
ACTIVIDADE NA COMARCA DEZA TABEIRÓS  

 

 

 

 

“Disfruta cada momento da viaxe e aprecia onde está s hoxe en 
lugar de centrarte sempre no lonxe que terás que ir  mañá.” 

 



RESEÑA DA VISITA Á COMARCA DE DEZA-TABEIRÓS O 

DÍA 11 DE MAIO  

Ca participación da ASOCIACIÓN DE ESTUDOS DE SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS, 

ATENEO E OURENSE E SGHN DE OURENSE E PONTEVEDRA, desenvolveuse una actividade 

multidiscliplinar (con apartados de historia, minería, pintura, literatura, astronomía, 

antropoloxía, arquitectura relixiosa, natureza, arqueoloxía e, incluso, militar) en Lalín, Agolada 

e Vila de Cruces. Fixéronse as seguintes visitas: 

FRAGA DE CATASÓS.  

 Inicialmente coñecido como Souto de Quiroga ou 

Quintela, porque pertencía á familia Quiroga, que vivía no 

pazo de Quintela e utilizaba o souto para producir 

castañas (9 variedades distintas) e non como productor 

de leña. Só chegado o momento utilizábase para facer as 

vigas de castiñeiro para a construción dos pazos da 

comarca (as casas máis humildes utilizaban vigas de 

carballo). Este souto evolucionou cara á actual fraga con 

carballos, castiñeiros e sobreiras. Monumento Natural, 

formación senlleira da Comunidade de Galicia de 4,52 

ha., propúxose por primeira vez a súa protección ante 

Nacións Unidas en 1954 polo fitopatólogo Plippo Gravatt 

(pola súa resistencia ás pragas e a tinta e polo seu 

crecemento anual, que é o máis alto de Europa), así 

mesmo Francisco Díaz Fierros, presidente da SGHN dende 1975 a 1980, 

defendeu ante o Consello da Cultura Galega a importancia desta reserva 

de bosque natural galego (pola súa estrutura, biodiversidade e 

lonxevidade). Durante a visita falamos da problemática actual cos intentos 

de realización da Liña de Alta Tensión O Irixo-Lalín de 132 kvoltios, así 

como da súa ligazón literaria con Emilia Pardo Bazán. Descubrimos en 

varios castiñeiros a presenza da avispiña do castiñeiro. 

 Presentación: Víctor Pérez e Marcos Freán.  

 

 



MUSEO RAMÓN MARÍA ALLER 

D.Ramón María Aller foi Doctor de Teoloxía, Matemático e Astrónomo. Desenvolveu a súa 

actividade en Lalín e construíu na súa 

casa, hoxe museo, o primeiro 

observatorio astronómico existente 

en Galicia. Home dunha grande 

humanidade e coñecementos, 

finalmente foi traballar a Santiago 

onde chegou a ser catedrático 

vitalicio do Observatorio de Santiago. 

Entre outras moitas cousas, descubriu 

catro estrelas, creou instrumentos de 

observación e medición astronómica, 

e ata un cráter na Lúa leva o seu nome. Presenciou en Lalín a primeira aurora boreal da que se 

ten noticia en Galicia, tranquilizando á xente que estaba moi asustada vendo dito fenómeno 

atmosférico. Tivemos a oportunidade de visitar A BIENAL DE LAXEIRO. Presentamos tamén a 

figura de Antonia Ferrín Moreiras, alumna e compañeira de traballo de Don Ramón, como 

exemplo de muller científica e galega (química, matemática, farmacéutica e Doutora en 

Astronomía) que viviu nunha sociedade e nun tempo fondamente machista. 

Actividade copresentada por Cecilia Doporto (doutora en historia) e Víctor J. Pérez Baltar              

                          

 

Máis información na páxina https://sghn.org/sghn/seccions/seccion-astronomía/ 



IGREXA DE “A VENTOSA” (San Xiao da Ventosa ou Santa María da Ventosa) 

“Catedral da arte rural galega”, segundo 

Filgueira Valverde. Restaurada no seu 8º 

centenario (1212-2012). Espectacular igrexa 

románica có mausoleo de Lope de Ventosa, os 

baldaquinos do románico tardío e as 

coñecidas figuras que representan os “green 

men”, ademais de outros tesouros que se 

agochan na igrexa. Todos quedaron abraiados 

co interior desta modesta igrexa.  

Os baldaquinos construíronse no 1525 e foron 

trasladados en 1895. Dous paneis fan 

referencia ao Antigo Testamento e os outros 

dous ao Novo Testamento. 

No Mausoleo suponse que está a tumba de 

Lope de Ventosa, home perseverante e 

estudoso, que chegou a Coengo de Santiago. 

Pertencía á familia dos Ulloa de Monterroso.  

No arcosolio podemos ver unhas pinturas de 

grande calidade, ademais dunha 

representación simbólica da eclipse que tivo 

lugar dende o mediodía ata o momento da 

morte de Xesús. 

Explicamos a posibilidade de que fose 

trasladado do Mosteiro de Carboeiro, onde 

sábese que existía un obradoiro do Mestre 

Mateo 

Os Green Men (os homes verdes) enlázanos 

coa Europa occidental, especialmente cós 

pobos celtas. Representa á Natureza. Son 

homes que expulsan follas verdes pola boca 

(crean vida). Son deuses precristiáns que 

perviviron ata o século XVI na iconografía 

popular. Temos exemplos na porta de 

Platerías de Santiago, na pía bautismal da 

Igrexia do Hospital de Quiroga ou na Igrexa de San Francisco de Betanzos. Antecedentes destas 

figuras son o Feuillou (Francia), os Green Men (Illas Británicas), o Blattqesicht (Alemania), ou 

Busgasu (Asturias). Agradecemos a amabilidade da xente do bar O Manco na Ventosa que nos 

cedeu a chave para poder visitar a igrexa. 

Moralexa: non xulguedes polas aparencias externas, erraredes. Presentación Víctor J. Pérez 



PENDELLOS DE AGOLADA  

 A feira (de orixe baixomedieval) realizouse ata finais 

do século XVIII, e chegou ata os anos 70 nos 

pendellos de Agolada. É un fantástico exemplo 

etnográfico popular. Fixemos o xantar nun pendello 

restaurado. Imprescindible a asistencia á feira que 

organiza a Xunta no verán, con produtos dunha 

calidade fantástica. Foron presentados pola 

Concelleira Inma Galego 

 

 

 

 

 

 

VISITA GUIADA AO MUSEO DA MINERÍA DE FONTAO (EN VILA DE CRUCES)  

Antiga explotación mineira de wolframio 

(propiedade de Fomento Hispania S.A.) 

con un poboado mineiro construído entre 

1955 e 1958, rehabilitado no ano 2000 

pola administración galega a través do 

IGVS e cedido ao Concello de Vila de 

Cruces en 2012.  Actualmente viven nas 

casas varias familias que sí revitalizan esta 

zona rural ¡así si se potencia o rural, e non 

facendo beirarrúas! Asistimos a unha interesante proxección/presentación por Juan (do 

Concello de Vila de Cruces) 

Jose Ramón Seara fixo uns atinados 

comentarios sobre as minas de Wolframio 

no museo da minería (antiga Igrexa do 

poboado) 

 

 

 



PAZO DE LIÑARES (LALÍN)   

Pazo señorial na 

estrada de Lalín. 

”El Palacio del 

Recuerdo” 

segundo Emilia 

Pardo Bazán. 

Propiedade dos 

Taboada durante 

catro séculos. 

Dentro podemos ver o museo da Marioneta. Lugar de 

nacemento de Joaquín Loriga, é actualmente un espazo 

expositivo propiedade do Concello de Lalín. A programación de dito espazo é un exemplo de 

utilización axeitada dun espazo público 

Tras unha ardua investigación chegamos á conclusión de que o magnífico exemplar da entrada 
era un calocedro (Calocedrus decurrens), do que informamos á xerencia do pazo 

       

 

 


