0. A Pobra do Caramiñal. Datos básicos
Cunha superficie de 34 km2 e unha poboación de 9858 habitantes no ano 2010 ( 4.784 homes e 5.074
mulleres ), o concello de A Pobra do Caramiñal está situada na comarca do Barbanza, na beira Norte da Ría de
Arousa ( 43°36’ N -8°41’ O ) e conta con 5 parroquias :
•

Parroquias urbanas:
o
o

•

Santa María a Antiga do Caramiñal , que estaba baixo a xurisdicción da Casa de Xunqueiras.
Santiago da Pobra do Deán, que se atopaba baixo a xurisdicción do Cabildo da Catedral de
Santiago, en persoa do Deán, que residía nun castelo ou torre destruida polos irmandiños no S
XV, de onde provén o nome do barrio de O Castelo.

Parroquias rurais:
o San Isidro de Posmarcos e Santa Cruz de Lesón, polo que respecta á Pobra do Deán.
o Santa María do Xobre, polo que respecta ó Caramiñal.
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1. Un pouco de historia.
Os primeiros emprazamentos, xa non só na Pobra do Caramiñal, senon en toda a
Serra do Barbanza, remóntanse á epocas prehistóricas. Os pegadas deixadas pola
denominada cultura megalítica - coas mámoas de Moldes, A Forneira, Campo das
Estivadas,Cova dos Mouros, de Monte Barbanza, ou de
Alto dos Curros - , os restos de cerámica campaniforme
do Xobre, ou os petroglifos da Miserela, Pedra Leirada
ou Pedra de Gonderande, son tres bos exemplos proba
de que estas terras estiveron habitadas desde hai ben
Escudo do Concello de A tempo. Poderiamos estar falando de ata hai uns 5.000
anos ( arredor do 3.000 a.C. ). Nestas épocas, a costa
Pobra do Caramiñal
aínda estaría pouco colonizada, localizándose a maioría
dos asentamentos nos altos chans da Serra do Barbanza.
Petroglifo de Pedra
Pero non será ata época castrexa ( Idade do Ferro, aproximadamente hai uns
Leirada
2.500 anos: desde o 500 a.C.) cando se coloniza a costa. Así coma temos dous exemplos
ben coñecidos de castros costeiros na bisbarra ( Neixón en Boiro e Castro de Baroña en Porto do Son ), na Pobra
contamos ( contabamos, máis ben ) co castro do Xobre, por desgraza desaparecido debido a unhas obras que
acabaron por destruilo case por completo no ano 2000. O lugar era coñecido coma Os Castriños, en Punta Ostreira
na Península do Xobre. Contaba cun sitema defensivo formado por terrapléns e parapetos, ademáis dun foso. Outro
exemplo de poboamento castrexo é o de Croa do Castro ( San Isidro de Posmarcos ).
De época romana ( hai uns 2.000 anos ), temos restos dunha necrópole no Monte das Ánimas ( Quintáns,
santa Cruz de Lesón ).

Mapa de Pedro Teixeira ( Atlas do rei Planeta , 1634 ).
Á esquerda, a ría de Arousa. Á dereita, detalle que mostra as vilas da Pobra do Deán e O Caramiñal, así
coma o Mosteiro de San Francisco.
A colonización da zona costeira levarase a cabo definitivamente en tempos medievais ( hai
aproximadamente 800 anos ), primeiro coa fundación da vila da Pobra do Deán (fundada polo Deán de Santiago
nalgún ano entre 1177 e 1226) e máis tarde do pobo mariñeiro do Caramiñal, pequeño núcleo mariñeiro que
obtivo o título de vila no ano 1554.
En 1607, o Cardenal Jerónimo del Hoyo,visitador do arcebispo de Santiago falaba así destas dúas vilas no seu
informe:
“ Esta villa del Caramiñal esta continuada con la de la Puebla del Deán, que sólo un crucero las divide…”
Ambas vilas acabarán uníndose e formando o que é o actual concello de A Pobra do Caramiñal na década
de 1830.
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2. O medio coma condicionante.
O emprazemento das vilas da Pobra do Deán e o
Caramiñal non foi froito do azar.
En primeiro lugar, o factor económico ten un peso
decisivo: a actividade pesqueira e agraria. A colonización do
territorio levarase a cabo,, a partires do nacemento destas
dúas vilas, na zona costeira ( a vila que se adicará á pesca ) e
na franxa de chaira litoral de 2 quilómetros de anchura
an
(
pequenas aldeas que vivirían da actividade agraria: trigo e
centeo; máis tarde, millo ) que vai desde a ría ata as primeiras
estribacións da Serra do Barbanza.

Emprazamento da Pobra do Caramiñal na Ría de
Arousa

Jerónimo del Hoyo ( no seu informe titulado Memorias del
Arzobipasdo de Santiago de Compostela, 1607 )retrata así a
economía das vilas naquela época:

“ Su principio fue de pescadores que venían a pescar pulpos…””…El trato de la gente de
pesquería de pescada, congrios,
grios, sardinas y pulpos, y la pescada es la mexor de todos los demás
puertos de Galicia…”.
“…Tiene buenas casas y algunas huertas con naranxas y limones, e las naranxas son las
mexores de Galicia…”.
Hai noticias de que un mercader de orixe francesa, Guillaume
Guillaume Bior, mercou 105 millóns de
laranxas e limóns, o que apunta a unha actividade comercial puxante no S XVI, no que inflúen
tamén as facilidades das comunicacións marítimas da vila.
A buscaa de seguridade e defensa fronte ós ventos mariños é definitivo. Así, construiron as súas vivendas nas
ribeiras dunha ensenada que vai desde a península do Xobre ( punta Ostreira ) ata o Castelo, protexidas dos
ventos máis comúns na zona: os de compoñente Norte ( NONO que traen as frías e húmidas borrascas - e NE – fríos
e secos ) e Sur ( SO:: os chuviosos vendavais ). A defensa que presta a Serra do Barbanza e a orientación SL
favorecen un clima suave ó longo de todo o ano e unha maior insolación.

A chaira litoral
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As estribacións da Serra do Barbanza presentan unha pendentes moi pronunciadas, de ata un 20 % ( con
cumes coma Barbanza -652 m-, A Curota -602 m- e A Curotiña -514 m ), obriga, xa que logo, que a maior
densidade de poboación se concrete nesa chaira costeira, condicionando un crecemento lonxitudinal ó longo da
costa .

Perfil topográfico Xobre - Curota
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