
Estructura urbana da Pobra do Caramiñal 
 

Edificios singulares:  
 

• A casa mariñeira. 

 Como xa apuntamos anteriormente , os mariñeiros galegos, e, coma eles, os homes do mar das vilas de 
Pobra do Deán e Caramiñal, construiron as súas vivendas buscando protección fronte aos ventos e temporais que 
viñan do océano. Buscaron a zona mellor orientada e protexida na chaira ó pé  da Curota na beira da ría
nunhas casas humildes que podemos divi

 

1- A casa terrea. É a vivenda dos mariñeiros máis pobres e humildes. 
cun único espazo sen dividir ond
sen ventás. Nalgúns casos podía haber un espazo baixo
redes e aparellos, ou onde podía 

 

 

2- A casa do pincho: Localizada entre medianeiras, de 
espazo baixo-cuberta utilizándoo coma dormitorio
segundo andar “. 
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Como xa apuntamos anteriormente , os mariñeiros galegos, e, coma eles, os homes do mar das vilas de 
Pobra do Deán e Caramiñal, construiron as súas vivendas buscando protección fronte aos ventos e temporais que 
viñan do océano. Buscaron a zona mellor orientada e protexida na chaira ó pé  da Curota na beira da ría

casas humildes que podemos dividir en 4 tipos: 

É a vivenda dos mariñeiros máis pobres e humildes. Consiste nunha cas
cun único espazo sen dividir onde se “ facía vida “, con cociña, sala  e uns pequenos cuartos, case sempre 
sen ventás. Nalgúns casos podía haber un espazo baixo-cuberta, especie de faiado onde se gardaban 
redes e aparellos, ou onde podía durmir parte da familia. 

ocalizada entre medianeiras, de pouca anchura ( de entre 3 e 5 metros ),
cuberta utilizándoo coma dormitorio .Podemos decir que sería como a terrea
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Como xa apuntamos anteriormente , os mariñeiros galegos, e, coma eles, os homes do mar das vilas de 
Pobra do Deán e Caramiñal, construiron as súas vivendas buscando protección fronte aos ventos e temporais que 
viñan do océano. Buscaron a zona mellor orientada e protexida na chaira ó pé  da Curota na beira da ría, onde vivían 

Consiste nunha casa dunha sóa porta 
e se “ facía vida “, con cociña, sala  e uns pequenos cuartos, case sempre 

cuberta, especie de faiado onde se gardaban 

 

pouca anchura ( de entre 3 e 5 metros ),amplia o 
Podemos decir que sería como a terrea, cun pequeño “ 
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3- A casa con patín. Ten un acceso exterior a un piso superior por unhas escaleiras. Poden ter
mostras de corredor e solaina.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4- Casa entre medianeiras con acceso interior á planta ou plantas superiores

exemplos deste tipo de casas, desde as mais sinxelas que terían unha planta ba
encontrar a cociña, lugares de almacenamento de aparellos e útiles de pesca, ou  ata un cortello. Nunha 
pranta superior á que se accedía po
temos exemplos ( ver imaxe ), na que hai un espazo baixo cuberta, a modo de faiado.

 Este tipo de vivenda pode amosar dous tipos de solucións espaciais ben coñecidas nas vilas 
mariñeiras gañegas: as galerías e os soportais.
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Ten un acceso exterior a un piso superior por unhas escaleiras. Poden ter
 

asa entre medianeiras con acceso interior á planta ou plantas superiores 

exemplos deste tipo de casas, desde as mais sinxelas que terían unha planta ba
rar a cociña, lugares de almacenamento de aparellos e útiles de pesca, ou  ata un cortello. Nunha 

pranta superior á que se accedía polo interior, situarianse os  dormitorios, e ás veces tamén a cociña. Incluso 
temos exemplos ( ver imaxe ), na que hai un espazo baixo cuberta, a modo de faiado.

Este tipo de vivenda pode amosar dous tipos de solucións espaciais ben coñecidas nas vilas 
iñeiras gañegas: as galerías e os soportais. 
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Ten un acceso exterior a un piso superior por unhas escaleiras. Poden ter fermosas 

 
 . Na Pobra hai moi diversos 

exemplos deste tipo de casas, desde as mais sinxelas que terían unha planta baixa na que se poderiamos 
rar a cociña, lugares de almacenamento de aparellos e útiles de pesca, ou  ata un cortello. Nunha 

lo interior, situarianse os  dormitorios, e ás veces tamén a cociña. Incluso 
temos exemplos ( ver imaxe ), na que hai un espazo baixo cuberta, a modo de faiado. 

Este tipo de vivenda pode amosar dous tipos de solucións espaciais ben coñecidas nas vilas 


