
A Pobra do Caramiñal é un dos concellos arousáns de historia máis dilatada e 
diversa, aínda que non sempre ben coñecida. Esta xornada nace co obxectivo de 
difundir, nun formato áxil e ameno, a historia e a cultura da vila e as súas 
parroquias circundantes, a través dos diferentes ámbitos da ciencia e da cultura. 



A Pobra do Caramiñal é un dos concellos arousáns de historia máis dilata-
da e diversa, aínda que non sempre ben coñecida. Esta xornada nace co 
obxectivo de difundir, nun formato áxil e ameno, a historia e a cultura da 
vila e as súas parroquias circundantes, a través dos diferentes ámbitos da 
ciencia e da cultura. 

Tamén presentaremos o mapa Xentes e tempos da Pobra do Caramiñal, 
unha iniciativa que amosa unha escolma de monumentos, espazos, lugares 
e historias sucedidas ó longo de milenios no territorio pobrense. As persoas 
asistentes á xornada recibirán de balde un exemplar do mapa. 

Inauguración da xornada. 
Xosé Lois Piñeiro, alcalde da Pobra do Caramiñal

“Paisaxe e cultura na Pobra do Caramiñal: unha relación de milenios”
Manuel Gago. Universidade de Santiago de Compostela. 

“Os irmandiños da Pobra do Caramiñal”
Carlos Barros. Universidade de Santiago de Compostela. 

18:20 Descanso

“As xentes do mar na Pobra Caramiñal nos tempos da vela: séculos 
xvi-xix”
José Manuel Vázquez Lijó. Universidade de Santiago de Compostela. 

“Nomes dos lugares e persoas na Pobra do Caramiñal”
Ana Isabel Boullón Agrelo. Instituto da Lingua Galega. 

Presentación do Mapa “Xentes e tempos da Pobra do Caramiñal”
Genoveva Hermo, concelleira de Cultura da Pobra do Caramiñal

Visita noturna aos petróglifos de Pedra Leirada (Lesón)
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Xornada de divulgación sobre 
a historia e cultura pobrense

Organiza: Concello da Pobra do Caramiñal
Coordinación: Manuel Gago e José Carlos Vidal Suárez

Este mapa representa unha 
escolma de textos do 
patrimonio histórico e cultural 
do concello e as xentes que os 
protagonizaron. 

Coordinación: 
Manuel Gago Mariño 
e José Carlos Vidal Suárez

Ilustración e deseño: 
Juan Pablo Venditti
7H coop. 
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Capela de Alba da igrexa de Santiago 
do Deán
Representa unha das obras máis destacadas 
do plateresco galego. Foi mandada cons-
truír por Xoan Domínguez de Giance e a 
súa muller Constanza Domínguez de Búa 
cara a 1572 e rematada en 1578. 

Castelo do Deán 
Era a forti�cación do señor da Pobra do 
Deán no �nal da Idade Media, o Deán da 
catedral de Santiago. Foi asaltado e derriba-
do polo movemento Irmandiño en 1466 ou 
1467. A súa localización é indeterminada. 

Monólito de Valle-Inclán 
Construído polo escultor Benito Prieto 
Coussent e instalado nos xardíns Vicenti de 
Pontevedra, en xuño de 1936. Esta obra 
pasou varias vicisitudes, ata acabar no vara-
doiro da Pobra, de onde se trasladou ó 
miradoiro da Curota; iso si, cun pedestal 
novo, xa que o antigo non se puido recupe-
rar ó ser aproveitado como “morto” para 
unha batea. 

Igrexa de Santa Cruz de Lesón 
Consagrada polo bispo Xelmírez en 1106, 
aínda que aparecen xa referencias á exis-
tencia dun templo na parroquia de Santa 
Cruz no século IX.  

Campo de concentración de prisio-
neiros republicanos
Activo durante os anos 1938 a 1940, é un 
exemplo das prisións improvisadas usadas 
polo franquismo na retagarda da guerra 
civil. Neste caso, empregouse unha fábri-
ca de conservas. Algúns dos presos neste 
campo, ó remata-la guerra civil, quedaron 
na Pobra. 

Priorado da Mercé 
A construción dunha ermida dedicada á 
Nosa Señora da Mercé remítese ó século 
XVI. Pertencente ó mosteiro de San Martín 
Pinario, ó redor deste priorado celebrábase 
unha das feiras máis concorridas da comarca. 

Tumbas antropomorfas de Vilas ou do 
Pumadiño
Trátase de dúas tumbas escavadas na rocha 
e seguramente de época altomedieval, 
testemuñando a relevancia do interior do 
municipio nos principios da Idade Media.

Torre das Xunqueiras 
Fortaleza baixomedieval que foi soar dos 
señores das Xunqueiras, atacada polos 
irmandiños e logo convertida nun elegante 
pazo renacentista polos Mariñas. 

Convento de Santo Antonio do Xobre 
Convento fundado a �nais do século XV 
polos señores das Xunqueiras, ó cal se tras-
ladaron os monxes franciscanos da Misere-
la. Foi un importante foco cultural e inte-
lectual do reino de Galicia. 

Fábricas dos Areos 
Un vestixio da ‘revolución industrial’ 
vivida na Pobra a partir da chegada dos 
fomentadores cataláns e a innovación na 
industria conserveira nos séculos xix e xx. 

Torre de Bermúdez 
Erguida no século XVI polo mercador 
Xoán Domínguez Giance e Constanza 
Domínguez de Búa. É unha testemuña do 
auxe do comercio na Pobra do Caramiñal 
do século XVI. 

A Miserela 
Foi frei Gonzalo Mariño quen fundou, a 
�nais do século XIV, o eremitorio da Mise-
rela, aínda que, probabelmente, a presenza 
de eremitas no canón do Rego das Bestas e 
San Xoán é moi anterior. 

Cruceiro de Moldes 
Importante foco da relixiosidade popular 
na comarca, trátase dun cruceiro de capela 
depositario de numerosas tradicións e 
lendas. 

Necrópole megalítica de Moldes 
Destacada zona de tránsito para as xentes 
de hai seis mil anos, as mámoas de Moldes 
son a primeira arquitectura monumental 
do concello e dan conta do profundo sim-
bolismo da morte para as nosas máis anti-
gas devanceiras e devanceiros. 

Folgoso Vello 
A serra do Barbanza garda os restos de 
numerosos restos de construcións gandeiras 
e cabanas, que revelan o aproveitamento 
inmemorial desta enorme super�cie. Folgo-
so Vello está datado no século III a.C., en 
plena época dos castros.  

A Pedra Leirada 
Conxunto de laxes con petróglifos crucifor-
mes e alfabetiformes. A pedra principal do 
conxunto acolle, pola contra, petróglifos de 
dúas épocas distintas, unha prehistórica e 
outra histórica e era protagonista de nume-
rosas lendas.  

Monte das Ánimas 
No lugar de Quintáns apareceron unha 
serie de sepulturas, onde as tumbas se 
sitúan sobre a terra formando unha caixa 
rectangular con laxas �ncadas no chan. 

Croa de Posmarcos 
Castro da Idade do Ferro situado nunha 
paisaxe agraria e �uvial. O seu nome preser-
va a memoria do antigo pobo dos célticos 
Praestamarcos mencionados polo historia-
dor romano Plinio.  

Fábrica da luz 
Foi unha das primeiras fábricas de luz 
construídas en Galicia. Fundárona Juan 
Abalo e Prudencio Otero para abastecer de 
electricidade a zona. 

Castro de punta Ostreira 
Un gran poboado forti�cado de �nais da 
Idade do Ferro. Nel atopouse un dos 
poucos enxovais guerreiros da época en 
Galicia, conservado na actualidade no 
Museo Arqueolóxico de Santo Antón, na 
Coruña. 

XENTES E TEMPOS 
na Pobra do Caramiñal
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