila está unha mostra 
representativa da arquitectura pacega, o  pazo de Vista 
Alegre –hoxe dedicado á restauración– que foi da familia 
Torre, membros da burguesía de Santiago desde tempos 
do arcebispo Diego Xelmírez, que construíron o pazo en 
1708 coa intención de acadaren un maior recoñecemento 
social.

Igrexa da Madalena

Pazo de Vista Alegre
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O lugar de Ponte Ulla
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Unha xeira a carón do Ulla (PRG-36. 
Sendeiro de San Xoán da Cova)

Comezamos a nosa andaina nun lugar de extraordinario 
simbolismo: Ao carón da ponte do ferrocarril que cruza 
o Ulla, sobre o paso de Gundián, no San Xoán da Cova. 
Onde os contos de vellos dicían que remataba o túnel 
polo que traían seus cabalos a beber os exércitos da 
Raíña Lupa.

Para chegar ata aquí dende a estrada N-525, no núcleo 
de Ponte Ulla, collemos a AC- 240 que nos levará ata o 
inicio do itinerario ao carón da vía férrea.

A ruta está perfectamente sinalizada coas marcas 
homologadas, pero hai que advertir que no seu 
primeiro tramo está temporalmente afectada polas 
obras de construción do A.V.E. Con todo non presenta 
practicamente dificultade para o camiñante porque o 
percorrido é totalmente descendente e cun sendeiro en 
perfectas condicións.

Transcorre integramente polo concello de Vedra e pola 
marxe esquerda do río, que discorre bravo nos primeiros 
quilómetros, para acadar unha aparencia de falso sosego 
a partires da área recreativa de Agronovo.

Durante o camiño pasaremos pola poboación viaria de 
Ponte Ulla, cun importante conxunto monumental no que 
destacan a igrexa e o pazo de Vista Alegre, xa nas aforas, 
e sucesivamente polas áreas recreativas de Agronovo, 
Ximonde e Cubelas, onde remata o noso itinerario.

Se facemos a ruta durante a tempada de pesca, será 
posible ver a primeiras horas da mañá un bo número de 
pescantíns tentando capturar os prezados salmóns do 
Ulla. Unha paisaxe colorida de salgueiros, ameneiros, 
carballos e loureiros axudarán a facer a xeira máis 
agradable, sempre acompañados pola banda sonora do 
río e os rechíos constantes dos paxaros.
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As tradicións perviven: barcas e camelias

A  saída  da  vila  da  Ponte  Ulla  pola  estrada  AC-240,  na 
primeira  rotonda  collemos  en  dirección  Pontevea.  A 
catro quilómetros  atopamos o desvío  á Área Recreativa 
de  Agronovo    (42°45’15.88”N      8°24’29.75”O),  e  case 
inmediatanmente, a uns 700 metros,  unha sinalización que 
nos avisa da presenza do pazo de Santa Cruz de Ribadulla 
nas inmediacións (42°46’17.44”N   8°25’33.53”O).

Agora percorremos un treito do río onde as vellas 
tradicións seguen vivas. Na Área de Recreo de Agronovo 
podemos revivir nos meses de verán, os tempos das vellas 
embarcacións cruzando o Ulla; pola contra, no Pazo de 
Santa Cruz de Ribadulla observaremos unha auténtica 
obra de arte da xardinería pacega, coa fermosa camelia 
aflorando no medio de estanques e árbores centenarias.

As embarcacións do Ulla *(fins de semana 
de xullo e agosto)

Hai moitas maneiras de cruzar o río sen necesidade de 
construír unha ponte. Ata a década de 1960 era posible 
observar como pequenas embarcacións navegaban 
polo río Ulla ó seu antollo. Esta tradición case esquecida 
polos ribeireños do Ulla, acada un novo pulso coa recente 
construción de cinco barcas (catro pequenas para catro 
ou cinco persoas, e unha grande para dez persoas) ó 
servizo daquelas persoas interesadas en convertérense 
en mariñeiros de auga doce por un día.

Antiga embarcación para levar xente polo Ulla (Foto 
cedida polo concello de Vedra)
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É moi curiosa a historia das barcas do río Ulla. No ano 
1571 unha enchente derruba as pontes da Ulla e a de 
Sarandón, e posteriormente en 1708 volven caer pola 
mesma razón. Non queda outra que substituír as pontes 
por barcas para cruzar o río que estarían situadas en 
seis lugares estratéxicos (Ponte Ulla, o Vao, As Regas, 
Sarandón, Covelas -ou Cubelas- e a Dorna). O tráfico 
de mercadorías e xente era intenso porque é un paso 
obrigado para unir Santiago con Ourense.

A reconstrucións da ponte vella da Ponte Ulla no ano 
1835, e a de Sarandón no 1930 representan a acta de 
defunción das barcas do Ulla. Nos últimos anos as barcas 
utilizáronse para a extracción de area do río, sendo este 
o último momento de vida duns barqueiros que foron 
testemuñas de infinidade de historias, xa que as pontes 
de pedra se pasan en silencio pero as barcas eran puntos 
de encontros entre a xente.

Pequena embarcación dispoñible na área recreativa 
de Agronovo (Foto cedida polo concello de Vedra)



A auga das camelias

Próxima parada, o fastuoso e aristocrático pazo de 
Ortigueira, máis coñecido na actualidade coma o pazo 
dos marqueses de Santa Cruz de Ribadulla. Ortigueira 
refírese ó lugar onde se construíu o pazo e a igrexa 
parroquial que está no interior do seu recinto. Antigamente 
o pazo era chamado Torre de Ortigueira e fora mercada 
a principios do século XVI polo cóengo da Catedral de 
Santiago Juan Ibáñez de Mondragón, que foi responsable 
da construción da igrexa, dos primitivos xardíns e das 
árbores da carreira das oliveiras, en forma de cruz, disque 
contra 1525.



Apenas atravesada a porta de entrada imos topar cun 
pazo de traza austera, unido á igrexa por un rechamante 
arco. A carón deste arco, a fonte da Coca, de estilo 
barroco. Mais o maior tesouro está arredor do pazo, os 
seus xardíns e o seu parque: deseñounos Juan Ibáñez de 
Mondragón e acrecentáronse en tempos de Juan Ignacio 
Armada (quen dirixiu o Batallón Literario compostelán na 
Guerra da Independencia) e posteriormente na época de 
Iván Armada, quen introduciu árbores coma a camelieira, 
ata entón moi pouco coñecidas en Galicia. Hoxe en día 
este pazo atópase incluído na rede de Camelia de Galicia.

A nosa recomendación consiste en visitar un recanto do 
parque co seu estanque redondo, o bosque e o estanque 
grande con soberbias árbores e especies arbóreas. 
E, quizais o lugar da auga, a espectacular fervenza do 
regueiro de Tomonde, o sitio máis atinado para o descanso 
aristocrático. De feito, a carón da Fonte da Nogueira, 
observamos os bancos de pedra onde Gaspar Melchor 
de Jovellanos escribiu a introdución ós apéndices da 
súa ‘Memoria en defensa de la Junta Central’, sobre as 
actividades políticas na Guerra da Independencia. Da súa 
estadía no pazo na primavera de 1811 deixou dito que 
foron “os mellores días da miña vida”.

Foto cedida polo concello de Vedra
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Para contemplar traballando un dos muíños de Raxoi 
pódese acordar a visita chamando á Casa dos Peóns, 
a Oficina de Información Turística de Vedra: 981 512 
482 / 669 450 804.

A forza da auga: os muíños de Raxoi

Saímos do pazo á dereita co obxectivo de coller de novo 
a estrada nacional 525 en dirección a Santiago. Despois 
de  aproximadamente  3,5  quilómetros  de  percorrido, 
collemos  a  esquerda  para  Raxoi  despois  de  ver  o  sinal 
de  Galegos  a  dereita.  O  primeiro  cartel  para  chegar  á 
Área de  Interpretación dos Muíños atópase afastado da 
estrada,  así  que  moderen  a  velocidade  (42°46’17.44”N   
8°25’33.53”O).

 
Tanto no río Ulla coma nos seus afluentes existen e 
existiron numerosos muíños que aproveitaban a forza 
da auga para converter os grans en fariña, un proceso 
lento pero menos fatigoso que facelo á man, e que 
converteu estas construcións en puntos de encontro para 
a conversa, para os amoríos ou para a festa. 

No propio río Ulla existen ou existiron muíños fariñeiros 
coma o dos condes de Ximonde en San Miguel de 
Sarandón (Vedra) –á beira do cal, augas arriba, había 

Interior dun muíño en funcionamento (Foto cedida por Henrique Neira)
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pesqueiras para coller salmóns– mais tamén hai un muíño 
menos común, o de Reboredo, preto da Ponte Ulla, que 
conta con cinco pedras e cada unha para a súa cousa: 
centeo, millo, trigo... e unha delas para moer xofre, que 
se empregaba para a fabricación de pólvora; este é 
ademais un muíño albeiro, chamado así porque é onde se 
consegue a fariña máis fina. 

Con todo, os muíños son moito máis abundantes nos 
afluentes que no río grande. Por exemplo, na serra do Pico 
Sacro nace o regueiro de Gundín ou de San Cristovo, que 

se chama así porque pasa polas proximidades da aldea 
vedresa de San Cristovo de Merín, e no que funcionaron 
en tempos máis de sesenta muíños. No regueiro da Pena, 
en Raxoi (San Pedro de Vilanova, Vedra) o Concello de 
Vedra rehabilitou catro e a súa contorna, converténdoa na 
Área de Interpretación dos Muíños que propoñemos para 
a súa visita. Un deles pode verse funcionando pedindo 
cita previamente.
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A ponte de Sarandón

Imaxinamos  que  aparcaron  a  carón  da  entrada  da Área 
de  Interpretación dos Muíños. Seguimos o camiño cara 
a abaixo e no primeiro cruce á esquerda, e no seguinte á 
dereita e xa imos enlazar coa estrada principal que remata 
na Pontevea (AC-241). Máis adiante atoparemos un cru-
ce co desvío a Sarandón á esquerda. O Museo da Pesca 
atópase  á  beira  da  Ponte  de  Sarandón  (42°44’51.55”N   
8°26’56.52”O).

A ponte baixa
  
Esta ponte ten máis percorrido desgranando os diferen-
tes avatares para a súa construción, que para falar dun 
valor arquitectónico. Sabemos que xa no ano 1180 existía 
a ponte de Sarandón sobre o río Ulla, mais a actual foi re-
matada no 1930 e custou 185.000 pesetas da época. Xa 
falamos anteriormente que as enchentes do río danaran 
tanto esta coma a Ponte Ulla primeiro no 1571 e despois 
no 1708 e para cruzalo foron habilitadas barcas nos dous 
lugares polo Cabido da Catedral de Santiago.
 
Na Ulla tras moitas dificultades foi rematada unha nova 
ponte no 1835, mais en Sarandón tardouse case un sécu-
lo máis: parece que a antiga tiña seis arcos e a última en-
chente deixou soamente restos dos estribos e cimentos 
deles; dise tamén que houbo nela unha pequena capela 
dedicada a San Miguel.

 Lembran veciños de Sarandón que durante a obra da 
actual algúns veciños lle advertiron ó enxeñeiro que era 
demasiado baixa: en tempos de grandes enchentes o río 
subía case ata o nivel da plataforma. O proxecto non se 

Pescadores na ponte de Sarandón (Foto 
cedida polo Museo de Pesca da Casa Suárez)
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cambiou e na época da inauguración rexistrouse unha de-
sas grandes enchentes; non a levou por diante o río, pero 
noutras posteriores desde a plataforma podía tocarse a 
superficie do río coa punta dun paraugas.

O curioso museo da pesca
 
Antes de cruzar a ponte e deixar Vedra atrás,  atopamos 
unha pequena xoia da pesca co Museo da Pesca perten-
cente ó establecemento de turismo rural da Casa Suárez. 
Unha pequena colección de obxectos relacionados co 
mundo da pesca, hai desde imaxes antigas da pesca do 
salmón a canas e anzois, que acadan un recordo nostálxi-
co coas explicacións cheas de curiosidades por parte do 
propio coleccionista, Manuel Suárez. 

Entre as pezas de máis interese, temos o carrete de 
mosca Hardy con fío trenzado de seda, a cana de cortizas 
de bambú anelada con pedra de ágata e fío de seda, o 
carrete de mosca feito por un ferreiro da zona imitando 
os Hardy e, para finalizar, unha caixa orixinal de moscas 
Hardy sen utilizar dos anos 1950. No apartado fotográfico 
temos onde elixir, desde o célebre bautizo de canas antes 
do comezo da temporada en Couso, Franco en Ximonde, 
pescadores reunidos no Cuartel Xeral de Ximonde...

Vitrinas do Museo da Pesca da 
Casa Suárez
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Dous Nobel no Ulla
 
O investigador Michael 
Reynolds, citado por 
Carlos Casares en 
‘Hemingway en Galicia’, 
lembra a viaxe que fixo a 
terras galegas no 1929 o 
escritor estadounidense 
Ernest Hemingway, 
quen recibiu no 1954 
o premio Nobel de 
Literatura. Aloxábase 
coa súa segunda esposa, 
Pauline, no Hotel Suízo 

de Santiago, na praza de Mazarelos, e disque desde alí 
os días que non escribía ou corrixía probas dun libro ía 
pescar ós ríos Ulla e Tambre. 

Unha carta recuperada por Reynolds di que “o día 12 
de agosto, con gafas de sol novas, periódicos e unha 
bolsa chea de tomates e cebolas para comer, pasou o 
día pescando polo río Ulla, ata chegar ó encoro da parte 
máis alta. De volta á casa a través do camiño por onde 
ía discorrer a nova vía do tren, detívose para preparar 
unha troita con xamón do país. Logo, unha detrás 
doutra, pincháronse dúas rodas. Despois de parchear 

os neumáticos alumeándose cunha lanterna, chegou de 
volta ó hotel ás once e cuarto da noite”. 

Se ben resulta curioso que un autor como Hemingway se 
interesase polos ríos da terra da Santiago, non o é tanto 
que o fixera Camilo José Cela, natural de Iria Flavia e 
bo coñecedor dos ríos “Ulla, cos seus salmóns, e Sar, 
coas súas lendas arquiepiscopais e civís”, como escribiu 
nun dos artigos que xuntou no libro ‘El juego de los tres 
madroños’.  

Na súa obra son frecuentes as referencias ós ríos Sar e 
Ulla pola súa proximidade a Iria Flavia, a súa localidade 
natal, imos ver algunhas mostras. En ‘Café de artistas 
y otros papeles volanderos’ escribe: “¡verde río Sar do 
Arcebispo, profundo Ulla, que aínda cheiras á dourada e 
montaraz floriña do toxo!”. 

En ‘Mesa Revuelta’ fala de Iria Flavia e di desas terras 
que “o rumoroso Sar e o forte Ulla veñen buscarse onde 
xa a terra deixa de selo, e o afastado mar Atlántico se 
amansa”. En ‘Cajón de sastre’ refírese á riqueza piscícola 
deses dous ríos: “saltan a troita do Sar e o salmón do Ulla 
en loor do Noso Señor Santiago”.
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O couto de Ximonde
 
Volvemos  sobre  os  nosos  pasos  e  agora  collemos  o 
desvío  ó Couto  de  Ximonde,  onde  se  atopa  a  estación 
piscícola da Xunta de Galicia. Non hai unha zona de ocio, 
así  o  espazo  para  aparcar  é  moi  limitado.  Ademais,  a 
ponte para cruzar ó outro lado está sen construír, polo que 
solicitamos un pouquiño de paciencia.
 
De tódolos recunchos que atraen ós pescantíns no treito 
baixo do Ulla, posiblemente o couto de Ximonde sexa 
un dos mais fermosos. Ademais, este couto é un dos tres 
que están habilitados para a captura do Rei do Río no 
Ulla, o noso amigo o salmón.
 
Ximonde é o couto pesqueiro máis afastado do mar, e 
no que os salmóns paran cunha certa facilidade, ben por 
unha querenza natural, ben pola existencia da presa dun 
antigo muíño do pazo de Ximonde, hoxe en día estación 
piscícola dependente da Xunta de Galicia.
 
En calquera caso presenta unha serie de posturas de 
pesca que o fan pola súa produtividade un dos coutos 
de pesca máis demandados de Galicia, e mesmo nos 
atreveriamos a afirmar, de todo o Norte de España.

A toponimia dos pescadores xira arredor da localización 
daqueles lugares máis aptos para a boa pesca. A 
continuación enumeramos as principais referencias 
toponímicas do couto que podemos atopar no mapa do 
Couto de Ximonde (1951): Posto Largo, Cuartel Xeral, 
Os Pasais, O Penedo –tamén coñecido por Pedra de 
Ramiro–, Posto Roto, Trillo, O Cañizo, Correntes de 
Reboredo, Pozo do Bote, O Pozo, A Xunta, Posta de 

Bendición de canas en Ximonde na década de 1950 
(Foto cedida polo Museo de Pesca da Casa Suárez)

Juanito de Ramiro co salmón e o bicheiro (Foto 
cedida polo Museo de Pesca da Casa Suárez)
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Louzao, Venezuela, A Illa, Posto Inglés, O Carballo e 
Cubelas. Cada nome leva unha pequena historia detrás. 
O Cuartel Xeral era o lugar de encontro dos pescadores. 
O Trillo, situado ó carón do muíño, onde pescar salmóns 
era tan sinxelo como trillar millo. Reboredo era o apelido 
dun pescador fiel a ese emprazamento...

Na actualidade este couto de 700 metros admite catro 
pescadores diarios, e nun día bo pode darse o caso que 
os catro completen o seu cupo de capturas, que é dun 
exemplar por día e cana. En séculos pasados a riqueza 
piscícola do río foi tal que aínda hai quen lembra que os 
xornaleiros impoñían como condición cando ían traballar 
a lugares próximos á ribeira que non lles deran de comer 
salmón cada día, senón que tamén houbera carne.
 
Na segunda metade do século XX construíuse unha ponte 
colgante para que os pescadores puideran cruzar á outra 
banda do río, ás parroquias estradenses de Ribeira e 
Paradela, que tras décadas de uso acabou sendo pechada 
polo mal estado no que se encontraba. As enchentes 
do río no inverno do ano 2000 acabaron por desfacela 
e por fin no 2010 o Ministerio de Fomento aprobou a 

construción dunha nova de case 90 metros de lonxitude e 
que debería concluírse no ano 2012, converténdose nun 
renovado atractivo turístico para este couto salmoeiro.

E tamén un santuario para os pescadores de reo, 
especialmente na parte baixa co couto, onde o nome 
do pozo de Venezuela fai referencia á facilidade das 
capturas neste lugar: era como ir gañar diñeiro ó país 
sudamericano. Polo contrario, o microtopónimo Posto 
Inglés fai referencia a un inglés que chegou co seu coche 
case ata o río e alí mesmo tirou a cana de pescar e 
pescou un salmón, pero nunca máis ninguén volveu ter 
éxito aló. Isto non era un feito excepcional, pescadores 
portugueses e ingleses frecuentaban cada ano as ribeiras 
do Ulla, pero desta historia xa daremos conta no apartado 
‘Sportmen do salmón’.

Na actualidade este espazo está aberto a múltiples 
posibilidades de ocio. Camiñadas seguindo os sendeiros 
dos pescadores que outros aproveitan para desprazarse 
en bicicleta de montaña ou, xa por camiños de carro, para 
o trote dos cabalos.
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Mapa do Couto de Ximonde na década de 1950



Pontevea: resistencia ó invasor
 
Voltamos  sobre  os  nosos  pasos  ata  chegar  outra  vez  á 
principal  vía  de  comunicación,  a  estrada  AC-241,  onde 
collemos  á  esquerda  en  dirección  Pontevea.  Temos  a 
posibilidade de desviarnos un quilómetro antes á esquerda 
en dirección ás Burgas de Xermeade, ou continuar ata a 
ponte  de  Pontevea  e  chegar  desde  aló  camiñando  dez 
minutos pola ribeira do río.

A ponte da vila da burga

A  ponte de Pontevea, construída entre os séculos XIV 
e XV e reconstruída no século XVIII, cruza o río Ulla por 
medio de seis arcos para comunicar a parroquia teense 
de San Cristovo de Reis coa estradense de Santa María 
de Couso, por unhas terras que antigamente debía 
atravesar unha vía romana que probablemente tería a súa 
ponte sobre o río, a Pons Vellegia (Pontevea). 

A ponte de Pontevea
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Disque un dos arcos da ponte medieval foi destruído no 
ano 1809 para dificultar o paso das tropas napoleónicas e 
que foi reconstruído anos despois, no 1822. Asemella que 
a batalla consistiu nunha constante reconstrución do arco 
da ponte de madeira por parte dos franceses que sempre 
atopou a resistencia do bando local. Quizais o máis 
intelixente visto os acontecementos de Ponte Ledesma.

Á beira dela ergueuse a finais do século XX unha ponte 
nova para desviar a través desta os vehículos e deixar 

a antiga como peonil. Ata hai pouco os coches aínda 
circulaban pola antiga ponte de pedra de Pontevea, 
ocasionando episodios de atascos continuamente.
 
Uns catrocentos metros augas arriba da Pontevea, en 
Xermeade, temos na ribeira do Ulla unha fonte termal 
cunha piscina que se estima foi construída no século XVIII 
e á que aínda hoxe se recorre para curar males da pel, e 
mesmo hai quen lles atribúe ás súas augas propiedades 
para axudar a curar os males da reuma, do fígado, dos riles 
e algunhas doenzas dos ollos. As augas son sulfuradas e 
xorden cunha temperatura de quince graos. Á súa beira 
quedan as ruínas da que foi casa de baños proxectada no 
1932 pensando na explotación turística das propiedades 
curativas das augas. A súa visita a pé bordeando a 
ribeira do río, ou volvendo marcha atrás en coche e 
collendo o desvío de Xermeade, antóllase obrigada pola 
singularidade da pequena piscina que recollía as augas 
de propiedades medicinais do manantial.

Este aparentemente pequeno manancial agocha unha 
historia bastante singular que contamos a continuación.

De fonte a balneario 

A coñecida fonte da Burga, situada en Xermeade, é 
unha testemuña silenciosa da pequena vila termal de 
Pontevea. Os viaxeiros gozaban destas augas sulfurosas 
comodamente hospedados nas casas da contorna. A 
súa sona entre os foráneos xa comeza no século XVIII 
grazas a un abade do convento de San Martiño de 
Ribadavia, aqueixado dunha úlcera na perna. Os seus 
días entre nós asemellaban estar próximos a acabar, así 
que decide ir a Santiago, onde posiblemente lle deberían 
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amputar a perna. No medio deste dilema e no transcurso 
dunha viaxe, atopa unha vella taberna e pousada na 
Pontevea para descansar das continuas dores na 
perna. Alí recoméndanlle bañarse coa auga da Burga. O 
efecto é case inmediato, decidindo o abade prolongar 
a súa estadía neste lugar. Cando chega a Santiago 
para amputar a perna os médicos descobren que está 
curada. O verán seguinte o abade retorna á Pontevea e 
financia a construción da actual poza circular de pedra 
con capacidade para 24 persoas co obxecto de que os 
pobres tamén poidan gozar destas augas milagreiras.
 
No ano 1932 temos constancia do peche das Burgas polo 
goberno da provincia argumentando motivos de hixiene 
pública, quizais polo interese do propietario dos terreos 
para construír o ‘Balneario de Aguas Sulfuro-Sódicas 
de las Burgas’. Os veciños opoñíanse a este proxecto 
porque limitaría o seu acceso ó manantial. De feito, o 
prestixioso arquitecto galego José Caridad Mateo tiña 
que acudir ó lugar baixo a protección da Garda Civil. A 
licencia do balneario foi concedida no ano 1936, pero o 
único vestixio deste soño inacabado son os planos do 
edificio realizados por un dos mellores arquitectos da 
época da II República Española.

Xente bañándose na Burga de Xermeade en 1912 
(Fondo Blanco-Cicerón. Museo do Pobo Galego)

Estado actual da Burga de Xermeade
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Planos do proxecto arquitectónico ‘Balneario de Aguas 
Sulfuro-Sódicas de las Burgas’ de José Caridad Mateo.
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O couto do Xirimbao ou de Couso

No núcleo da Pontevea collemos a estrada principal  en 
dirección  de  Santiago.  Apenas  saímos  de  Pontevea  e 
collemos  o  primeiro  desvío  á  esquerda  que  nos  leva  ó 
Xirimbao.  Seguimos  a  cartelería  ata  entrar  nun  espazo 
amplo para o ocio e esparexemento.
     

O couto pesqueiro do Xirimbao abrangue un tramo de 
algo máis de medio quilómetro do río Ulla na parroquia 
teense de Reis mentres da outra banda do río está a 
parroquia estradense de Couso, polo que o couto se 

coñece como do Xirimbao ou de Couso. Unha ponte 
colgante peonil recentemente restaurada une as dúas 
ribeiras, que son apropiadas para practicar o sendeirismo 
pola existencia de camiños de pescadores. Mentres na 
teense hai unha área recreativa habilitada na carballeira 
próxima, na estradense celébrase a festa do escalo o 
primeiro domingo de agosto, pois estes peixes son máis 
abundantes que as troitas e os salmóns que tamén se 
poden atopar nestas augas.

Hai anos a captura do salmón era relativamente sinxela 
xa que se detiña na pequena presa que atravesa o río 
para coller forzas e continuar coa súa carreira contra a 
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corrente. Hoxe, desde a construción dunha escala de 
pesca, o salmón chega ó couto de Ximonde nunhas 
corenta e oito horas, dato testemuñado pola presenza de 
peixes con pulga de mar, o que amosa a súa recente saída 
do medio mariño. As posturas de pesca e pozos do couto 
son: A Presa (inicio do couto), Purgatorio, O Trabadoiro, A 
Croeira, O Lazareto, Salto do Can e Pedra de Fernández. 

Nelas están os postos de Purgatorio Pequeno, Purgatorio 
Grande, O Canal, Pedra de Cervera, Pozo de Cervera, O 
Trabadoiro, A Croeira, O Lazareto, Posto do Can, Curva 
das Mimosas, Souto de Antón, O Lampreiro e Pedra de 
Fernández, que constitúe o final do couto.

Na beira estradense do río, preto da ponte colgante, está 
a Casa Forte de Maíndo, datada no século XVI e que foi 
residencia do capitán xeneral do reino de Galicia, Pedro 
de Cisneros e posteriormente propiedade dos condes de 
Ximonde, que dispoñían dunhas importantes pesqueiras 
de salmón no río Ulla en Couso –había outras en Maíndo–, 
as cales aínda nas primeiras décadas do século XX se 
empregaban para coller lampreas e anguías. Un pouco 
máis alá da Casa Forte de Maíndo pode visitarse a igrexa 
parroquial de Santa María de Couso.

A ponte colgante do Xirimbao
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“Sportmen” do salmón
 
Na mesma época na que comezan a xurdir os pescadores 
deportivos autóctonos, a principios do século XIX, chegan 
viaxeiros anglosaxóns atraídos polas posibilidades para a 
pesca de Galicia. Especialmente aqueles de menor poder 
adquisitivo ou carentes de propiedades de terras nas 
que discorrían ríos con salmónidos, decidiron viaxar por 
Europa adiante, sobre todo na busca do famoso rei do 
río, o salmón.
 
Un dos primeiros destinos pesqueiros da práctica do 
“sport” foron os ríos nórdicos, especialmente Noruega e 
Suecia, pero a demanda de paraísos fluviais asemellaba 
non ter fin. Non abrían un camiño novo, xa fora aberto 
por viaxeiros de diario no peto como George Borrow, que 
a pesar de non participar no mundo da pesca, xa fixera 
coñecida esta terra para os ingleses. De maior interese 
resulta o libro da escritora inglesa C. Gasquoine Hartley, 
no papel de muller acompañando o seu marido nunha 
viaxe de pesca. A continuación recollemos un parágrafo 
do seu libro editado en Londres en 1911, que ben pode 
amosar o pasado esplendoroso dos tres ríos principais 
que aparecen na presente guía:

“O Ulla, o Tambre, o Xallas e o Eume son todos ríos 
de pesca que se poden comparar cos mellores ríos 
de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Pódense atopar 
salmóns e moitos ríos. Hai zamborcas, lampreas, 
barbos, bogas, escalos –unha sorte de cruzamento 
entre un alburo e un peixe cacho– e outros peixes 
menos finos. ”

 
Nesta singular febre pola pesca deportiva, e de mans 
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destes “sportmen” do salmón de novo cuño, e ás veces 
“troiteiros”, observamos a chegada dos equipos de pesca 
de importación, especialmente cos máis acomodados. 
Aínda lembramos eses preciosos trebellos en forma de 
canas de bambú refundidos, canas e carretes e madeiras 
tropicais, da marca Greenhart, e as coloridas moscas de 
salmón que xa por entón eran obxectos de culto.
 
Outros anglosaxóns de renome internacional –como 
Ernest Hemingway e Camilo José Cela Trulock, pai galego 
e nai de orixe inglesa e italiana–, continuarán o proceso de 
situar os ríos de Ulla, Tambre e Xallas no mapa da pesca 
deportiva mundial. Un escenario derrubado pola Guerra 
Civil Española e posterior posguerra. Estes turistas xa 
están noutros destinos.
 
En parte, para reorganizar o aproveitamento fluvial, no ano 
1951 créase o conxunto de coutos do Ulla por parte do 
Servizo Nacional de Pesca Fluvial e Caza, complementario 
dos coutos xestionados pola Dirección Xeral de Turismo, 
máis enfocados ós foráneos pola súa produtividade 
pesqueira e o acondicionamento do espazo. O refuxio de 
Ximonde, a ponte do Xirimbao e o resto de infraestruturas 
de pesca deportiva.
 
Os anos 60 e 70 son a culminación do turismo deste 
continxente de visitantes anglosaxóns e son as épocas 
das grandes pescatas e xente vestida e equipada como 
non podían soñar os ribeireños. Tras esta etapa álxida, 
o desinvestimento no río, a construción da presa de 
Portodemouros e os novos procesos contaminantes 
de actividades mineiras acabaron con este turismo de 
calidade que tanto significou polas terras do Ulla.

*Fotos cedidas polo Museo de Pesca da Casa Suárez
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2. Entre o Sar e o Sarela está 
Santiago de Compostela
Lembra o dito popular que entre o Sar e o Sarela está 
Santiago de Compostela e recolle así o nome de dous 
ríos historicamente moi importantes para a capital galega, 
nos que antano houbo numerosos muíños. Rosalía de 
Castro, que publicou un poemario titulado ‘En las orillas 
del Sar’, fala deles tamén en ‘Follas novas’, volume do 
que recollemos un fragmento do poema ‘Adiós’:

¡Adios! montes e prados, igrexas e campanas,
¡Adios! Sar e Sarela, cubertos d’enramada, 
 ¡Adios! Vidán alegre, moiños e hondanadas, 
Conxo o d’o craustro triste y as soedades prácidas. 

O Sar nace, di o dicionario Madoz, das augas que corren 
pola parte occidental das alturas de Meixonfrío, que se 
unen ás que discorren polo sur de Conxo, non lonxe do 
antigo mosteiro. Na zona de Vidán recibe as augas do 
Sarela: tamén chamado río dos Sapos, nace na zona do 
Romaño e pasa á beira do antigo convento –hoxe pazo– 
de San Lourenzo de Trasouto. 

Logo de deixar atrás Conxo e San Lourenzo, preto de 
onde se xuntan os ríos Sar e Sarela, pódense contemplar 
os restos da mítica fortaleza arcebispal da Rocha Forte, 
escavada nos últimos anos e da que só quedan os 
seus cimentos. Foi destruída polos irmandiños no 1467 
e ó redor do 1472 o arcebispo compostelán Alonso 
de Fonseca  fixo que coa pedra da Rocha Forte e coa 
pedra da torre de Ximonde que se erguía preto da 
Ponte Sarandón –posiblemente orixe do actual pazo– 
se construíra a fortaleza e castelo do Pico Sacro –hoxe 
tamén desaparecida–.
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“O río Sar de Xelmírez, Rosalía e Cela”
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Camiño de lendas arquiepiscopais 
e civís

O Sar é para Camilo José Cela un camiño de lendas 
arquiepiscopais e civís. Non lle falla razón. A expansión 
urbanística da cidade compostelá esqueceu un río 
lendario, o Sar. E por este motivo, a nosa proposta para 
o visitante é un percorrido corrente abaixo, onde os 
elementos patrimoniais relacionados con este río case 
teñen máis protagonismo que o encaixonado curso 
fluvial. Non obstante, a súa inclusión na guía pretende 
reclamar unha ollada de todos para recuperar a beleza e 
memoria do Sar e, de paso, outra alternativa para mostrar 
o patrimonio cultural arredor dos ríos.

Imos aló...

A Colexiata de Santa María a Real do Sar

No  barrio  compostelán  do  Sar.  Na  rúa  Campo  do  Sar  
(42º52’23.88’’N 8º32´7.69´´O)

Nos tempos do arcebispo compostelán Diego Xelmírez 
a cidade de Compostela estaba na vangarda en Europa. 
Proba diso foi a consecución da categoría de metropolitana 
para a Igrexa de Santiago en 1120, acadando os postos 
de privilexio de Xerusalén e Roma.
 
O arcebispo Diego Xelmírez foi o fundador do mosteiro 
de cóengos regulares de Santo Agostiño e consagrou a 
súa igrexa, a de Santa María do Sar, cumprindo a vontade 
do seu amigo Munio Alfonso, que mercara unha extensa 
propiedade na ribeira do río Sar e mandara construír 

os edificios, falecendo o 26 de xuño de 1136. Xelmírez 
autoriza os cóengos da Igrexa de Santiago que quixeran 
retirarse e levar alí una vida regular a facelo, sen perder 
por iso os privilexios ligados ó seu cargo.

Séculos despois o mosteiro converteuse en Colexiata 
de Santa María a Real do Sar. Consérvase parte do seu 
claustro románico e outro dos atractivos é a visita á 
igrexa coas súas columnas interiores inclinadas, sostidas 
desde o exterior por fortes arbotantes construídos entre 
os séculos XVII e XVIII. Nalgunhas enchentes o río Sar 
alcanza o lugar onde se ergue a Colexiata, que hoxe 
conta cun pequeno museo.

Nesta área, na ribeira do río Sar vaise acondicionar un 
paseo natural que comunicará os parques de Carlomagno 
no barrio das Fontiñas e o de Eugenio Granell, no barrio 
da Pontepedriña. O proxecto permitirá tamén a conexión 
co parque da Cidade da Cultura, denominado Bosque 
de Galicia e actualmente en construción, que recreará os 
bosques tradicionais galegos.
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Dos peixes de Conxo á Fortaleza 
da Rocha Forte

No  barrio  de  Conxo,  que  lle  daba  nome  a  un  antigo 
concello  anexionado  a  Santiago.  Na  rúa  Campo  de 
Conxo (42° 51’ 44.95”N  8° 33’ 22.33”O). Despois para ir 
ó castelo da Rocha Forte  recomendamos utilizar o GPS 
pola dificultade de chegar ata alí, no núcleo de poboación 
da Rocha Forte (42° 51’ 39.03”N 8° 34’ 23.79”O) 

Entre outras actuacións do case omnipotente Xelmírez, 
mencionaremos a fundación da Igrexa de Santa María 
de Conxo “coas casas de arredor”. Di a ‘Historia 
Compostelá’ que no ano 1129 estableceu alí un mosteiro 
de monxas. Asegura o volume que o arcebispo: 

“...estimulado polo amor divino e desexando con todas 
as súas forzas edificar aquel lugar, fixo plantar ó redor 
en lugar conveniente, onde antes non había nin rastro 
de árbores, un horto de maceiras e cerdeiras e todos 
os tipos de árbores que nestas terras se cultivan para 
producir  froitos, e no mesmo río  [Sar] que  flúe polos 
confíns  da  igrexa,  segundo  oímos  frecuentemente, 
ordenou  que  se  fixeran  viveiros  de  peixes,  de 
maneira que, cando non fora posible o abastecemento 
de peixe, puideran as monxas que viviran naquel lugar 
remediarse coa súa axuda...”

Un monolito erguido no 1952 na santiaguesa rúa do 
Torrente lembra a iniciativa pioneira de Xelmírez, aínda 
que non menciona que os viveiros foran construídos para 
as monxas, senón que di que:

Monolito dos viveiros de peixe de Conxo
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“...nestas paraxes do río Sar ordenou construír no ano 
1129 un criadeiro de peixes para que as augas do dito 
río tivesen para o común unha riqueza tan importante 
para a vida das clases humildes, como é a piscícola...”

Outra problemática é o concepto de viveiro ou criadeiro de 
peixes utilizado na tradución, xa que neste caso sería un 
dos máis antigos de Europa Occidental. O texto latino na 
Compostelana di vivaria piscium (HC, I, 21). Comprobado 
o termo no Lexicon latinitatis Medii Aevi, de Brepols, un 
diccionario latín medieval-francés,  o sustantivo vivarium 
ten dúas acepcións: 1. verger. 2. vivier. ‘Verger’ é horta, 
pero ‘vivier’ é, literalmente, viveiro. Así que a referencia 
cremos que si se fai a viveiro de peixes; outra cousa é 
o que se entendese por viveiro, que non sería unha 
piscifactoría, claro, senón quizáis un pequeno criadeiro. 
Este antigo convento de monxas bieitas foi despois de 
monxes mercedarios e hoxe alberga o coñecido hospital 
psiquiátrico de Conxo.

O emprazamento do Castelo da Rocha Forte a priori 
resulta sorprendente, na parte baixa dun val e na beira 
dun río coma o Sar. A explicación reside na necesidade 
de controlar a entrada de mercadorías e impostos á 
cidade compostelá desde Noia ou Padrón, este último 
correspondente ó camiño Portugués. No apartado militar 
era o primeiro punto de defensa da cidade arcebispal ante 
as invasións procedentes da ría da Arousa. Lembremos 
que os discípulos do apóstolo Santiago deixaron atada 
a barca de pedra nunha ara romana en Padrón. Polo 
tanto, esta viaxe mítica corresponde ás posibilidades de 
navegar río arriba, primeiro polo Ulla e despois polo Sar.

Imaxe dun asedio a un castelo na Idade Media

O Castelo da Rocha Forte
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Este castelo é tamén coñecido polo Castelo dos 
Churruchaos. Un símbolo do poder da mitra compostelá 
construído en 1240 por Juan Arias como residencia do 
arcebispado e do cabido catedralicio. En 1320 é testemuña 
da primeira sublevación da “burguesía” compostelá da 
man de Alfonso Suárez de Deza que remata coa súa 
execución xunto con outros dez ilustres composteláns no 
patio do castelo. O seu punto final foi a seguinte revolta, 
a Irmandiña acabou incluso dos cimentos do castelo, 
aproveitados para outras construcións.

Por este motivo, a nosa visita a este castelo debe 
concibirse desde o prisma de coñecer os restos dun 
castelo medieval en forma de estrela e cunha torre 
de homenaxe na parte central. Soamente conservan 
erguidos os muros dun lado, pero hai un proxecto de 
escavación e consolidadicón para aumentar os datos 
arredor deste peculiar monumento, e ó mesmo tempo, a 
súa restauración para facilitar a súa compresión por parte 
dos visitantes.

De fábrica de papel a hotel

Saímos  da  Rocha  Forte  e  no  primeiro  cruce  á  dereita 
seguindo o camiño de Santiago. Unha vez que academos a 
estrada principal en dirección a Noia (AC-543), na primeira 
rotonda atoparemos unha nave industrial branca co nome 
de Papelera de Brandía, xiramos á esquerda seguindo o 
cartel de Hotel Quinta da Auga   (42° 52’ 11.75”N 8° 34’ 
57.08”O)
 
Tras atravesar Conxo e as terras que dominaba a antiga 
fortaleza arquiepiscopal da Rocha Forte, o Sar non tarda 

Fábrica de papel de Laraño



55

en chegar a onde antano se erguía a fábrica de papel 
de Laraño a carón do tranquilo e descoñecido parque 
de Brandía. Un edificio do século XVIII que foi, disque, 
a fábrica máis grande de Galicia da época preindustrial. 
Comezou a construíla cara ó ano 1792 Nicolás de 
Santamarina, na marxe dereita do río Sar. Próxima a ela 
estableceuse, a comezos do século XIX, outra fábrica 
de papel común. O complexo fundado por Santamarina 
albergou a industria papeleira polo menos ata 1834, 
chegando a producir ata seis mil resmas de papel 
anualmente.
 
Mais no 1847 xa non figura como tal no dicionario Madoz. 
Sabemos que despois diso acolleu un batán de lá, un 
aserradoiro, unha fábrica de cervexa e finalmente unha 
fábrica de xeo que funcionou ata a década dos 40 do 
século XX, cando quedou abandonado. As instalacións 
e o terreo anexo pasaron despois a ser propiedade da 
empresa Papelera de Brandía, que construíu preto do 
vello edificio –que se foi arruinando– unha moderna 
fábrica de papel. No ano 2003 o edificio foi comprado 
para convertelo nun establecemento hoteleiro.

Hoxe é o luxoso Hotel Quinta da Auga, que ademais da 
zona destinada a aloxamento e restauración conta cun 
moderno spa. Nas súas proximidades érguese aínda a 
moderna industria papeleira, dando así continuidade 
a unha actividade que comezou nesas terras hai máis 
de dous séculos. Un bo exemplo de recuperación do 
patrimonio cultural na contorna dos ríos como elemento 
de dinamización do rural.

Parque de Brandía
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Área recreativa do regueiro dos Pasos
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Área recreativa de Bertamiráns

Continuamos  na  estrada  en  dirección  a  Noia  (AC-543). 
Xusto  na  entrada  de  Bertamiráns  atopamos  a  área 
recreativa  (42°  51’  40.65”N    8°  38’  51.34”O).  Despois  
continuamos o camiño e no primeiro desvío á esquerda 
despois da rotonda en dirección Ortoño-Casalonga (AC-
300). Na urbanización Val de Seara collemos na rotonda á 
esquerda en dirección ó muíño de Sisalde, situado nunha 
pequena área recreativa tamén antes de chegar ó núcleo 
de Sisalde.

Logo de recibir as augas do Sarela, o Sar atravesa as 
terras de Ames de camiño ás de Padrón, onde se unirá 
ó río Ulla, do que é o afluente principal. En Ames, na 
parroquia de Ortoño e localidade de Bertamiráns, existe 
unha área recreativa nas ribeiras do regueiro dos 
Pasos, afluente do Sar, que inclúe un antigo muíño e un 
lavadoiro restaurados. De feito, o final da área recreativa 
é onde o regueiro dos Pasos conflúe co Sar. 

Este área recreativa é o emprazamento ideal para aquelas 
persoas aventureiras que viaxen en caravana e desexen 
experimentar, por exemplo, os itinerarios propostos no 
libro ‘Corrente abaixo, un percorrido de ensoño’.  Este 
aparcadoiro de caravanas está preparado para ofertar 
todas as comodidades e servizos dun núcleo urbano 
como Bertamiráns.

Ademais, se queremos relaxarnos, a un quilómetro 
de Bertamiráns, pero xa na parroquia dos Ánxeles e 
municipio de Brión, encóntrase o Hotel Balneario de 
Compostela –antes chamado Balneario do Tremo–, onde 
encontramos augas sulfurosas frías, bicarbonatado-
sódicas, silicatadas e fluoradas, recomendadas para 
problemas da pel, afeccións respiratorias e reumáticas, 
e mesmo para combater o estrés. Ou máis aló, no regato 
de Perrós, entre Soigrexa e Estrar, hai outro manancial de 
augas ferruxinosas na fonte de Augas Ferras.

Abandonamos o núcleo de Bertamiráns e decidimos 
adentrarnos nas terras tan queridas e imaxinadas pola 
poeta Rosalía de Castro:

Paseniño, paseniño,
vou pola tarde calada,
de Bastavales camiño...
Cantares Gallegos (1881)

Antes de chegar a Bastavales detemos a marcha para 
ollar outra mostra do patrimonio industrial da sociedade 
tradicional galega: o muíño de Sisalde. Integrado nunha 
pequena área recreativa, este muíño posúe dúas moas 
para moer millo e unha canle que recolle directamnete 
auga do río. Aquí a corrente transcorre paseniña dando 
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unha sensación de falsa calma que con frecuencia 
se rompe nos invernos chuviosos, coas enchentes 
asolagando gran parte do val.

Mais volvamos ó río Sar, que é o que guía os nosos pasos. 
O río de orixe compostelá continúa recibindo afluentes no 
seu percorrido e nas zonas de máis caudal, achegándose 
a Padrón, onde se unirá ó Ulla. É posible pescar reo, troita, 
lamprea, anguía, boga e solla, aínda que os pescadores 
se queixan dos graves problemas de contaminación que 
sofre e reclaman que se eliminen os vertidos de augas 
sen depurar.  

Mais o problema xa vén de vello: a maior parte das 

fábricas de coiros próximas a Santiago construíronse 
nos séculos XVIII e XIX nas ribeiras do río Sar e sobre 
todo nas do Sarela, iniciando un proceso de degradación 
das súas augas que, con outras fontes de contaminación 
imposibilita que falemos do verxel do Sar. Aínda así, a 
importancia ecolóxica do contorno deste río fixo que fose 
designado lugar de interese comunitario (LIC) incluído na 
Rede Natura 2000, o mesmo que o sistema fluvial Ulla-
Deza, dunha parte do cal falamos ó comezo da guía. 

Con todo, Padrón debe esperar o noso paso polo castelo 
da Raíña Lupa. A primeira parada dos discípulos do 
apóstolo Santiago para solicitar un lugar onde enterrar o 
seu mestre.
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O muíño de Sisalde
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A ponte de Francos
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Entre peregrinos e mouros 

Despois de abandonar o muíño de Sisalde seguimos un 
pouquiño pola estrada principal ata atopar outra estrada 
(AC-300) e xiramos á dereita. Recto ata xirar outra vez á 
esquerda  en  dirección  Chave  da  Ponte.  Na  baixada  da 
costa,  atoparemos  á man  esquerda  a  famosa Ponte  de 
Francos a carón do Camiño Portugués. Punto ideal para 
aparcar o coche antes de intentar subir ó Castro Lupario 
seguindo a ruta de sendeirismo.

No lugar de Rúa de Francos, parroquia de San Xoán 
de Calo (Teo), atopamos no antigo camiño a Santiago 
unha ponte de orixe medieval –se cadra para facilitar o 
paso de peregrinos–, denominada Ponte dos Mouros 
ou Ponte de Francos. Conta cun único arco de granito 
de pouco máis de catro metros e medio de lonxitude e 
servía para cruzar o río Tinto, afluente do Sar. Non lonxe 
da ponte consérvase o Cruceiro da Rúa de Francos 
que foi datado no século XIV e que ó parecer sinalaba a 
antiga ruta xacobea, o Camiño Portugués no tramo desde 
Iria Flavia a Santiago. Un dos cruceiros máis antigos e 

fermosos de Galicia que o veremos no noso camiño de 
volta.

Preto de alí está o Castro de Francos ou Castro Lupario, 
no límite do concello de Teo co de Brión e Rois, onde 
sitúa Antonio López Ferreiro a capital dos amaeos, o pobo 
que habitaba a comarca da Amaía, en cuxos confíns se 
fundaría a cidade de Santiago. Polas súas proximidades 
pasaba ademais unha vía romana que se uniría en San 
Fins de Sales (Vedra) a outra principal, xusto antes de 
chegar ó Pico Sacro. 

O historiador estima que houbo no castro unha mansión 
romana, e incluso especula coa presenza dunha gornición 
da Lexión VI, que cubría a antiga Gallaecia, xa que se 
encontraron alí restos de ladrillos romanos. Tamén se 
atopou nas escavacións unha cabeza esculpida en pedra 
que hoxe garda o Museo das Peregrinacións de Santiago. 
No seu centro houbo na Idade Media e parte da Moderna 
unha edificación chamada Torre do Sixto.
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As fábricas de coiros no río Sarela 

O río Sarela nace nas aforas da urbe do apóstolo, na 
aba noroeste do monte Pedroso, preto da Capela da 
Peregrina, e descende corrente abaixo cara ós arrabaldos 
de Santiago, para verter as súas augas no Sar. O Sarela 
foi eixo da máis prometedora industria da cidade a finais 
do século XVIII e comezos do XX, a dos curtidos, que 
acabou o seu ciclo convertida nun espazo periférico e 
degradado. Hoxe en día recuperada e rehabilitada para 
uso dos cidadáns e visitantes.
 
O noso percorrido aconsellado comeza na ponte Romaño 
e levaranos paseniño polas ribeiras do río a través dunha 
ruta que está perfectamente sinalizada e coidada. Aínda 
que para aquelas persoas que elixan chegar a pé ó punto 
de partida é mellor acudir á Capela do Carme de Abaixo.
 
Desde a Ponte Romaño baixamos pola marxe esquerda 
ata as ruínas da tenería de Ponte Pedriña de Arriba, coa 
Ponte dos Tres Ollos e unha fonte lavadoiro ó carón. 
Foi unha das máis importantes factorías de curtidos de 
Compostela (1784-1961). Mentres espera paciente polo 
súa rehabilitación, podemos intuír distintas dependencias 
do complexo e os restos dos píos para curtir os coiros…
 
A súa disposición ó carón dos ríos responde á necesidade 
de dispor de auga en abundancia e preto carballeiras, 
posto que coa casca do carballo se producían os taninos 
que permitían o curtido das peles. Ademais, os malos 
cheiros que xeraban estas industrias obrigaba a situalas 
en lugares prudentemente afastados do casco urbano. 
Compostela dedicábase á produción de pisos de zapato 
de alta calidade e ademais do que se exportaba, a 
presenza na cidade da Igrexa e da Universidade garantían 

unha clientela segura.

Continúa o camiño polo característico bosque de ribeira 
polo que imos vendo salgueiros, ameneiros, carballos 
e algúns loureiros. Tamén imos vendo algún muíño que 
aproveitou as augas do Sarela para moer o millo cultivado 
das leiras próximas e non resultará estraño ver xente 
traballando as hortas.
 
Á altura do barrio de Santa Isabel chegamos ata un 
lavadoiro xusto na marxe do río. Espazo de encontro 
onde se xuntaban as mulleres dos barrios da contorna 
para iren lavar a roupa e tamén para falar, parar o tempo…

Seguindo a nosa xeira chegamos un pouco máis 
adiante ata o parque periurbano de Galeras. Un espazo 
axardinado, con abundante sombra, carreiros para pasear 
e parques para os nenos.

Sempre río abaixo o sendeiro levaranos ata o barrio 
do Carme de Abaixo, coa súa capela e ponte de arco 
apuntado. Aquí aproximámonos xa ata os arrabaldos 
históricos de Santiago. Pouco despois atopámonos 
co convento das Oblatas ou do Carme, na actualidade 
hotel de luxo. Máis adiante vemos outra fonte-lavadoiro 
recentemente restaurada e despois atópamonos coas 
ruínas doutra das curtidorías importantes de Santiago, as 
denominadas Casas do Rego.
 
No último treito da nosa travesía polo Sarela gozaremos 
da outra tenería no lugar de San Lourenzo. A última 
testemuña material da industria do coiro antes de enlazar 
nas proximidades da ponte medieval que supón o final do 
noso camiño co río Sar.
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Fábrica de coiro de San Lourenzo
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Castro Lupario
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Ruta do Sar: As soidades de Rosalía

O noso percorrido comeza deste vez no paseo de 
Bertamiráns (concello de Ames), na entrada do núcleo 
urbano pola estrada vella Santiago-Noia. Desde aquí 
dirixímonos para o sur ata a confluencia do rego dos Pasos 
co Río Sar. Cruzamos a ponte da estrada e camiñamos 
cara á esquerda 250 metros ata un gran panel que marca 
o inicio da ruta.

Neste punto comezamos a camiñada que nos leva no seu
primeiro tramo pola parroquia de Ortoño (Ames) a través
das terras de labor do vizoso Val da Amaía. Ó pasar unha
depuradora o camiño torce á dereita para seguir
fielmente a ribeira do río. As horas máis propicias para
facer esta camiñada son as primeiras da mañá ou as
últimas da tarde cando o sol está baixo e penetra por
entre as follas dos salgueiros e ameneiros creando un sen
fin de contrastes de luces e sombras sobre a multitude de
verdes da vexetación de ribeira.

Por un estreito carreiro chegamos ata o muíño de Sisalde, 
con dúas moas para moer millo e unha canle que recolle 
auga directamente do río. Aquí a corrente transcorre 
paseniña dando unha sensación de falsa calma que 
con frecuencia se rompe nos invernos chuviosos, coas 
enchentes asolagando gran parte do val. As pontellas 

de madeira que atopamos polo camiño sofren as 
consecuencias das inundacións e moitas veces resulta 
imposible usalas polo que deberemos dar un pequeno 
rodeo para voltar á nosa senda.

O tramo que está mellor conservado, desde o punto de 
vista medioambiental é precisamente o que imos ver 
cara ó sur, a partir do muíño de Sisalde. Esta zona ten 
a categoría de LIC (lugar de importancia comunitaria) 
dentro do sistema fluvial Ula-Deza. Sempre pola beira 
do río podemos apreciar a vexetación característica 
dos bosques de ribeira composta a base de salgueiros, 
ameneiros, bidueiros, nas terras máis húmidas e 
asolagadas, pero tamén atravesaremos algunha pequena 
carballeira e castiñeiros.

Pouco despois de Sisalde (700 metros) continuamos xa 
polas terras de Bastavales (Brión) cantadas por Rosalía 
no seu célebre poema. No lugar coñecido como A Telleira 
atravesamos o río por unha ponte e remontámolo desta 
vez pola marxe esquerda. A camiñada permitiranos unha 
nova perspectiva do Sar desde a outra beira e pouco 
a pouco chegamos ó remate da ruta en Bertamiráns a 
poucos metros de onde a iniciamos.
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“O día de Chernobyl, o Tambre baixaba fermoso como 
un deus da montaña e eu acordei de min” 
(Manuel Rivas, 1996: ‘O pobo da noite’)
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3. O Tambre: 
Lento e repousado entre arboredas
Outro fantántico río que debemos ollar desde a perspectiva 
dun curso fluvial afastado da presenza humana. Ó 
contrario que o Ulla, onde no discorrer do noso traxecto 
apreciamos e gozamos das vías de comunicacións 
nas proximidades da ribeira do río, no caso do Tambre 
semella máis complexo deseñar un itinerario que nos 
permita empaparnos da atmosfera lenta e repousada 
entre arboredas mentres facemos o noso percorrido 
corrente abaixo.

Unha vantaxe agradable do Tambre chega coa tempada 
de verán. O curso do río é máis acougado, permitindo 
remansos de auga aptos para o baño. Polo tanto, 
ademais de todas as posibilidades ofertadas no apartado 
do Tambre, as praias fluviais en Chaián, Tapia e Ponte 
Maceira constitúen un divertimento case obrigado para 
aquelas persoas que pretendan descubrir outra vertente 
dos ríos.

O Tambre, de Sobrado a Ponte 
Sigüeiro.

A nosa primeira parada soamente a faremos coa nosa 
imaxinación pola dificultade de conectar Sigüeiro con 
Chaián. Pero antes, falemos do nacemento do Tambre 
na lagoa do mosteiro de Sobrado, á que verten as 
súas augas as fontes das Pías e o Bocelo, e desde alí 
ata a súa desembocadura no Atlántico percorre máis 
de cen quilómetros. Na súa viaxe o río chega ás terras 
compostelás cun caudal considerable que cruza un 
pouco máis adiante a Ponte Sigüeiro, unindo a parroquia 
compostelá da Barciela coa de Oroso, que lle dá o nome 
ó concello veciño e onde se celebra en primavera a Festa 
da Troita. 

A ponte, que se encontra no Camiño Inglés que percorrían 
os peregrinos británicos desde A Coruña a Compostela, 
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foi comezada a construír no século XIII en estilo románico 
e rematada no século XIV en estilo oxival, que amosa só 
un dos arcos. Hai séculos existía á súa beira unha ermida 
dedicada a San Brais e Santa Catarina. 

Hai quen afirma que a construción da ponte se iniciou 
por orde do señor feudal Fernán Pérez de Andrade o Bo, 
pois antigamente había nela unha pedra co emblema dos 
Andrade que aínda viu no seu lugar o Padre Sarmiento 
nunha das súas viaxes por Galicia e que hoxe se conserva 
no Museo Arqueolóxico do Castelo de Santo Antón na 
Coruña. Ponte Sigüeiro foi un dos escenarios clave no 
levantamento liberal galego de 1846 encabezado por 
Miguel Solís, posto que o 8 de abril dese ano tivo lugar nas 
súas proximidades unha batalla entre as tropas unidas a 
este movemento e as tropas monárquicas.

Chaián, área de lecer e couto de 
pesca   

Desde Santiago saímos pola estrada da Coruña (N-550), 
e  na  rotonda  de  Meixonfrío  daremos  a  volta  completa 
para  coller  a  vía  de  servizo  e  uns  metros  máis  adiante 
xirar  á  dereita.  Pasaremos  por Meixonfrío  e  o  Polígono 
do Tambre e sen saír da estrada de Trazo, seguimos pola 
aldea de Son de Abaixo e finalmente chegamos á Ponte 
Chaián (42°56’52.58”N   8°31’32.61”O).

Onde o escalo pasa de mendigo a rei

A praia fluvial de Chaián é a máis próxima á capital de 
Galicia, encóntrase a uns dez quilómetros da mesma, e 

antano, cando o ferrocarril de Santiago á Coruña circulaba 
pola vía inaugurada no 1943, moitas familias compostelás 
collían o tren na estación da cidade e baixaban na de 
Verdía –tamén no municipio santiagués–, que se encontra 
a aproximadamente un quilómetro e medio da praia. 

Na ponte de Chaián, as dúas ribeiras do río, a compostelá 
e a da parroquia de Chaián (Trazo) están acondicionadas 
como áreas recreativas con merendeiros, aparcadoiros 
e zonas para practicar deportes. Nas proximidades da 
ponte hai pequenas illas fluviais e na beira compostelá do 
río un refuxio para pescadores e moi preto del, en plena 



73

auga, un monumento ó pescador que recorda a figura 
de Ángel González Moure (Kías). Polo tanto, esta área 
recreativa é tamén couto de pesca e acolle no mes de 
xullo a Festa do Escalo, que inclúe un concurso de pesca 
destes peixes no que tradicionalmente participan ducias 
de pescadores aproveitando o couto de pesca entre a 
desembocadura do regato de Vilariño e Ponte Alvar.

Nas proximidades desta área de esparexemento e ocio 
vostede pode cambiar de ‘chip’ e pasar ó deporte cun 
roteiro de sendeirismo desde a potabilizadora de Chaián 
(desvío á dereita na estrada de Santiago despois de 

percorrer 1 km) ata a mesma Ponte Alvar. Unha ocasión 
case única para apreciar o bosque de ribeira mentres 
pasamos pola ponte Gatofero, ou intuímos pola toponimia 
do lugar de Barqueiros por onde atravesaban as persoas, 
pasando pola ponte de Vilar para acabar rematando no 
seguinte destino en coche, a Ponte Alvar.

Unha curiosidade: a humilde boga Pseudocondostroma 
duriense nas augas do Tambre  chámase escalo. Mais a 
palabra escalo úsase habitualmente para referise ó peixe 
Leuciscus  carolitertii. A diferenza entre ambos peixes 
reside na alimentación, a auténtica boga raspa as algas 

Área recreativa de Chaián correspondente a Santiago
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do fondo do río e o escalo é omnívoro. En fin, o escalo 
agradece a sucesión de grandes táboas de augas mansas 
do couto de Chaián, convivindo cunha interesante 
poboación de troitas comúns.

Un dos espectáculos mais sorprendentes deste contorno 
son as masivas eclosións da Ephemera danica, un dos 
insectos acuáticos de meirande tamaño de Galicia e que 
conta cunha poboación moi representativa. Durante os 
meses de maio e xuño é espectacular a actividade que 
depara non soamente nos peixes, senon tamén nas aves, 
sobre todo nas anduriñas e nas lavandeiras.

Ponte Alvar e a lenda do castelo 

Os seguintes lugares presentan un difícil acceso e quizais 
un atractivo limitado para a maioría dos viaxeiros. Por este 
motivo soamente achegamos as súas coordenadas para 
aqueles máis  interesados  en profundizaren  nalgún  tema 
concreto. Ponte Alvar (42°57’40.34”N   8°33’32.76”O), A 
fábrica da luz ( 42°58’15.84”N   8°34’22.10”O) e a casa do 
Vachao  (42°58’27.89”N   8°35’17.79”O).

A Ponte Alvar, no camiño de Santiago a Trazo, ten 
cinco arcos e foi modificada e ampliada no século XX. 
Une as parroquias de San Xoán de Fecha (Santiago) e 
San Cristovo de Xavestre (Trazo). Precisamente, por este 

Monumentó ó pescador en Chaián
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emprazamento fluvial de bolos graníticos pasa o camiño 
de Santiago desde Bergantiños, e esta área tamén é un 
couto de pesca. Entre algunhas curiosidades, recollemos 
a referencia de Eugenio Carré Aldao na ‘Geografía General 
del Reino de Galicia’, que menciona como unha tradición 
a existencia dun castelo nos montes da Pica, preto desta 
ponte:

“Dominando a ponte e as vertentes do río, levantábase 
un forte castelo nos montes denominados da Pica. Era 
o seu señor un don Pedro Alvar, a cuxo nome tremían 
os seus vasalos por temor ás súas crueldades. Conta 
a tradición, e dela se fai eco Luciano Cid Hermida, na 
súa obra ‘Leyendas y Tradiciones de Galicia’ (A Coruña, 
1891), que o señor feudal lle arrebatou a un dos seus 
servos unha fermosa filla, a que, deshonrada, morreu 
presa da dor ós dous meses. Acudiu o pai en demanda 
de  xustiza  ó  rei  Alfonso  VIII  e  este  apresurouse  a 
exercela,  sitiando  o  castelo,  que  foi  tomado  tras 
porfiada loita. Non puido encontrarse entre os mortos, 
feridos e prisioneiros ó señor feudal don Pedro, ata que 
o viron erguido e soberbio nun picacho da montaña. 
Foi  perseguido  e  déuselle  caza;  ditouse  sentenza, 
que  foi executada, colgando o  tiranuelo dun carballo 
e pendente dunha soga de coiro, despois de ter sido 
roto o blasón das súas armas polo verdugo. A fortaleza 
foi demolida”.

Ponte Alvar

O Tambre en Chaián



As técnicas da pesca recreativa

De como complicarse na arte de 
coller peixes
 
•	 Pesca a cebo. É a pesca máis básica, na que 

normalmente entran en xogo os cebos naturais 
presentes nas augas do río (besbellos) ou nas beiras 
do mesmo (miñoca). Non obstante é unha pesca que 
pode acadar unha gran complexidade técnica, como 
amosa a pesca a cebo do salmón con grandes canas 
de ata 12 metros e sutís refinamentos no equipo.

•	 Pesca con culleriña. Mediante o uso dun equipo 
de lanzado impulsamos un engado plomado que 
mediante o seu xiro e brillos impulsa os peixes 
a atacalo. En Galicia radícanse varias fábricas 
artesanais destes engados de pesca.

•	 Pesca con peixes artificiais. Refinando a técnica 
anterior, pero mediante o uso dunha cana e un 
carrete de lanzado, utilizamos unha imitación dun 
peixe, fabricado en madeira de balsa ou plásticos. 
Esta técnica chegou en Galicia a perfeccións técnicas 
como a do xa falecido mestre Taboada, que construíu 
os engados tecnicamente máis perfectos que 
coñecemos.
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Pesca á culleriña da 
antiga casa Hergar 

(Foto cedida por Eloi 
Saavedra)

Pesca con risco (Foto cedida por Miguel Piñeiro)



•	 Pesca con risco. Esta técnica é xenuinamente galega 
e como tal forma parte da nosa cultura piscatoria. 
Basicamente trátase de excitar a agresividade 
territorial dos reos na primeira hora da noite. O engado 
deslízase na tona da auga, ‘’riscando’’, e facendo que 
os peixes o ataquen. É unha pesca de tacto e oído 
onde a vista é o menos importante. Artesáns como 
Miguel Piñeiro son boa mostra da perfección técnica 
destas creacións.

•	 Pesca con mosca. Esta técnica é a mais avanzada e 
refinada. Basicamente trátase de impulsar un engado 
que non ten peso coa axuda dun equipo que si o ten (a 
liña ou cola de rata). No caso das moscas de salmón 
os engados necesarios para esta pesca pasan a ser 
autenticamente obras de arte saídas das mans de 
artesáns como Paco Porto ou Xaquín Muíños (mais 
coñecido como O Señor das Moscas).
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Pesca con risco (Foto cedida por Miguel Piñeiro)

Peixe Taboada (Foto cedida por Miguel Piñeiro)

Mosca de Paco Porto (Foto cedida por Paco Porto)



78

Outros lugares perdidos 

Moi preto de alí, pero cunha accesibilidade limitada a 
través da aldea de San Xoán de Fecha, está a Fábrica 
da Luz, antiga minicentral hidroeléctrica coñecida como 
Central Eléctrica de San Xoán de Fecha, dos anos 
cincuenta do século XX e modernizada a finais desa 
centuria. Un dos elementos máis singulares da moderna 
central eléctrica é a espectacular escala para respectar os 
peixes migradores.

Na outra banda do monte, na parte oeste, está a Casa 
Grande do Vachao (comercialmente Bachao con B). 
Outro exemplo de rehabilitación dun pequeno núcleo 
rural do século XVIII, imbuído nunha contorna forestal 
de 14.000 metros e cunha visibilidade excepcional dos 
primeiros “canóns do Tambre”, noutro establecemento 
turístico de calidade. A súa excepcionalidade case nos 
pide a súa visita mentres aproveitamos para baixar neste 
treito á ribeira do Tambre, onde existía outra pequena 
central hidroeléctrica chamada do Remuíño.

Portomouro

Saímos en dirección Norte polo concello de Trazo durante 
1,5  Km  ata  chegar  a Gurís  onde  tomamos  un  desvío  á 
esquerda pola AC-7804. Pasada a Ponte Alvar collemos o 
segundo desvío á dereita (sen sinalización) e continuamos 
ata enlazar coa estrada AC-404 que nos leva directamente 
a Portomouro ( 42°57’34.33”N   8°38’51.19”O) e as famosas 
tumbas antropomorfas da Pedra do Home ( 42°58’2.84”N   
8°38’30.13”O). Para  ir  a Bembibre atravesamos a ponte 

Portomouro
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en  dirección  Norte  ata  chegar  ó  núcleo  do  concello 
(42°58’2.84”N   8°38’30.13”O).

Da ponte de Portomouro a Bembibre

Situada na estrada que desde Santiago leva a Santa 
Comba e á Costa da Morte, a actual ponte de Portomouro 
sobre o río Tambre data do século XIX e foi reformada 
e ampliada no século XX, aínda que se ergue nas 
proximidades do lugar onde existía unha anterior de orixe 
medieval: hai mencións dela xa no ano 1380 e derrubouse 
no ano 1592, aínda que xa tiña graves danos desde tres 
décadas antes. 

Preto de Portomouro, e sinalizado o desvío na estrada 
que vai cara a Santa Comba, encóntrase un grupo de 
tumbas antropomorfas escavadas na rocha que levan por 
nome Pedra do Home, nun monte visible desde a igrexa 
parroquial de San Cristovo e situado algo máis alto que 
esta. Aínda que están a priori afastadas do río, polo seu 
emprazamento, paracen dominar as terras do Tambre.

Volvendo á estrada principal, se seguimos ata a capital 
do concello, Bembibre, a carón do río Dubra e rodeada 
de árbores –principalmente salgueiros– atopamos unha 
área recreativa na que está situada a piscina municipal, 
que abre nos meses de verán. Conta ademais con área 
de descanso, merendeiro, un antigo muíño e un parque 
de xogos infantil. Nos meses de verán celébranse alí 
actividades como un campamento urbano ou Pescadubra, 
na que se ensina a pescar no regueiro do Souto, que 
atravesa a área recreativa.

Pedra do Home: tumbas antropomorfas
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Pedagoxía da pesca fluvial: 
Pescadubra

Pescadubra semella ser un evento anual xa consolidado 
en terras dubresas, polo que para explicar o seu 
funcionamento imos describir como se desenvolveu o 
do ano 2010. A principios de xuño a área recreativa de 
Bembibre, que atravesa o regueiro do Souto, acolleu o 
oitavo certame deportivo, organizado pola asociación 
dubresa O Ranqueiro, no que 120 persoas discapacitadas 
procedentes de distintos puntos de Galicia puideron 
aprender a pescar na súa primeira xornada. 

Con motivo do evento soltáronse unhas mil troitas nos 
estanques situados no regueiro, que é afluente do río 
Dubra, e este á súa vez é afluente do Tambre. No primeiro 
día unhas catrocentas acabaron prendidas dos anzois 
dos aprendices de pescadores, que contaron co apoio de 
trinta monitores e de familiares que os acompañaron na 
actividade, na que colabora a asociación dubresa Avante, 
comerciantes e o propio Concello, e que se pechou cun 
xantar na área recreativa no que non faltou o churrasco. 

A segunda xornada estivo dedicada a ensinarlles a 
pescar a rapazas e rapaces do Val do Dubra de entre 
catro e quince anos, que tras o xantar puideron asistir a 
un espectáculo infantil. O primeiro que se aprende neste 
encontro é a familiarizarse co material o co uso que se lle 
dá a cada un dos elementos. De contado, ensínase como 
se emprega o cebo artificial que se coloca nos anzois e 
logo practícase a pesca, moi doada debido ós centos de 
exemplares soltados no río previamente.
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Foto cedida por Sol Elvira
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Tapia: pesca e praia fluvial

Desde Portomouro collemos antes da ponte a estrada 453 
en dirección Tapia, despois de 5 km atoparemos un cartel 
para desviarnos á dereita ( 42°55’46.19”N   8°39’33.24”O).
Desde Santiago pódese  ir pola estrada de Noia  (C-543) 
e  á  altura  de  Villestro  hai  unha  rotonda  na  que  hai  que 
desviarse  a  man  dereita  cara  a  Negreira.  Despois  de 
Ventosa e Augapesada, un desvío á esquerda indica Praia 
Fluvial  de  Tapia  e  a  partir  de  aí  simplemente  hai  que  ir 
seguindo a sinalización para chegar a ela. 

Tapia conta cunhas instalacións que funcionan durante o 
verán, de 15 de xuño a 15 de setembro, época na que se 

organizan alí varias actividades dirixidas a nenos e nenas 
coma ludoteca-biblioteca, que ademais dispoñen dunha 
área de xogos. Existe un posto de axuda, bar, baños, 
duchas, piscina para os máis pequenos e ludoteca, e 
na ribeira consérvase tamén un antigo muíño de catro 
pedras de moer. 

Pode practicarse a pesca nas súas inmediacións –
forma parte do couto de pesca de Ponte Maceira e 
péscanse sobre todo troitas–, e outras actividades que 
se desenvolven nesta área son piragüismo –con probas 
coma o Descenso Praia de Tapia do que falaremos máis 
adiante–, o volei praia e a natación –con eventos coma a 
Travesía a nado Praia Fluvial de Tapia–.
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O Tambre é tamén é un lugar para o turismo activo da 
man de empresas especializadas como as nomeadas 
con anterioridade no capítulo do Ulla. Con todo, aquelas 
persoas que pretendan a partir desta experiencia 
profundizar no piragüismo teñen unha oportunidade 
excepcional en Tapia. O Clube de Piragüismo Ribeiras 
do Tambre dispón dunhas completas instalacións nesta 
praia fluvial: ximnasio, almacén, vestiarios e oficinas. 
Todo o ano con adestramentos, de martes a venres polas 
tardes, e sábados e domingos pola mañá. Pero no verán 
contan con cursiño de iniciación para rapaces cunha 
idade comprendida entre os 8 e 14 anos.

Para ós máis dinámicos tamén hai posibilidades de 
pasar á acción. Durante abril e setembro, os días de 
adestramento o clube dispón de embarcacións co seu 
material específico (pala, chaleco, casco...) de uso libre 
para as persoas interesadas en practicar de forma libre 
o deporte do piragüismo. Non obstante, se o visitante 
é un gran observador, non debe perder na última fin de 
semana de agosto ou primeira de setembro o Descenso 
do Río Tambre que xa vai pola XXVI edición.

Foto cedida polo Clube de Piragüismo Ribeiras del Tambre
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Os enxeñeiros do río, os muíños de 
Riamonte

A nosa seguinte camiñata lévanos ao territorio do concello 
de Ames. A mellor opción é sair de Santiago pola estrada 
AC- 543 ou pola nova AG-56 en dirección Noia. Á altura 
de Bertamiráns colleremos á dereita a estrada AC-0203, 
que pasa por Augapesada e despois a AC-453 ata chegar 
á aldea de Vilar, moi preto da área recreativa de Tapia.

Comezaremos a andaina no mesmo Vilar, que conserva 
unha boa cantidade de exemplos de arquitectura vernácula. 
Dende aquí o camiño, perfectamente sinalizado, lévanos 
no seu primeiro tramos por corredoiras que transcorren 
polas marxes das terras de labor ata chegar á ribeira do 
rego de Riamonte.

Esta pequena corrente fluvial nace na Chan do Monte, 
preto do lugar de Cortegada e remata vertendo as súas 
augas no rego dos Pasos que á súa vez únese co Sar 
á altura de Bertamiráns. Trátase dun regato de pequeno 

caudal que baixa formando pequenos torrentes, pozas e 
fervenzas debido a súa elevada pendente. Isto permitiu 
o funcionamento de toda unha serie de muíños que 
traballaban no inverno pero tamén no verán, grazas 
a construcción dunha pequena presa de auga. O 
primeiro deles é o Muíño de Ortoño, na marxe dereita e 
recentemente restaurado. Dende aquí e xa pola marxe 
esquerda atopamos unha sucesión de ata dez muíños 
que reciben diferentes nomes como: O muíño Vello, o 
Novo, o da Xustiza ou o muíño de Pedra.

Despois do último muíño podemos decidir en retornar 
a Vilar por un camiño de baixada que se colle á dereita 
ou subir ata o alto de San Marcos, onde antigamente 
houbo unha ermida do mesmo nome. Aquí poderemos 
contemplar unha espectacular panorámica do Val da 
Mahía, cara ao sur, e das ribeiras do Tambre polo norte 
e W.
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Ponte Maceira
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Ponte Maceira

Saímos de Tapia e tomamos o primeiro desvío á dereita para 
enlazar coa estrada AC-201. Despois de aproximadamente 
5 quilómetros chegamos a Ponte Maceira. (42°54’18.15”N   
8°41’38.63”O). 

Ponte Maceira

Xusto despois de pasar polo Pazo de Lens aparece o 
noso destino. A Ponte Maceira cruza o río Tambre entre 
as parroquias de Agrón (Ames) e Portor (Negreira) e forma 
parte do antigo camiño real –e xacobeo– de Santiago 
a Fisterra. A orixe pode situarse entre os séculos XIV e 
XV –hai quen a leva ata o século XIII– e estímase que foi 
promovida pola Igrexa compostelá. 

O día 13 de xuño de 1471 tivo lugar nas proximidades 
deste lugar unha batalla entre as tropas do arcebispo 
compostelán Alonso de Fonseca II e as do conde 
de Altamira, Lope de Moscoso, nun dos frecuentes 
enfrontamentos entre o poder eclesiástico e a nobreza. 
Desta volta a causa era que Lope de Moscoso iniciara a 
reconstrución do castelo das Torres de Altamira (Brión), 
que fora desfeito anos atrás polos irmandiños, e o 

arcebispo opoñíase a esa reconstrución, aínda que malia 
a superioridade en número das súas tropas foi derrotado.

A ponte foi reconstruída no século XVIII mantendo a 
estrutura medieval de cinco arcos e dous aliviadoiros 
e posteriormente reparada parcialmente en diversas 
ocasións. Nos accesos desde as dúas ribeiras do río 
hai varias edificacións antigas de grande interese, varias 
delas vencelladas ó antigo camiño, que era o único que 
había ata que no século XIX se desviou o seu trazado e se 
construíu a que hoxe é chamada Ponte Nova uns metros 
augas abaixo. Na beira nicrariense, no propio Tambre hai 
unha presa e varios muíños abertos ó público, e preto 
destes a capela de San Brais e unha edificación de 1955 
imitando a un pazo. Todo este conxunto arquitectónico fai 
desta contorna unha agradable área de lecer.

Feiraco

Desde  a  Ponte  Nova  xa  se  divisan  as  instalacións  de 
FEIRACO a poucos metros de distancia.  (42º53’49.71’’N 
8º42’6.11’’O).
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Moitos son os motivos para visitar este complexo 
industrial leiteiro que representa o exitoso camiño do 
cooperativismo leiteiro na bisbarra. As instalacións 
industriais están situadas a carón do río Tambre ó seu 
paso por Ponte Maceira, dentro do concello de Ames.

No nacemento da Cooperativa Feiraco confluíron varios 
elementos: a situación subdesenvolvida do rural, asentada 
nunha economía de subsistencia; o ambiente cooperativo 
da comarca onde había cooperativas pequenas en case 
todas as parroquias; o traballo da Oficina de Extensión 
Agraria (1955); os movementos sociais liderados 
polos curas, especialmente entre os mozos e mozas; 
a constitución de Cáritas Interparroquial de Negreira 
na comarca de Barcala, da que D. Jesús García Calvo, 
registrador da propiedade, natural de Negreira, foi o seu 
primeiro presidente.

Pódese dicir que grazas a García Calvo, secundado por 
representantes da maior parte das parroquias, foi posible 
a constitución desa cooperativa no ano 1968. El mesmo 
presidiu a Cooperativa ata o ano 2008.

Feiraco realizou unha verdadeira revolución na comarca, 
e pouco a pouco nunha zona máis ampla, pola 
transformación do rural, ademais da produción de forraxes 
(pensos) para alimentación animal e a industrialización 
do leite e derivados lácteos que comercializa en todo o 
territorio nacional con certificación de calidade.

Diferentes imaxes de Ponte Maceira

Feiraco foi unha marca acreditada polo seu ben facer, 
cun recoñecemento público importante, que, no seu día, 
se �xo familiar en toda España, e mesmo en Europa, e 



 

Fotos de Xurxo Lobato da fábrica e as vacas
Fotos cedidas por Feiraco.

mesmo en Europa, nas camisetas dos xogadores do 
Deportivo da la Coruña.

Actualmente, a cooperativa CLUN (Cooperativas Lácteas 
Unidas) nace da unión de FEIRACO, Os Irmandiños y 
Melisanto coa vocación de ser referencia no sector 
agrogandeiro galego. CLUN conta con 3.500 socios, aos 
cales lle proporciona os mellores suministros e servizos 
integrais, necesarios para a xestión e�ciente das súas 
explotacións.

Ademáis, a súa división láctea centra a súa actividade na 
recollida, envasado e distribución da leite e outros 
derivados lácteos, baixo as marcas Únicla, Clesa, 
Feiraco y Arquega.
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Troitosende e Fiopáns

Dúas parroquias do concello da Baña están bañadas polo 
río Tambre: Troitosende é a primeira á que chegan as súas 
augas e corrente abaixo está Fiopáns. A igrexa de Santa 
María de Troitosende conserva restos románicos aínda 
que a maioría do templo responde ós estilos barroco e 
neoclásico.

San Pedro de Fiopáns: A arquitectura relixiosa amosa a 
súa xoia coa igrexa parroquial de estilo barroco do s. XVIII; 
destaca nela a presenza de varios escudos de armas, 
testemuñas da estreita vinculación desta parroquia coas 
familias nobres da época. Podemos gozar do descanso 
e da tranquilidade da súa paisaxe na área recreativa 
recentemente creada á beira do río Tambre.

O Barcala no seu último treito

Volvemos  á  rotonda  e  collemos  a  terceira  saída  en 
dirección Negreira pola estrada AC-544. Cando entremos 
no núcleo urbano, na primeira rotonda, imos pola primeira 
saída e despois o primeiro desvío á esquerda e xa veremos 
ó  fondo  a  imaxe  do  pazo  de  Cotón  (42°54’18.15”N    
8°41’38.63”O)

As brétemas do Barcala na Veiga do Cotón

A resgardada e fértil veiga do Cotón acostuma espertar 
entre unha brétema formada pola confluencia do Albariña 
co Barcala desde a xeitosa Área Recreativa de Covas. 
Así pois, o Pazo do Cotón padece o mal de fondo do 
val do Barcala que lle dá nome á comarca e delimita os 
concellos da Baña e Negreira.

Sen dúbida o pazo do Cotón é un dos maiores atractivos 
históricos da vila de Negreira, vencellado ás familias 
Luaces e Mariño de Lobeira. Como tantos outros pazos 
galegos, ten a súa orixe nunha fortaleza medieval que ó 
perder a súa función orixinal foi reedificada e adaptada 
parcialmente de acordo cos novos tempos. A reforma 
máis significativa tivo lugar no século XVII, e nela 
mantivéronse os cubos das antigas murallas enmarcando 
as diversas partes do edificio, aínda que o aspecto 
exterior sufriu importantes transformacións. A súa galería 
de pedra atravesa a rúa principal de Negreira, con triple 
arcada con ameas, balaustradas e miradoiros. Une as 
dependencias do pazo, nas que aínda quedan en pé 
restos que evidencian o seu pasado como fortaleza, coa 
capela de San Mauro ou Santo Amaro, construída no 
século XVIII.
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O pazo de Cotón en Negreira
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Na ribeira do regueiro Barcala celébrase os domingos 
unha feira á que acode un bo número de vendedores 
ambulantes e tamén se celebra a Festa Medieval do 
Románico na primeira fin de semana de novembro. Poida 
que este emprazamento da feira, o Cotón, xa veña de 
lonxe como amosa un manuscrito do ano 1717 do mesmo 
Pazo do Cotón:

“En  el  campo  de  la  Capilla  de  Nª  Sra.  del  Carmen, 
feligresía de Santa Eulalia de Logrosa (...)” os veciños 
daquela  fundan  unha  feira:  “por  no  haber  sitio  más 
apropiado que el campo de Cotón, donde se halla  la 
Capilla del Glorioso San Amaro que está a orillas del río 
y puente de Negreira y porque otro sitio de campo es 
propio de Don Gregorio Suárez Mariño Loveira, dueño 
de las casas de sus apellidos y sus jurisdicciones y así 
mismo de la Casa de Cotón”.

Couto do Barcala

Antes de chegar ó Pazo do Cotón, os amantes da pesca 
teñen outro recurso no Couto de Pesca xestionado pola 
sociedade de pesca Azor, que ten como límite superior a 
Ponte de Rial (Barcala) e Ponte Trián (Alvariño) e o límite 
inferior na Ponte de Vilachán.

Un dos seus alicientes é a busca daquelas grandes troitas 
procedentes do encoro Barrié de la Maza que recalan 

O río Barcala antes de desaugar no Tambre (Arquivo Alicerce)
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nas súas augas durante os momentos previos ó ciclo 
reprodutivo. Esta tamén por tanto é unha das explicacións 
á súa grande produtividade de troitas de pequeno tamaño, 
aínda que trufadas con sorpresas de maior tamaño.

Hai que destacar a extrema limpeza das súas augas 
totalmente cristalinas e como xa dixemos totalmente 
cheas de pequenas troitas. Esta calidade contrasta coa 
deficiente calidade de augas do Tambre, afectado por 
verquidos urbanos e agrícolas na súa extensa bacía.

Os amantes do río Albariña

O río Albariña xúntase co Barcala á beira da veiga do Pazo 
de Cotón. Outro pazo tomará o nome deste río, o pazo de 
Albariña,  aínda que tamén é máis coñecido polo Pazo de 
Chancela ou Capitán. Asociado a esta residencia pacega 
acontece unha das historias de amor máis fermosas.

A lenda dos amores de Munia e Bernardo relata unha 
traxedia similar á lenda anglosaxona de Tristán e Isolda. 
Munia é castigada pola ama despois de caerlle nun día de 
treboada o primoxénito do señor ó río Tambre. A criada é 
condenada á morte, pero o fiel escudeiro e marido ofrece 
a súa vida por ela. Pero no intre de baixar a machada 
para executar o castigo, tamén Munia pon a súa cabeza, 
perecendo os dous. Das tumbas nacen dous piñeiros 
abrazados, quizais,  nas proximidades do Albariña.  

Pazo de Albariña (Arquivo Alicerce)

Pazo de Albariña (Arquivo Alicerce)
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Escudo heráldico do 
concello de NegreiraVista dende a ponte de Ons
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Ponte de Ons 

Na  praza  do  Cotón  tomamos  á  esquerda  en  dirección 
Brión. A uns 800 metros atoparemos a mítico paso de Ons 
( 42°54’4.19”N   8°44’4.56”O)

Nas proximidades da ponte de Ons o Barcala verque 
as augas ó Tambre. A ponte de Ons, cuxos restos 
están hoxe baixo as augas do encoro Barrié de la Maza, 
cruzaba o Tambre e encontrábase próxima ó lugar de 
Pontevedra (=ponte vella) e parroquia de San Martiño 
de Liñaio (Negreira). Á hora de falar dela mestúranse a 
lendaria tradición xacobea e a historia. 

A primeira dí que tras chegar desde Palestina a Iria 
Flavia co corpo do apóstolo Santiago, os seus discípulos 
Teodoro e Atanasio foran pedirlle á raíña Lupa un lugar 
para soterralo. Esta enviounos a Duio (Fisterra), onde vivía 
o sacerdote da Ara Solis, Régulo, quen os apresou. Mais 
milagrosamente puideron fuxir, aínda que non tardaron en 
ser perseguidos polos soldados romanos enviados tras 
deles. Pero, unha vez que os discípulos na súa fuxida 

cruzaron a ponte de Ons, esta derrubouse, feito que 
está representado no escudo heráldico do Concello de 
Negreira.

A historia di que en Ons existiu a ponte Pías polo 
menos xa en 1220, atopándose en ruinas no século 
XVII, e que por ela pasaba posiblemente unha das rutas 
xacobeas a carón das ruínas da dita ponte e tamén das 
derruídas capelas de San Paulo e Santa Cristina. Este 
emprazamento non se volveu reconstruír probablemente 
por aquelas crenzas de respecto ó mandato divino, que 
partiu a ponte primitiva en dous.  

O traballo de cruzar mercadorías e persoas dun lado a 
outro estaba aínda en mans das dornas de Ricardo e 
Miguel na década de 1920. Na dorna pequena (2,5x1 
metros) pasaban as persoas por 10 céntimos de peseta, 
e na grande (4x3 metros) o gando por Santa Eufemia e as 
feiras de marzo e dos Santos, por 25 céntimos de peseta.
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As centrais eléctricas e o encoro 
Barrié de la Maza

Seguimos  recto  o  camiño  desde  a  praza  do  Cotón  e 
collemos o primeiro desvío á esquerda na estrada que vai a 
Ponte Nafonso. Un cartel ós sete quilómetros xa nos avisa 
do desvío á esquerda (42°51’53.80”N   8°47’49.24”O)

Aproveitamento eléctrico do río

O Tambre foi un río salmoeiro ata principios da década 
dos setenta, mais o aproveitamento hidroeléctrico do seu 
caudal fixo que o salmón practicamente desaparecese 
das súas augas. Na parte final do río hai dúas centrais 
eléctricas de gran tamaño e unha minicentral. A máis 
antiga, denominada Tambre I, está en Roo (Noia), 
parroquia limítrofe coa de Cornanda (Brión), e contaba 
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con escala: foi iniciada no 1924 e rematada contra 1927 
e os edificios foron deseñados polo coñecido arquitecto 
Antonio Palacios.

Para aumentar a súa capacidade de produción, en 1946 
iniciáronse as obras de construción do encoro de Barrié 
de la Maza, entre os concellos de Negreira, Brión e Ames, 
que aseguraría o abastecemento continuo da central 
a partir de 1949. A denominada Tambre II, augas arriba 

daquela, iniciouse no 1969 e foi posta en marcha contra 
1974. Parece ser que foi a que complicou o ascenso dos 
salmóns e lampreas río arriba e desde aquela a presenza 
destes peixes no río é case anecdótica, aínda que si hai 
reos, troitas e anguías. A minicentral Tambre III iniciouse 
no 1998 e rematouse no 2000, está situada no municipio 
de Brión ó pé da presa do encoro Barrié de la Maza e 
turbina a auga do caudal ecolóxico do río e máis a que 
serve para alimentar a central Tambre I.
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¿Infraestruturas reversibles?

Este tramo de río hoxe en día non deixa de ser desde 
o punto de vista da pesca deportiva unha caricatura 
do que chegou a ser ata a inauguración do complexo 
hidroeléctrico do Tambre. Da importancia anterior da 
pesca de migradores neste tramo de río fala o fondo 
documental do Mosteiro de Toxosoutos no que se refiren 
as abondosas pesqueiras e a presenza de restos das 
mesmas no río na actualidade que poidan ter oitocentos 
anos de antigüidade.

Nas ampliacións do ano 1951 que xa incluía o encoro, 
a empresa adiantándose ó previsible deterioramento da 
pesquería de salmón, reo e lamprea, opta por comprarlles 
as pesqueiras ós seus propietarios. O destino das 
mesmas será a demolición ou dinamitado daquelas máis 
inaccesibles. Por sorte, nesta publicación aproveitamos 
para mostrar unhas imaxes inéditas dalgunhas pesqueiras 
que resistiron estes avatares.

Pesqueiras en agulla no Tambre (Arquivo Alicerce)
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Como xa dixemos este foi o inicio do final, especialmente 
no caso de lamprea e salmón, que  quedaron sen 
poder acceder ós frezadeiros das cabeceiras, pero as 
poboacións de reo aguantaron relativamente ben ata o 
ano 2003. Neste ano mediante un proxecto da Unión 
Europea constrúese un novo aproveitamento para turbinar 
o caudal ecolóxico. Este feito condenou o Tambre a ser 
un río de fondos lamacentos e está a pór en perigo a 
poboación de reos case de forma irreversible.

Outro efecto máis negativo para a contorna e para a vida 
diaria dos que viven arredor do Tambre son as brétemas 
froito na nova dinámica climática que ocasionan este 
tipo de infraestruturas hidráulicas. Por este motivo 
recomendámoslle paciencia e preucación no percorrido 
corrente abaixo neste treito do Tambre.

Pesqueira alongada no Tambre (Arquivo Alicerce)
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San Xoán do Carballoso, a auga das 
verrugas

Continuamos  pola  estrada  en  dirección  Ponte Nafonso. 
Cando alcancemos o punto máis alto na parte esquerda 
atoparemos  un  vello  cartel  á  esquerda  indicando  San 
Xoán de Carballoso (42°51’59.96”N    8°84’09.64”O)

Unha romaría campestre moi importante na parroquia 
nicrariense de San Pedro de Xallas é a de San Xoán do 
Carballoso, que se celebra o 24 de xuño coincidindo coa 
festividade do santo. Xa a véspera, a noite de San Xoán, 
coma noutras partes de Galicia acostuman acenderse 
nas proximidades do santuario cacharelas para saltar por 
enriba delas, actividade que ten o seu acompañamento 
gastronómico coa tradicional sardiñada e churrascada. 

O emprazamento non é casual. Seica era o lugar propicio 
para observar a beleza agreste dos canóns do Tambre. 

Probablemente, existiu un santuario prerromano que a 
Igrexa se encargou de cristianizar coa construción da 
capela e da fonte milagreira. A sona de San Xoán de 
Carballoso vai máis aló da comarca grazas ás augas 
dunha fonte que curan certas enfermidades da pel. 
Outro elemento destacado está no interior da capela, son 
dous soportes destinados a depositar os obxectos que 
van saír a poxa no día da romaría. 

Para curar as enfermidades da pel hai que seguir un ritual. 
Coller un pano e lavar as zonas afectadas pola enfemidade 

Antiga vista desde San Xoán de Carballoso
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con el, e unha vez rematado colocamos o pano nunha 
árbore, para deixar a enfermidade atrás. Os veciños aínda 
lembran como unha muller coruñesa acudiu co seu fillo a 
cumprir co ritual da fonte milagreira, pero cando volveron 
para a casa o neno empezou a sentir sarabullo por todo 
o seu corpo. Cando a nai quita a roupa da lavadora, esta 
descobre que o seu fillo non deixou o pano na árbore, 
senón que o trouxo á casa. Inmediatamente a muller colle 
un taxi para acudir co seu fillo para subsanar a afrenta a 
San Xoán de Carballoso.

Un regalo para a vista é subir ata o alto do monte de San 
Xoán de Carballoso. De feito, algúns lembran un camiño 
antigo para chegar ata aló. Desde o cumio podemos 
divisar con toda a súa potencia os canóns do Tambre. 
Nas súas proximidades, seguindo a estrada en dirección 
á Ponte Nafonso chegaremos ó miradoiro do Castelo. 
Alí, descubriremos outro espectáculo visual único, a 
serpeante desembocadura do Tambre.

Fonte de San Xoán de Carballoso
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Gastronomía dos peixes de río

Aquelas persoas que percorran corrente abaixo os ríos 
desta guía pensarán, moi probablemente, á hora de 
xantar, naqueles tesouros agochados nas cociñas dos 
lugares ribeireños co río. O noso amigo Hemingway 
gostaba de preparar troitas con xamón de país. Na casa 
Suárez aínda lembran como antigamente a nai do dono 
preparaba o salmón á Ximonde aproveitando os segredos 
gardados nas receitas do Pazo de Ximonde. Na Pontevea 
a lamprea é un peixe ‘prehistórico’ sempre difícil de comer 
por primeira vez.
 
Na actualidade a maioría das especies de río están 
ameazadas por factores coma a contaminación ou 
intervencións pouco axeitadas nos cursos fluviais. Os 
peixes que saen do río –sen seren de piscifactorías– e 
podemos dispoñer nos restaurantes son excepcionais. 
Pola nosa banda queremos volver á idade dourada dos 
ríos, e por este motivo,  lembraremos o libro de cociña do 
mítico Manuel María Puga y Parga ‘Picadillo’: ‘La cocina 
práctica’. Este experto en gastronomía foi alcalde da 
Coruña e político nas Cortes de España. Escollemos este 
personaxe porque na primeira edición deste libro (1905) 
recolle receitas de cociña diferenciando entre os peixes 
do mar e do río. Un dato dun erudito que pode amosar 
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a enorme riqueza piscícola a finais do século XX. Unha 
abundancia que aínda conservaba na memoria o señor 
Louzao cando empezou a pescar aló polo ano 1948, e 
que moi atinadamente comenta: “Antes tiñamos unha 
cana e colliamos moitos peixes, agora hai moitas canas e 
non se colle nada”.

Agardando a volta dos vellos tempos, a continuación 
recollemos algunhas das receitas de ‘Picadillo’:
 

Salmón ó estilo Xénova
 
Cócese un  trozo de salmón en viño  tinto e caldo de 
carne, a partes iguais. Sálgase, póñenselle champiñóns 
e  pirixel  picado,  sepárase  do  lume  ó  estar  cocido  e 
escórrese.  Engádeselle  á  salsa  que queda  un pouco 
de  manteiga  de  vaca  e  algunha  fariña,  faise  cocer 
novamente, pásase por tamiz e vólvese ó lume. Cando 
está reducida á metade únese o salmón á salsa e ós 
cinco minutos pode servirse.
 
Troitas con touciño
 
Nun asador esténdese unha capa delgada de lonchas 
de touciño. Sobre ela colócase outra de troitas limpas 
e  con  sal,  e  logo  cóbrese  con  outra  de  touciño moi 

Detalle do índice do libro de Picadillo
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delgado. Métese o asador no forno a bo lume e déixase 
estar ata que o touciño se consumira por completo.
 
Anguía ó estilo de Tartaria
 
Os tártaros preparan as anguías con arranxo á fórmula 
seguinte:
 
Frítese unha cebola, pirixel, cenoura, tomillo e loureiro. 
Agrégaselle a este conxunto de vexetais algunha fariña 
e régase cunha copa de viño do Rhin, pasando todo 
o tamiz á media hora de cocción. Cócese a anguía en 
auga e sal e deposítase nunha fonte redonda formando 
rosca. No centro colócase a salsa preparada. Bátese 
un ovo, píntase con el a superficie da anguía e métese 
a fonte no forno.

Na actualidade para desgustar peixes de río é obrigado 
aproveitar as diferentes festas populares oganizadas 
arredor deste apreciado produto gastronómico. A 
continuación amosamos algúns exemplos.

Festa da Lamprea en Pontecesures (Foto de Puri Sangiao)

Foto do salmón na Estrada (Foto de Puri Sangiao)
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Detalle de lamprea rellena de Casa Calviño (Foto cedida por Soledad Felloza)
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Santiago a 35 km
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4. Xallas: 
Lugar das fervenzas
Este capítulo require un comezo lembrando unha 
atinada apreciación en 1911 dunha escritora inglesa 
chamada Catherine Gasquoine Hartley, comentada con 
anterioridade no apartado `Sportmen do salmón:
 

“O Ulla, o Tambre, o Xallas e o Eume son  todos  ríos 
de pesca que se poden comparar cos mellores ríos de 
Inglaterra, Escocia e Irlanda. Pódense atopar salmóns 
e moitos ríos. Hai zamborcas, lampreas, barbos, bogas, 
escalos –unha sorte de cruzamento entre un alburo e 
un peixe cacho– e outros peixes menos finos.” 

Ademais da riqueza piscícola que situaba o río Xallas na 
elite da pesca deportiva en Europa, a súa principal virtude 
é que representa o símbolo da bisbarra coñecida polo 
mesmo nome do río, conformada polos concellos de Santa 
Comba e Mazaricos. Numerosos comercios e empresas 
locais adquiren con certo orgullo a denominación de 
Xallas.

Na actualidade o río presenta algunhas disfuncións 
na súa posta en valor para os cidadáns e visitantes. 
A espectacular área de baño de Esmorode e Rubín 
contrasta co abandono da fervenza de Castriz e a fábrica 
de luz de Arufe. Contra esta anómala situación soamente 
solicitamos unha pouca paciencia e comprensión por 

parte dos nosos compañeiros e compañeiras de viaxe 
nun percorrido corrente abaixo, que neste caso, é un 
auténtico percorrido de ensoño, case pensando máis no 
futuro que no presente.

Outra mágoa resulta non poder falar do territorio do Xallas 
que discorre polo concello veciño. O río antigamente era 
coñecido polos nomes de Ézaro ou Lézaro, quizais porque 
o máis coñecido deste pequeno río de 60 quilómetros é a 
súa fervenza final, antes de verquer a auga directamente ó 
océano. No pasado, cando o curso fluvial estaba á marxe 
da pegada do home, varios intelectuais consideraban que 
este fenómeno é un dos máis excepcionais da nosa terra:

“un  dos  máis  fermosos  espectáculos  que  poidan 
presenciarse en Galicia”
Manuel Murguía, Historia de Galicia (1885)
 
“a desembocadura do río Xallas ó pé do Monte Pindo, 
forma unha das paisaxes de maior emoción de Galicia”.
Ramón Otero Pedrayo, Guía de Galicia (1926) 

Comezamos coa nosa ruta, pola outra singular fervenza 
situada en Santa Comba, a de Castriz.
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Fervenza de Castriz  

Saímos  de  Santiago  polo  barrio  de  Vista  Alegre,  pola 
estrada AC-404 en dirección Santa Comba. Na primeira 
rotonda  pola  súa  segunda  saída,  rúa  Alfonso Molina,  e 
despois  collemos  o  primeiro  desvío  á  dereita  pola  AC-
2904.  Abaixo  máis  indicacións  para  chegar  á  fervenza 
pola  inexistencia  de  sinalizacións  (43°  5’12.46”N 
8°46’37.93”O). Baixamos en dirección Santa Comba pola 
AC-2904 e desviámonos en Padreiro para chegar a Área 
recreativa de San Salvador (43° 4’9.17”N 8°47’57.73”O)

Lembremos que o río Xallas nace no monte Castelo, no 
límite entre os municipios de Coristanco e Tordoia, e 
discorre polos concellos de Coristanco, Santa Comba, 
A Baña e Zas, formando despois o límite entre os de 
Mazaricos, Carnota e Dumbría, para desembocar no 
Atlántico a través da espectacular fervenza de Ézaro, 
situada no mítico monte Pindo.

Mais antes de chegar alá, sinalaremos que un dos seus 
afluentes, o río Mira, conta cunha interesante fervenza en 
Castriz (Santa Comba), que salva un desnivel duns oito 
metros en varios saltos. Para achegarnos a ela, na estrada 
de Santa Comba a Coristanco, no lugar de Castriz cóllese 
un cruce no que hai un antigo cruceiro. Séguese sempre 

pola esquerda e chégase ás proximidades da fervenza 
despois dun quilómetro, aínda que resulta difícil acceder 
a ela pola espesura da vexetación, ó non estar limpas 
as ribeiras do regueiro, onde se poden ver os restos dun 
antigo muíño e do equipamento, hoxe abandonado, típico 
dunha área recreativa. Pero a magnitude desta fervenza, 
onde a auga discorre encaixonada polos bolos graníticos, 
ben merece a nosa primeira parada.

Este foi un dos puntos que atravesou a Ruta BTT As Terras 
do Xallas, que percorreron varios centos de persoas 
amantes das bicicletas todo terreo o 1 de maio do 2011. 
Foi parte dunha ruta que visitou outros lugares de interese 
en Santa Comba coma a mina de Barilongo, un enclave 
estratéxico na II Guerra Mundial pola súa produción de 
wolfram para a Alemaña de Hitler.

Sempre é agradable rematar nunha área recreativa de 
descanso, pero non ó comezo da nosa expedición polas 
terras xalleiras. Con todo, consideramos necesario 
mencionar a Área Recreativa de San Salvador en Albín, 
para aquelas persoas que busquen a tranquilidade dun 
pequeno espazo de lecer a carón do río.
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A presa de Arufe

Volvemos  outra  vez  ó  centro  e  xiramos  á  esquerda  en 
dirección    AC-2094  ata  enlazar  coa  AC-404.  Despois 
de 2,5 km tomamos o desvío á dereita para Xesteiras, e 
un  quilómetro  despois  chegamos  ó  noso  destino.  (43° 
3’15.23”N  8°49’47.37”O).  Os  muíños  están  no  lugar 
de  Guldriz,  na  pequena  área  de  ocio  (43°  4’10.37”N 
8°50’17.77”O)

Esta pequena presa foi construída no río Xallas e lugar de 
Rieiro, para asegurarlle a subministración de auga á tamén 
pequena central eléctrica que abastecía a mediados do 
século XX a Santa Comba. É coñecida como presa de 
Arufe ou da Xesteira, este último nome faille xustiza á 
zona na que se sitúa, na que son realmente abundantes 
as xestas.

No interior do edificio que albergaba as instalacións 
da central aínda se pode ver unha pequena parte da 

maquinaria coa que se convertía a forza da auga en luz 
eléctrica para aproveitamento da poboación do concello.

O couto pesqueiro comeza xustamente na presa, onde 
a auga é moi clara e facilmente poden verse as troitas, e 
vai ata a ponte situada á beira do matadoiro da Pereira, 
e desde a Ponte Nova da Pereira ata que se une co río 
Xallas. Pódese camiñar por un extenso tramo á beira do 
río.

Nas proximidades desta presa podemos apreciar outro 
xeito de aproveitar o curso do río máis tradicional. Os 
coñecidos muíños de Guldriz sobresaen polo conxunto 
que representan. Nun pequeno altiño atopamos 
case pegados seis pequenos muíños maximizando o 
aproveitamento do río.
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O demo de Rubín e a fonte milagreira

Volvemos outra vez para a AC-404. No primeiro desvío á 
esquerda en dirección Rubín, collemos a AC- 7701  (43° 
2’46.65”N 8°51’34.03”O)

A capela de Rubín, situada na parte alta da área recreativa 
á que lle dá nome, pertence á parroquia de San Pedro de 
Cícere e concello de Santa Comba. Está dedicada á Nosa 

Señora da Saúde, cuxa romaría se celebra o 8 de setembro 
e da que existe unha imaxe no interior, xunto con outras 
de San Miguel Arcanxo e da Nosa Señora de Pascua. A 
de San Miguel, coma noutras igrexas de Galicia, amósao 
triunfante sobre o diaño, que está representado baixo os 
seus pés, polo que popularmente os habitantes da zona 
se refiren a el coma o demo de Rubín.

Nas proximidades do santuario, presidida por unha 
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pequena imaxe do arcanxo San Miguel, existe unha fonte 
milagreira, tal como lembran algunhas persoas do lugar 
e recolleu o xornalista Marcos Manteiga no semanario 
‘Tierras de Santiago’:

“Bañábanse os nenos enfermos, polas súas supostas 
propiedades salutíferas; despois de bañalos na pía da 
fonte  abandónanse  as  súas  roupas molladas  arredor 
dela.  Moitos  nenos  son  somerxidos  nas  augas  case 

xeadas e outros levan a auga para as súas casas, pero 
o caso é que se fala dalgunhas curacións milagreiras”.

Disque antigamente tamén levaban os nenos a esa fonte 
a que perderan o medo: metíanos na cavidade que se 
encontra enriba da pía, hoxe pechada por unha reixa, 
e co medo que collían alí despois xa non se asustaban 
facilmente a cotío.
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A praia fluvial de Esmorode

Marcha atrás pola 404-AC e desviámonos á esquerda pola 
7002-AC ata enlazar coa AC-400. Seguindo esta estrada 
encontraremos un desvío a dereita sinalizado á praia fluvial 
de Esmorode (43° 1’4.72”N  8°50’39.02”O)

A ribeira do río Xallas en Esmorode foi acondicionada 
no ano 1994 como parque público fluvial para aproveitar 
as súas grandes posibilidades como área recreativa: 
emprégase como praia fluvial e en temporada de pesca 
como couto pesqueiro, contando con instalacións como 
merendeiro, fonte e zonas aptas para facer churrascadas, 
todo á sombra das árbores para protexerse do sol os días 
de máis calor.

Este couto troiteiro de Santa Comba como vimos inclúe 
tanto o río Xallas como o seu afluente Abuín. Como no 
caso da maioría dos coutos da comarca, atopámonos 
ante un río de terra cha, que circula por un ámbito de 

relevo ondulado e sen grandes estridencias. O seu 
contorno é un terreo fértil onde as grandes explotacións 
gandeiras coas súas praderías  e a vexetación autóctona 
en forma de carballeiras son a tónica dominante.

Unha das características diferenciadoras deste río 
é a presenza dunha abondosa vexetación acuática 
(especialmente brizo, Oenanthe  crocata) que serve 
de asento a unha abondosa fauna macroinvertebrada 
que sostén unhas amplas poboacións de troitas e as 
omnipresentes bogas. Este tramo de río é coadministrado 
pola sociedade de pesca de Santa Comba e a Consellería 
de Medio Rural.

É un couto de recente creación (2005) e do que aínda non 
se aproveitaron todas as súas posibilidades. O seu límite 
superior é a presa da Xesteira, e o límite inferior é a ponte 
de Truebe e Ponte Pereira do río Abuín.
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Unha guía para 
reflexionar
Apostar polo desenvolvemento rural e o coidado dos ríos 
ten futuro. A auga é un ben vital e clave para calquera 
desenvolvemento sostible, tanto pola riqueza que pode 
xerar, como pola atracción que pode exercer para o 
público xeral ou para fixar a poboación  no seu contorno. 
Dende os dez concellos que conforman Terras de 
Compostela crese na necesidade de establecer unha folla 
de ruta que reflicta estas inquedanzas e que se materializa 
no proxecto de ‘A Galicia dos mil ríos’. A continuación 
enumeramos algunhas das liñas estratéxicas contidas 
neste documento:

•	 Usos produtivos extensivos sostibles pola recupe-
ración de brañas e humedais.

•	 Recuperación forestal e repoboación progra-
mada de especies autóctonas (flora e fauna), es-
pecialmente nas fragas e carballeiras de alto valor 
natural, situadas nas ribeiras dos ríos.

•	 Estimular a práctica do sendeirismo con rutas 
sinalizadas e acondicionar o corredor natural bacía 
do Tambre e do Ulla.

•	 Rede de observatorios fluviais para evitar a con-
taminación dos grandes ríos.

•	 Ofertar pequenas parcelas para cultivos ecolóxi-
cos ós habitantes da cidade.

•	 Aproveitamento da enerxía hidráulica sen alterar a 
paisaxe fluvial. 

•	 Crear piscifactorías ou criadeiros de alevíns eco-
nómica e ambientalmente sostibles; especializar 
cada río con fauna autóctona: salmón, lamprea, 
troita,…;

•	 Poñer en valor as aldeas semiabandonadas das 
ribeiras con obradoiros artesáns que fixen po-
boación no contorno dos ríos, incluídos os muíños;

•	 Mellora e ampliación da oferta de praias flu-
viais e fomentar os deportes acuáticos con esco-
las de canoa, piragüismo, rafting,…

•	 Recuperación de terreos agrícolas para a pro-
dución de forraxes nas proximidades das concas 
fluviais. 

Todas estas ideas poderían fornecerse e canalizarse 
coa creación dun Centro Tecnolóxico especializado no 
estudo das paisaxes fluviais. Aparte de axudar a xerar 
coñecemento válido para a posta en valor dos ríos, tamén 
é o punto de partida para os contidos dos programas de 
divulgación e sensibilización medioambiental e cultural.
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Onde comer e onde durmir
O noso camiñar corrente abaixo, un percorrido de 
ensoño, require de lugares onde xantar, abastecerse de 
enerxía, e por suposto, durmir. Así pois, a continuación 
recomendamos algún dos lugares onde atoparán a 
información máis completa e actualizada para este 
territorio.

Desexamos que a súa experiencia por estas terras resulte 
do seu gusto.

Páxina web xeral:

http://www.turgalicia.es/

Información específica de cada concello:

https://concellodabana.gal  
https://www.concellodeames.gal
https://www.boqueixon.gal
https://www.concellodebrion.gal
https://www.concellodenegreira.gal
https://www.santacomba.es
https://www.santiagoturismo.com
https://www.teo.gal
http://valdodubra.gal
https://www.concellodevedra.es
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