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Resumo executivo 

 

Este documento dá información sobre os principais aspectos e conclusións do traballo 

realizado nos módulos  1 e 2 do proxecto Ruralactivo para a promoción do autoemprego en base aos 

recursos patrimoniais nas parroquias de Santa María de Xeve, Santo André de Xeve e Verducido. 

Esta primeira fase do proxecto pretendía xerar procesos de formación e intercambio de 

coñecementos e crear lugares de sinerxía e posta en común de inquedanzas e ideas de futuro, tanto 

nos ámbitos cultural e ambiental como no do desenvolvemento laboral e socioeconómico. 

Para iso realizouse unha análise do contexto socioeconómico, laboral e patrimonial  baseada 

en dous aspectos: 

� Análise de fontes secundarias: realizouse unha análise bibliográfica realizada a través do 

estudo de varios documentos de traballo do Concello de Pontevedra e outros empregando, 

así, distintas fontes. 

� Análise de fontes primarias: este documento inclúe aspectos destacables do proceso de 

participación realizado ao longo de 4 sesións de traballo, denominadas faladoiros que se 

realizaron nas parroquias entre os meses de febreiro e maio e contempla información 

extraída dunha serie de entrevistas realizadas a persoas con coñecemento en diferentes 

aspectos socioeconómicos e patrimoniais deste territorio. 

Os aspectos máis destacables, a modo de conclusións de todo este proceso de  

afondamento no patrimonio e territorio das parroquias mencionadas é: 

o A influencia da proximidade da cidade de Pontevedra por un lado e de estar localizado, 

xeograficamente, no eixo atlántico. 

o A existencia dun comportamento de carácter rural. 

o As dificultades para promover a participación de muller e mocidade. 

o A boa disposición das persoas e colectivos participantes, destacando a boa vontade das 

comunidades de montes. 

o A vocación agrogandeira do territorio. 
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Introdución 
 

Este informe presenta a análise realizada a partir da conxunción de tres fontes básicas de 

información: 

o O proceso de diagnose participada, no cal se recolleu, por medio de dinámicas e 

métodos de investigación cualitativos e participativos, a información directamente das 

persoas afectadas. Son elas, as persoas que habitan cada lugar, quen verdadeiramente 

poden outorgar un grao de información máis profundo da situación real. 

o Os diferentes documentos, estudos e datos estatísticos elaborados a nivel técnico por 

diferentes institucións e desde distintas perspectivas e que describen de forma directa 

ou indirecta as parroquias pontevedresas de Santa María de Xeve, Santo André de Xeve 

e Verducido. 

o Entrevistas con persoas relevantes pola súa actividade profesional ou traxectoria social 

nas tres parroquias.  

Este documento de diagnose será sometido á revisión dos colectivos e persoas participantes 

e nel incluiranse as principais conclusións do traballo realizado. Perséguese como obxectivo extraer 

conclusións válidas sobre a situación de partida do proxecto con respecto ao xénero, ao patrimonio 

e á situación da mocidade.  

A análise céntrase en tres ámbitos fundamentais: 

� Cohesión e benestar social. 

� Desenvolvemento socioeconómico e laboral. 

� Patrimonio local. 

 

A realización deste informe forma parte do primeiro módulo do proxecto Ruralactivo. 

Programa de dinamización socioeconómica de Xeve, iniciativa financiada polo Concello de 

Pontevedra no ano 2013 para as parroquias do antigo concello de Xeve: Santa María de Xeve, Santo 

André de Xeve e Verducido. 
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DIAGNOSE PARTICIPADA 

Presentación 

 

Esta sección é o resultado dun proceso de diálogo e traballo colectivo, co obxectivo de 

promover a dinamización socioeconómica das parroquias de Santa María de Xeve, Santo André de 

Xeve e Verducido, en base ao aproveitamento do patrimonio local.  

Este proceso concentrouse en tres xornadas con carácter participativo denominadas 

faladoiros ás que asistiron veciños e veciñas das tres parroquias, algúns deles integrantes de 

entidades locais da sociedade civil. Nelas traballouse (imaxes no ANEXO VII) sobre os recursos e as 

potencialidades do territorio e perfiláronse ideas de autoemprego para a posta en valor do 

patrimonio local.  

Resulta indispensable dar as grazas ás persoas que asistiron aos faladoiros e participaron 

activamente no proceso por amosar a súa disposición e interese. 

Participantes 

 

A convocatoria aos faladoiros abriuse ás parroquias de Santa María de Xeve, Santo André de 

Xeve e Verducido, facendo fincapé, principalmente no sector das mulleres e a xuventude. 

Nestas sesións contouse cun total de 28 persoas participantes. Deste total 15 foron homes e 

13 mulleres. En porcentaxes as mulleres supuxeron o 46,4% e os homes o 53,6%.  

  

Facendo unha diferenciación por parroquias, houbo unha maioría de asistentes de Santa 

María de Xeve, seguida de Verducido e Santo André de Xeve en último termo. No que se refire a 

idade, destacou a participación de persoas de entre 40 e 60 anos, cunha presenza feble da  

xuventude. 

 

Mulleres Homes
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Os faladoiros: dinámicas e resultados do proceso participativo 

 

As dinámicas presentadas para facilitar o traballo e a construción colectiva de alternativas de 

autoemprego, xiraron ao redor da valorización do propio, tanto do patrimonio coma dos recursos e 

das ideas ou proxectos, ben individuais, ben grupais.  

De xeito paralelo, as ferramentas, as técnicas e as fórmulas empregadas nos faladoiros 

quixeron fortalecer a confluencia de coñecementos sobre o territorio e intereses entre persoas. De 

aí que, ao longo dos tres encontros se conxugara a reflexión individual, o traballo en grupos 

reducidos e realización de postas en común, abrindo así a posibilidade de diálogo, matización e 

ampliación das ideas e coñecementos persoais. 

Partindo destas consideracións iniciais, os obxectivos específicos para os faladoiros foron: 

o Propiciar implicación das persoas participantes no proxecto. 

o Incentivar a formulación de ideas colectivas. 

o Comezar a traballar en conxunto para desenvolvemento socioeconómico local en 

base ao patrimonio. 

o Extraer información de utilidade para a elaboración deste documento e a definición 

das seguintes fases do programa Ruralactivo. 

 

Un grupo de especialistas en dinamización conduciron os encontros e acompañaron as 

persoas participantes ao longo do proceso, que contou con tres fases: 

� Faladoiro 1: O noso patrimonio 

� Faladoiro 2: Obradoiro de futuro 

� Faladoiro 3: A nosa realidade 

Por último, e como remate desta serie de encontros, celebrarase un cuarto faladoiro no que se 

presentará o presente documento, que previamente será corrixido, emendado e matizado polas 

persoas que participaron no proceso participativo,  así como a análise documental das tres 

parroquias, que se levou a cabo de xeito paralelo á celebración destes encontros. 
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Faladoiro 1: O noso patrimonio 

O primeiro faladoiro orientouse a traballar de xeito colectivo sobre o patrimonio local, tendo 

como obxectivos concretos: 

o Determinar os elementos que se identifican como os recursos patrimoniais. 

o Contribuír a valorizar o patrimonio propio. 

o Inserir a perspectiva do patrimonio como motor de desenvolvemento socioeconómico 

local. 

o Diagnosticar a situación de partida a nivel de: potencialidades/necesidades sociais e 

potencialidades/necesidades físicas ou ambientais. 

 

1. Resultados xerais. 

Todo patrimonio, tanto natural como cultural, é susceptible de ser entendido coma un 

recurso. É por isto, que durante o proceso de recoñecemento do patrimonio local xurdiu unha liña 

de traballo complementaria que supuxo a identificación de elementos que non poderían ser 

entendidos como patrimonio en senso estrito, pero que foron identificados de valor por parte dos 

participantes e, por tanto, recollidos neste documento dentro da categoría de recursos locais. 

Asemade, detectáronse certas carencias e necesidades que se deberían cubrir nestas parroquias e 

que tamén foron recollidas e engadidas neste informe. 

2. Identificación do patrimonio, recursos e carencias das tres parroquias. 
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3. Elaboración colectiva dun mapa no que se recollen elementos do patrimonio cultural 
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Faladoiro 2: Obradoiro de futuro 

No segundo faladoiro, as persoas participantes traballaron ao redor das posibilidades de 

desenvolvemento persoal e profesional, tendo como base os elementos patrimoniais, os recursos e 

as carencias que foran identificadas na sesión previa. As dinámicas estiveron orientadas a que as 

persoas, primeiro de xeito individual e despois grupal, se proxectasen nun futuro ideal no que están 

a traballar en proxectos autoxestionados relacionados co aproveitamento dos recursos endóxenos.  

Os obxectivos definidos para esta sesión foron: 

o Identificar ideas de negocio baseadas no patrimonio das tres parroquias. 

o Xerar dinámicas de confianza e traballo conxunto. 

 

1. Resultados xerais. 

� Apertura de canles de comunicación para creatividade colectiva entorno a ideas de 
negocio. 

� Elaboración dunha listaxe dos recursos susceptibles de ser aproveitados 
economicamente. 

� Creación de grupos de traballo integrados por xente interesada en ideas de negocio 
semellantes. 

2. Choiva de ideas. 

� Planta de biomasa para a xeración de enerxía → Faise referencia á necesidade dunha 
ordenación do monte que diversifique os seus usos. 

� Sitio web para dinamizar o aloxamento ao redor do encoro do Pontillón do Castro. 

� Ofertar os recursos do Pontillón do Castro ao turismo e crear un cámping. 

� Dinamización interxeracional. 

� Ludoteca e centro de maiores de carácter local e rural. 

� Dinamización de rutas culturais e patrimoniais e servizos de restauración. 

� Banco de terras forestal. 

� Banco de terras de labor. 

� Aproveitamento das enerxías renovables como os ríos e o sol. 

� Aproveitamento da praia fluvial de Fens (quiosco, local de restauración e dinamización 
turística) . 

� Cooperativa agroalimentaria de Xeve. 

� Hortas. 

� Castañas. 

� Cogomelos. 

� Remolachas. 
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3. Maduración en grupo dunha idea de negocio. 

De xeito grupal, as participantes esbozaron a imaxe da iniciativa do seu interese nun prazo 

de 10 anos. Deuse, polo tanto, un proceso de maduración, ampliación e concreción colectiva das 

seguintes ideas: 

� Turismo ao redor do Pontillón do Castro. 

o Que tipo de entidade é?  Empresa integrada por xente de Xeve. 

o Que ben/servizo ofrece? Empresa de xente de Xeve que ofrece rutas en bicicleta, 

kaiak e culturais, aproveitando as instalacións do encoro de Pontillón. Xestionan 

un cámping que ofrece aloxamento tanto a deportistas e acompañantes nas 

competicións como a turistas. Asemade, organizan visitas para que quen faga 

unha visita coñeza as formas de produción agrícola e gandeira da zona. Entre 

semana ofrecen actividades socioculturais e deportivas para a veciñanza. A 

comida que serven está producida en Xeve. 

o Clientes: Turistas e deportistas e acompañantes que acoden ás competicións 

deportivas que se celebran no encoro. Tamén a veciñanza, á que ofrecen 

actividades socioculturais e deportivas entre semana.  

o Onde está?  A sede está no medio rural. 

o Ademais: As persoas traballadoras son do concello de Pontevedra. Serven 

comidas realizadas con produtos de Xeve.  

� Enerxías renovables. 

o Que ben/servizo ofrece?  Instalación de plantas solares e aproveitamento da 

enerxía dos ríos, do sol e do vento. 

o Ademais: Empregaríase á xuventude das parroquias e unha parte dos beneficios 

sería destinada a fins sociais. 

� Oferta de servizos ao redor da praia fluvial de Fens. 

o Que tipo de entidade é?  Pequena empresa. 

o Que ben/servizo ofrece? Servizos de dinamización social e turísticos e hostaleiros 

(bar ou quiosco). 

o Onde está? Nas inmediacións da praia fluvial de Fens. 

o Ademais: Crean varios postos de emprego, entre eles, persoal para os locais de 

restauración, socorristas, vixiantes e animadores socioculturais. 

� Cooperativa agroalimentaria A. 

o Que ben/servizo ofrece? Traballa con produtos de Xeve, ecolóxicos e de 

calidade. A produción é limitada, estando suxeita á influencia das estacións e a 

climatoloxía.  
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o Clientes: Restaurantes e tendas de delicatessen. 

o Organización e remuneración: Os produtos comercializados a través da 

cooperativa deben superar un canon de calidade propio. O procedemento de 

aceptación é o seguinte: exame ou avaliación do produto e sometemento do 

mesmo á aprobación por parte da cooperativa. En canto ao soldo, establécese 

un mínimo por cooperativista máis suplementos por venda e produción 

o Ademais: Precísase de persoal para crear unha imaxe de marca, desempeñar 

labores comerciais, de márketing e etiquetado de produtos. 

� Cooperativa agroalimentaria B. 

o Que ben/servizo ofrece? Produtos de horta, (fabas, xudías, leituga, tomates, 

pementos, patacas, verzas, remolacha, millo, espinaca, cabaza, berenxena, 

cogombros, etc.), de monte ( castañas, cogomelos, noces, abelás), de produtos 

derivados (queixo, leite, carne –porco, galiñas, cabuxas – ovos, etc.) e de herbas 

(loureiro, alfabaca, áloe, romeiro, herba luísa, anís, tomiño, etc.). 

o Onde está? A sede está na casa consistorial do antigo Concello de Xeve 

o Ademais: Organizan un mercado semanal de produtos locais no cuberto situado 

de detrás do antigo concello. 

� Proxecto de banco de terras de labor e forestal. 

o Que tipo de entidade é? Un banco de terras circunscrito ás parroquias de Santa 

María, Santo André e Verducido. Dentro do banco de terras plántase o xermolo 

dunha cooperativa de produción agroalimentaria que precisa da infraestrutura 

axeitada para vender en Xeve e nas cidades de Pontevedra e Vigo. 

o Organización e remuneración: Repartición xusta das ganancias. 

o Ademais: Precisan transportistas, comerciais e servizo de reparación de 

maquinaria. Empregan enerxías renovables. Valoran a conciliación coa vida 

familiar e destacan a necesidade de que sectores da poboación con necesidades 

específicas, como a infantil e a terceira idade, teñan un servizo local de atención. 

 

Faladoiro 3: A nosa realidade 

No último dos faladoiros realizados co obxecto de elaborar a presente diagnose participada, 

as persoas participantes afondaron sobre os factores de apoio e resistencia para levar a cabo as 

ideas de negocio bosquexadas na sesión anterior. Foi, por tanto, unha xornada orientada a aterrar as 

iniciativas susceptibles de seren postas en marcha e situalas na realidade, tanto social como persoal 

de cada un dos participantes. 

Os obxectivos específicos desta sesión foron: 
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o Establecer os elementos/factores percibidos como resistencias e apoios para o 

desenvolvemento de proxectos de autoemprego no rural. 

o Valorizar os saberes propios e os recursos locais. 

o Dar seguimento ao traballo colectivo. 

 

1. Resultados xerais. 

Obtívose unha lista das dificultades e trabas existentes entre a sociedade das tres parroquias 

para pór en marcha unha empresa propia orientada ao aproveitamento dos recursos endóxenos. 

Detectáronse resistencias específicas que atinxen proxectos concretos así como outras compartidas 

por todas as iniciativas. 

A pesar de ser unha compilación ampla, todas as resistencias foron identificadas como de 

posible solución. 

2. Problemática específica de cada un dos proxectos. 

� Cooperativa agroalimentaria. 

o Buscar mercado ou comercialización directa, evitando intermediarios. 

o Obter financiamento. 

o Habilitar un sistema de rego xa que, malia que a auga é un recurso abundante, 

resulta complexa a súa canalización. 

o Conseguir cooperativistas que participen do proxecto (recursos humanos). 

o Conseguir que as persoas propietarias de fincas inutilizadas as cedan ou aluguen. 

o Acceder a formación específica sobre, por exemplo, selos de calidade na industria 

alimentaria e produción agroecolóxica. 

� Enerxías renovables. 

o Conseguir financiamento. 

o Coñecer e seguir o ritmo dunha burocracia lenta e complexa. 

o Publicitarse ou darse a coñecer. 

� Oferta turística no Pontillón e área recreativa en Fens. 

o Coñecer e cumprir a burocracia (trámites, requisitos, cuestións legais) para se 

constituír como empresa. 

o Saber como plasmar o proxecto. 

o Obter financiamento. 

o Publicidade → Como dar a coñecer o proxecto. 
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o Acceder a formación concreta como socorrista, dinamizador/a sociocultural así 

como sobre planificación de itinerarios. 

o Involucrar a colaboradores/as ou posibles socios/as. 

 

3. Busca en grupo de solucións. 

A seguinte táboa sistematiza as dificultades previamente expostas e achega as solucións 

propostas. As letras A, B e C fan referencia aos proxectos antes citados. 

DIFICULTADES SOLUCIÓNS 

Falta de financiamento (A, B e C)  � Procurar liñas de subvención públicas. → 
Coñécese da existencia de subvencións para 
enerxías renovables e agrogandaría.  

� Fórmulas de autofinanciamento. → Por exemplo, 
comezar doando o excedente agrario para crear 
unha carteira de clientes. 

� Financiamento privado. → Procura de capitais 
improdutivos de fundacións e particulares aos que 
presentar un proxecto. 

� Procura de liñas de crédito sen xuros e na banca 
ética. → Necesidade de información sobre estas 
cuestións. 

Publicidade (dar a coñecer a 
iniciativa e procurar a venda 
directa) (A, B e C) 

� Formación sobre márketing, difusión na Internet, 
elaboración dun plan de comunicación e edición 
de material publicitario. 

� Atraer aos medios de comunicación.  
Formación específica (A, C)  � Produción ecolóxica, selos de calidade e 

etiquetaxe. 

� Dinamizador sociocultural, deseño de itinerarios, 
socorrista. 

Burocracia, trámites, requisitos (A, 
B) 

� Recorrer ás oficinas de asesoramento públicas. 

� Ter unha xestoría ou asesoría. 
Habilitar un sistema de rego (A)  � Recuperar antigas levadas. → Procurar 

información da xente maior para localizalas. 

� Abrir pozos 
Participación de posibles 
socios/as, involucrar a xente (C) 

� Definir o proxecto de forma detallada. → 
Necesidade de formación para a elaboración do 
plan de empresa. 

� Formar un grupo definido de promotores. 

� Motivar e informar a xente a través do boca a 
boca e dar visibilidade a experiencias similares. 
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DIAGNOSE DOCUMENTAL 

Descrición xeral das parroquias1 

 

Verducido 

 

A parroquia de Verducido ten superficie aproximada de 11 Km2 e limita ao leste coa 

parroquia de Sta Mª de Xeve, ao norte co concello de Barro, ao sur coa parroquia de Lérez e ao oeste 

coa parroquia de Cerponzóns. Ten sete núcleos de poboación: O Outeiriño, A Abelleira, Rosende, 

Verducido, O Gabián, Bordel e Covadáspera. Baséase nun modelo tradicional de asentamento: nas 

zonas máis elevadas o monte comunal, a media ladeira os asentamentos e as zonas máis baixas e 

fértiles do val están dedicadas á explotación agrícola. O distintos núcleos de poboación confórmanse 

a modo de cinto ás beiras das estradas principais e arredor destas terras de cultivos.  

A festa patronal de Verducido é o 12 de novembro (San Martiño), e tamén se celebran San 

Brais, San Breixo, Santa Bárbara e o Corpus Christi. A comunidade de montes organiza anualmente a 

Festa do Canteiro. 

 

Santa María de Xeve 

 

A parroquia de Santa María de Xeve ten unha superficie aproximada de 5.7 km2 e limita ao 

norte co concello de Barro, ao leste co concello de Campo Lameiro e coa parroquia de Santo André 

de Xeve, ao sur coas parroquia de Santo André e Lérez, polo oeste limita coas de Verducido e Lérez. 

Ten cinco núcleos de poboación: Frieiro, O Couso, Gatomorto, A Igrexa e Os Fontáns. O seu modelo 

de asentamento ten a súa base vinculada á agricultura e á gandaría. O modelo así resultante adoita 

unha morfoloxía a modo de coroa na que os asentamentos emprazados a media vertente, 

configuran un anfiteatro arredor dos terreos de cultivo das zonas baixas e chairas. 

En Santa María celébranse o Corpus Christi e o Santo Antón de Padua o domingo seguinte ao 

13 de xuño, o Carme o domingo seguinte ao 16 de xuño e a Inmaculada Concepción o día 8 de 

decembro. 

 

 

                                                
1
 Información xeral para as tres parroquias tirada de: Consultora Galega S.L., 2009a. A información das festas 

relixiosas das parroquias foi tirada da web www.xeve.eu. 
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Santo André de Xeve 

 

A parroquia de Santo André de Xeve ten unha superficie aproximada de 10 Km2 e limita ao 

norte co concello de Campo Lameiro, ao leste co concello de Cotobade, ao sur coas parroquias de 

Bora e Mourente e ao oeste coa de Sta María de Xeve. Ten seis núcleos de poboación: Maúnzo, 

Santa Cruz, O Couso, Filgueira, Fragoso e Sobral. Unha característica diferenciadora desta parroquia 

é a fragmentación en núcleos de menor entidade. Como exemplo disto, o lugar da Filgueira está 

fragmentado en varios lugares a modo de malla polinucleada onde se distinguen entidades de 

menor rango (Os Laranxos, Novás e zona da igrexa). O lugar que realmente acolle un peso 

importante no conxunto da parroquia é O Sobral por ser o de maior tamaño de poboación e contar 

no seu interior co cruce das estradas PO-223 e PO-224 (de conexión con Sta Mª de Xeve). Por outra 

banda, a proximidade ao Lérez orixina unha forma de crecemento disperso e o aumento de 

actividades comerciais. 

Nesta parroquia celébrase a festa na honra de Santo André, o 30 de novembro, a festa de 

San Roque o 16 de agosto e o Santísimo e o Carme o terceiro domingo de Agosto. A Asociación 

Recreativa de Xeve organiza cada ano no último fin de semana de xullo o FestiXeve2. 

 

Análise da poboación e benestar social 

Poboación 

 

O concello de Pontevedra conta cunhas características poboacionais propias ao tratarse dun 

concello cunha cidade urbana dominante (en canto ás dinámicas sociais e económicas se refire) e 

parroquias de tipo rururbano, caracterizadas pola dispersión espacial da súa sociedade e un 

desenvolvemento económico no que se mesturan trazos urbanos e rurais.  

Ademais Pontevedra é un concello localizado moi preto doutra grande área con gran 

dinamismo socioeconómico (Vigo) e está situado no Eixo Atlántico galego, é dicir, na zona de maior 

desenvolvemento económico e onde se aglutina a maior parte da poboación galega. 

Estamos ante un concello no que, en liñas xerais, non hai perda de poboación. De feito, a 

diferenza da tendencia xeral dos concellos de Galicia, conta cun saldo migratorio positivo (recibe 

máis poboación de fóra da que perde).  

                                                
2 http://www.festixeve.com/home.html 



ruralactivo@gmail.com  
www.facebook.com/ruralactivo 

www.twitter.com/ruralactivo 

Así o Concello conta coa seguinte distribución poboacional: 

 

Poboación no Concello de Pontevedra segundo o padró n 2012
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Dominan os rangos de idade entre os 30 e os 54 anos e pódese ver como é maior a presenza 

de mulleres que de homes. A poboación infantil pódese ver como vai en lixeiro aumento segundo 

descendemos de idade, o que pode denotar un lixeiro incremento da taxa de natalidade do Concello 

nos últimos dez anos.  Estes datos, que amosan crecemento poboacional e porcentaxes elevadas de 

persoas en idade activa, poden non corresponderse cos territorios máis rurais do Concello. 

Achegando o nivel a unha análise parroquial, poderíamos pensar nun comportamento 

poboacional similar ao do resto de territorios rururbanos de Galicia, nos que as actividades propias 

do rural tradicional subsisten con novos modelos de sociedade con comportamentos e 

características de tipo urbano. Unha característica importante destas áreas é o crecemento que 

sufriron nos últimos anos, cun saldo migratorio moi elevado.  

A pesar de non contar con fontes fiables que nos fornezan datos sobre a distribución 

poboacional das tres parroquias en estudo, a seguir, veremos que nelas a tendencia xeral non é esa, 

polo que, a pesar de estaren localizadas nunha área de forte influencia urbana, conserva 

comportamentos poboacionais propios de zonas máis rurais, xa que só a parroquia de Verducido 

gaña poboación: 

 

� Verducido caracterízase por aumentar en poboación: é unha das poucas parroquias rurais de 

Pontevedra que gañou habitantes respecto aos anos 80, de feito só un dos seus núcleos 

remata o período 1981/2008 con saldo negativo, destacando O Outeiriño cun incremento de 

máis do 50% (Consultora, 2009a; p.72).  
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� Santa María de Xeve destaca por ser única parroquia galega sen residentes estranxeiros. 

Ademais os seus fluxos de poboación son continuos cara a Pontevedra, polo que o balance 

de incremento poboacional da parroquia é negativo. Dos cinco núcleos de Sta. Mª de Xeve 

unicamente medra o lugar da Igrexa, o que fai o resultado final do conxunto parroquial ser 

negativo, destacando o forte decrecemento do lugar de Frieiro.  

� Na parroquia de Santo André de Xeve, se analizamos a evolución da poboación nas últimas 

tres décadas, observamos un descenso xeneralizado na maior parte dos seus núcleos, sobre 

todo en Maúnzo e Santa Cruz. Con todo, o seu comportamento urbanístico fala da 

proximidade da cidade: a pesar de ter un saldo demográfico negativo (período 1981 - 2008), 

o conxunto total da parroquia sufriu un incremento no número de vivendas superior ao 10%, 

nese mesmo período. 

 

Pódese concluír, por tanto, un descenso xeral e progresivo no número de habitantes nas últimas 

tres décadas, agás da parroquia de Verducido, aínda que aparezan outros indicadores, como é o 

número de vivendas construídas, que non son consecuentes con estes datos. Por tanto, estamos 

ante un comportamento máis típico das parroquias do rural interior galego que de áreas rururbanas. 

 

Procesos de migración 

 

Nestas tres parroquias, en diferentes décadas do século pasado foi relevante a emigración 

cara a América e outras partes da Europa e do Estado e, nalgún caso, como é o dos canteiros, tiña 

moito que ver o aspecto profesional coa elección do destino (Rojo Otero, 2009; p.66)3.  

A partir dos anos noventa, a tendencia xeral do rural galego, é a unha diminución destes 

procesos migrantes até o momento actual no que a emigración cara ao exterior gañou novamente  

protagonismo4. A nivel de concello, Pontevedra perde inmigrantes pola primeira vez desde 19965. 

 

 

                                                
3 Un exemplo son os canteiros, véxase: Machado Cardona, Paula Cristina, Relaciones artísticas transfronterizas. 
La actividad de los canteros gallegos en la cuenca del Lima/Limia en la época moderna, in Quintana, nº 9 
(2010), pp. 147-165. PDF accesible en https://dspace.usc.es/handle/10347/6498 
4 Nova relacionada no ANEXO III.  
5 Nova relacionada no ANEXO IV. 
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Muller e mocidade 

 
Dentro deste apartado facemos unha mención especial á situación da muller e da mocidade, 

debido á situación socioeconómica actual, na que se denota unha maior situación de taxa de paro e 

desemprego nestes dous sectores. Algúns datos a destacar son os seguintes: 

 

a. Hai máis mulleres que homes no concello6 (43.442 mulleres fronte a 39.242 homes). Este 

dato indica que o padrón local está lixeiramente feminizado (habendo un índice de 

masculinidade 0,9, ou sexa, ao redor de 90 homes por cada 100 mulleres). 

b. En 2011 existían 104, mulleres en idade activa por cada 100 homes na mesma situación, o 

cal indica que se está a dar un proceso de feminización dos activos mozos. Esta situación é 

común nos concellos das sete principais cidades galegas, (urbanos), debido a un proceso de 

inmigración feminina procedente, en boa parte, do medio rural.  

c. Segundo o Plan de Desenvolvemento Rural do GDR Pontevedra-Morrazo, hai unha 

diminución paulatina da presenza de mulleres e mocidade segundo nos distanciamos da 

costa, situación que se podería extrapolar ao concello de Pontevedra e ao comportamento 

demográfico das súas parroquias. 

d. No que se refire á estrutura de idades, dentro da Comarca de Pontevedra e do Morrazo, a 

tendencia do número de persoas novas é semellante á das mulleres: nos concellos costeiros 

danse as porcentaxes máis elevadas de menores de 16 anos (15% aprox.) e nos concellos 

interiores as máis reducidas (10% aprox.). Coas porcentaxes de maiores de 64 anos pasa o 

contrario, nos concellos costeiros son do 15-20% e nos concellos de interior chegan ao 30%, 

unha diferenza de dez puntos porcentuais que é moi significativa. 

 

Nestas tres parroquias o comportamento demográfico xeral que atopamos entre as mulleres 

e a mocidade posiblemente se corresponda co propio de zonas rurais e non tanto coas dinámicas de 

tipo urbano ou rururbano, cuestión fundamental a ter en conta nas políticas de desenvolvemento 

socioeconómico. 

 

 

 

                                                
6 Estes datos e os do punto b foron extraídos da web do Instituto Galego de Estatística: 
http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0201001002. Os datos 
ofrecidos no punto d foron extraídos do documento ANEXO III.1.2. ANÁLISE SOCIODEMOGRÁFICA do GDR 
Pontevedra – Morrazo, accesible en http://www.gdrpontevedramorrazo.eu/index.php/gl/documentacion 
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Dotacións 

 
Esta lista de dotacións é de elaboración propia e baséase en diferentes documentos do 

PXOM (ano 2009): 

 
1. Colexios 

� Verducido: 

• EEI de Verducido (San Martiño) . 

� Santo André de Xeve: 

• CEIP de Santo André de Xeve,  Rúa Sobral 26. 

2. Centros de saúde: Non hai. O centro público de saúde de referencia é o da parroquia 

de Lérez, Centro de Saúde de Lérez, Porta do Sol. 

3. Centros culturais e outros:  

� Santa María de Xeve: 

• Centro Sociocultural. Aula de Interpretación Xeve de Memoria. 

Lugar de Casas da Bouza – A Toxeira. 

• Biblioteca (antigo concello; non está en funcionamento).  Dispón 

dunha área cuberta exterior na parte traseira. 

� Verducido: 

• Centro Cultural en Covadáspera. 

� Santo André de Xeve: 

• Casa da Cultura no Sobral. 

• Centro Sociocultural de Fragoso. 

• Teleclub. 

• Casa reitoral. 

• Apípolis7 (equipamento privado, Couso). 

4. Instalacións deportivas: 

� Campos de fútbol: 

• Santa María de Xeve: 

o Gatomorto 1. 

o Gatomorto 2. 

• Verducido: 

o Outeiro do Home. 

o Covadáspera. 

• Santo André de Xeve: 

o Sobral. 

� Pavillóns Deportivos: 

• Verducido: 

o A Igrexa. 

o Centro Deportivo Encoro do Pontillón do Castro. 

• Santo André de Xeve: 

                                                
7 Web do centro: http://www.apipolis.com/ 
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o Sobral. 

� Verducido: Rocódromo do Pontillón. 

� Santo André de Xeve: Campo de tiro Cernadiñas Novas, Filgueira. 

5. Cemiterios e tanatorios: 

� Santa María de Xeve: Cemiterio parroquial. 

� Verducido: Cemiterio parroquial. 

�  Santo André de Xeve: Cemiterio parroquial. 

6. Espazos libres e zonas verdes: 

� Santa María de Xeve: 

• Área recreativa de Gatomorto. 

� Verducido: 

• Área Recreativa (Monumento ao canteiro). 

• Área recreativa do Encoro do Pontillón de Castro. 

� Santo André de Xeve: 

• Alameda. 

• Reitoral. 

• Carballeira de Santa Cruz. 

 

A pesar de estarmos ante unha listaxe aparentemente ampla e suficiente, en canto ao 

número de dotacións, o certo é que no proceso de participación cidadá desenvolvido para a 

redacción do PXOM, aparecen algunhas cuestións e demandas a mellorar referentes ás dotacións 

das parroquias. (Ver Erro Non se atopa a orixe da referencia.) 

 

Tecido asociativo 

 

No Concello de Pontevedra existían 235 asociacións no ano 2009 8, das cales 135 se sitúan 

no centro urbano  (57.4%), o cal inclúe barrios periféricos como Monte Porreiro, Campolongo ou A 

Seca. As parroquias obxecto de estudo non sobresaen por número de asociacións ou entidades, 

sendo as de Salcedo (6.4%), Marcón (4.3%) e Lérez (4.3%) as que se caracterizan por conter o maior 

número de asociacións despois do centro. 

Lista de asociacións, comunidades e iniciativas por parroquia9: 

 

• Santa María de Xeve: 

o Asociación de veciños/as Os Tres Pinos (Gatomorto) . Conta con vogalía de muller. 

                                                
8 Este e os datos a seguir foron extraídos de: Consultora, 2009b; p.56. 
9
 Lista de elaboración propia tendo como fontes principais os faladoiros do Ruralactivo, a web do Concello de 

Pontevedra (http://www.pontevedra.eu/pontevedra-participa-11/entidades-asociativas) e a web Xeve.eu. 
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o Asociación Cultural e Deportiva Santa María de Xeve. 

o Federación Galega de Parálise Cerebral (ASPACE). 

o Comunidade de montes de Santa María de Xeve. 

o Coro “O Coro da Bota”10. 

o Asociación Peña Madridista Casa Rivas-Xeve. 

• Verducido:  

o Asociación de veciños/as San Martiño de Verducido (Grupo Escolar). 

o Sociedade Cultural Deportiva San Martiño de Verducido. 

o Comunidade de montes de Verducido. 

o Club de Piragüismo de Verducido. 

• Santo André de Xeve: 

o Asociación de mulleres rurais Fonte do Crego (Sobral). 

o Asociación Recriativa de Xeve/FestiXeve11. 

o Asociación Cultural San Andrés de Xeve12. 

o Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) do CEIP Sto. André de Xeve. 

o Comunidade de montes de Santo André de Xeve13. 

 

A pesar do grande número de asociacións, a experiencia do proceso de participación (con 

escasa presenza asociativa) e as impresións das persoas entrevistadas, non se trata dunha zona 

especialmente activa desde a perspectiva de mobilización social, agás algunha asociación veciñal e 

as comunidades de montes. É salientable tamén o papel oculto das mulleres a nivel asociativo, por 

exemplo nas comunidades de montes: o dereito a ser parte da comunidade é por casa e a 

titularidade é tradicionalmente dos homes (como as explotacións agrícolas). Isto último tamén 

afecta á participación da mocidade, que normalmente non pode ser comuneira polo feito de no ser 

titular da propiedade familiar. 

 

Mobilidade 

 

O Concello de Pontevedra conta cun plan de mobilidade14 no que se fai referencia aos 

sendeiros pedestres existentes no Pontillón do Castro (Verducido)15 e ao posible futuro paso da 

circunvalación da A-57 en dirección Barro. 

                                                
10 http://www.xeve.eu/asociaci%C3%B3nes/o-coro-da-bota/ 
11

 Web do FestiXeve: http://www.festixeve.com/index.html 
12 http://www.xeve.eu/asociaci%C3%B3nes/cultural-san-andres/ 
13 Web da Comunidade de Montes de Sto.André de Xeve: http://www.xeve.es/ 
14 Web do Concello de Pontevedra dedicada ao Plan de Mobilidade: http://www.pontevedra.eu/movete/ 
15 Paseo accesible a pe, en bici e en cadeira de rodas ao redor do encoro e que ascende ao monte do Castro 
nunha área de bosque autóctono recuperado polo Plan Monte Vivo. En total son 3,5 km de sendas ao norte do 
concello, nun espazo no que se localiza a pista de competicións de piragüismo. 
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Existe transporte público entre as tres parroquias e a cidade de Pontevedra por medio do 

autobús: 

� Monbús16: 

o Os días laborables hai 5 autobuses na dirección dos Fontáns a Pontevedra e 4 na 

dirección Pontevedra aos Fontáns, que pasan por Sta. María de Xeve, Verducido e 

Gatomorto. Os sábados redúcese a 3 autobuses e domingos e festivos non hai 

servizo. 

� Autocares Cuíña17: 

o Os días laborables hai 7 autobuses que pasan por O Couso (Sto. André) e Santo 

André de Xeve tanto dirección Pontevedra como Silleda. O servizo redúcese a 3 os 

sábados e non existe domingos nin festivos. Os horarios varían entre días lectivos e 

non lectivos. 

 

Desenvolvemento socioeconómico e laboral 

 
Sectores económicos 
 

No concello o sector con máis peso é o de servizos e o que menos é o da industria18. É unha 

das zonas de Galiza con maior taxa de actividade e ocupación. No conxunto das tres parroquias en 

estudo poden encontrarse negocios relacionados con múltiplos ámbitos (desde negocios de 

hostalaría até de arte en pedra), mais os tipos de empresa maioritarios están vinculados ao campo 

da construción e as reformas e á madeira (onde destaca Manufacturas Madereras Xeve19). Estas 

actividades económicas están, actualmente, sufrindo un proceso de declive debido á caída do sector 

da construción. 

 

Agrogandaría 

 

O sector agrogandeiro en Xeve, ao igual que no resto do rural galego, foi un motor 

económico no pasado. Destacaba a gandaría vacúa (aínda que tamén existía a ovina e cabalar) en 

                                                
16 Segundo datos ofrecidos na súa web (abril 2013): http://horarios.monbus.es/ 
17 Segundo datos ofrecidos na súa web (abril 2013): http://www.autocarescuina.com/descargas.aspx?Grupo=2 
18 Información extraída de: Consultora, 2009c. 
19 Web da empresa: http://www.maderasxeve.com/ 
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réxime de pequena explotación, acompañada do mosaico agrario de autoconsumo  típico do rural 

galego. Este sector aproveitaba a vocación de uso para pastos do monte que circunda as parroquias.  

Así, ao longo do século XX o sector leiteiro tivo moita importancia nas economías familiares 

de Xeve, utilizando como punto de venta principal a cidade de Pontevedra. De feito o actual 

Polígono Empresarial de Xeve foi a central leiteira Leite Xeve, adquirida nos anos oitenta por Larsa20. 

Actualmente este sector a penas ten unha presenza residual no territorio de estudo, en parte debido 

a que o réxime de cotas, establecidas a partir da aplicación da Política Agraria Comunitaria do ano 

1986, acelerou o proceso de desaparición de explotacións preexistente. Proceso que afectou, sobre 

todo, ás de menor dimensión, dándose un proceso de concentración en grupos empresariais de 

tamaño medio e a penetración de capital exterior pola vía da adquisición de empresas. (Sineiro 

García, F. 2001). 

Os datos comparativos dos anos 2002 e 201121 para Galicia e para o concello de Pontevedra 

confirman o declive do sector leiteiro: 

 

Nº explotacións Nº bovinos Nº vacas Nº vacas de muxidura Nº vacas de non muxiduraOutros bovinos

Galicia

2002 63414 939848 754514 508186 246328 185334

2011 43191 948289 548642 327066 221576 399647

Pontevedra

2002 439 700 473 174 299 227

2011 232 330 73 3 70 257  
 
 

A nivel de autoconsumo e complemento económico estaba o cultivo da terra que marcaba o 

traballo familiar e a vida diaria. Os cultivos máis abundantes na primeira metade do século XX na 

zona eran millo, vide e patacas. Antigamente tamén foi relevante o centeo. Aínda hoxe en día, nas 

casas é habitual que se críen animais para consumo (porco, becerros, galiñas e, en menor medida, 

coellos) e os cultivos son normalmente para autoconsumo. 

Nas entrevistas realizadas salientouse que o feito de que a viticultura fose un recurso 

aproveitable da zona indica que é un sector en potencia. Aínda que a zona non se encontra dentro 

da Denominación de Orixe de Rías Baixas. Outro elemento destacable é a existencias de moitas leiras 

abandonadas de terra fértil. 

 

                                                
20 Mencionado na web de Larsa: http://leitelarsa.es/historia-larsa.html 
21 Datos extraídos da web da Consellaría do Medio Rural e do Mar: 
http://www.medioruralemar.xunta.es/institucional/estatisticas/gando_bovino/explotacion_do_gando_bovino/ 
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Emprego 

 
Datos de desemprego do 4º trimestre de 2012 en Galicia por provincias, segundo a Enquisa 

de Poboación Activa (EPA): 
 

(Valores absolutos en miles e taxas en porcentaxe) 
 HOMES    MULLERES    

 OCUPADOS PARADOS TAXA 
ACTIVIDADE 

TAXA 
PARO 

OCUPADAS PARADAS TAXA 
ACTIVIDADE 

TAXA PARO 

GALICIA 542,0  147,5  61,20  21,40  483,9  129,8  49,75  21,15 

Coruña, A  234,6  57,3  64,15 19,62 219,1 56,7 53,14 20,56 

Lugo 
 

65,8  15,7  56,31  19,26  60,9  10,3  46,53  14,41 

Ourense 54,7  15,8  52,25  22,44  48,4  14,5  42,94  23,00 

Pontevedra 186,9  58,8  62,66  23,92  155,4  48,4  49,10  23,74 

 

En Pontevedra a taxa de actividade é elevada comparada con outras provincias galegas, só 

coa Coruña por diante. En canto á desagregación por xénero, os datos da última EPA falan de que o 

paro provincial é maior nos homes ca nas mulleres. Pero, se facemos unha lectura máis 

pormenorizada vemos como ao incluír a porcentaxe de persoas inactivas isto muda 

substancialmente: a nivel municipal, as mulleres están tres puntos porcentuais por riba dos homes 

no que ao desemprego se refire. 

A seguinte gráfica reflicte os valores rexistrados sumando as persoas que están no paro máis 

as que están inactivas. Vemos como os valores de inactividade feminina son superiores ao dos 

hormes 22: 
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22 Datos para os dous cadros extraídos da Enquisa de Poboación Activa (2013) de IGE-INE. 
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O desemprego masculino rexistrado é superior na construción, industria e sector agrícola. 

Porén son as mulleres as que teñen máis paro no sector servizos e tamén se temos en conta as 

persoas sen emprego anterior.  

Fíxose unha recompilación de datos, doutras fontes, para ter unha gráfica que reflicta a 

evolución real dos últimos anos. Deste xeito, pódese comprobar, como, o número total de mulleres 

desempregadas no concello de Pontevedra é superior ao dos homes. A pesar de todo, en ambos os 

casos a evolución é ascendente23. 
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Gráfica referente á evolución das persoas paradas no Concello de Pontevedra. 

 

Nas entrevistas realizadas para este estudo salientouse o feito de que as parroquias a nivel 

de emprego teñen un ritmo urbano, xa que gran parte da poboación traballa na cidade. Outro dato 

destacado é o proceso de retorno ao fogar familiar de parte da mocidade que está a darse a nivel 

xeral e tamén nas tres parroquias en estudo debido ao desemprego. 

 

Patrimonio local 

Patrimonio cultural 

 

 No ANEXO I deste documento pode encontrarse unha lista exhaustiva do patrimonio 

material das tres parroquias elaborado pola área de patrimonio do Concello de Pontevedra. Nesa 

lista destaca a presenza de muíños, fontes, lavadoiros, cruceiros e pontes, á par de petróglifos, 

                                                
23 Datos extraídos da Consellería de Traballo e Benestar para o Concello de Pontevedra. www.ige.eu 
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mámoas e tres castros. A numerosa presenza de muíños é indicadora da súa importancia no pasado 

na economía local. 

Para alén da arquitectura relixiosa (tres igrexas e unha capela), de entre as edificacións 

resalta o Pazo de Gondar, emblema do Señorío de Bermúdez de Castro24. Orixinariamente unha 

fortaleza, acabou por converterse nunha residencia e chegou a ter múltiples utilidades: xulgado, 

cárcere, capela, muíño, pombal, fortaleza e torre, forca. A familia Fontán é quen se encarga do 

coidado do pazo25.  

Na zona apareceron restos prehistóricos e da época romana: restos moi deteriorados e 

fragmentados de petróglifos de temática xeográfica en Xeve, do milenio III a. C. En Verducido 

atopáronse restos de dez machados de tope e aneis, do milenio I a.C.S. Tamén se atopou a ara de 

Santa Cruz de Fragoso, en Xeve, da época romana. O grupo rupestre As Eiriñas Xartan Gato Morto 

Penedo de Argoenxa, en Santa María de Xeve, foi declarado Ben de Interese Cultural, segundo a Lei 

16/85, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico español.  

No catálogo de edificacións e elementos a conservar da cidade e do rural, aprobado en 

pleno da corporación o 28 de abril de 1994, encóntranse os seguintes elementos das parroquias en 

estudo: 

o Santa María de Xeve: 

� Igrexa parroquial (con protección integral). 

� Cruceiro (con protección integral). 

� Casa (con protección integral). 

� Ponte (Couso; con protección integral). 

� Casa de Gondar (con protección estrutural). 

� Muíño de Fontáns (con protección integral). 

� Cruceiro de Couso (con protección integral). 

o Verducido: 

� Cruceiro (O Outeiriño; con protección integral). 

� Cruceiro (Gatomorto; con protección integral). 

� Muíños de Bordel (Bordel; con protección integral). 

o Santo André de Xeve: 

� Igrexa parroquial (con protección integral). 

                                                
24 Sobre os Bermúdez: http://bermudezdecastro.net/ 
25 Información tirada de Xeve de Memoria: http://www.pontevedra.eu/xevedememoria/o-patrimonio 
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� Casa reitoral (con protección integral). 

� Alameda (con protección integral). 

� Cemiterio (con protección integral). 

� Ermida e viacrucis de San Roque (Santa Cruz; con protección integral). 

� Bouza de Raxó (A Bouza; con protección ambiental). 

 

Nas entrevistas salientouse outro elemento importante a ter en conta desde a perspectiva 

patrimonial, o monte das tres parroquias, que a pesar de non ter elementos arqueolóxicos 

importantes, si que contén restos do aproveitamento tradicional: camiño empedrado, camiños 

vellos, auga, pequenas fervenzas, gando no monte (como elemento cultural) camiños históricos a 

Moraña, etc. 

 

Usos sociais do patrimonio material 

O edificio do antigo Concello de Xeve foi primeiro escola e posteriormente reconverteuse en 

biblioteca, agora mesmo está sen uso. A situación de abandono é tamén común a lavadoiros e 

muíños (en Verducido aínda existe unha ruta franqueada polo río Rochodoiro, no lugar de Bordel, 

que conta con trece muíños). 

Dentro do patrimonio edificado, as igrexas e capelas en xeral están en bo estado debido a 

que se mantén o seu uso relixioso. 

Nas entrevistas destacouse a necesidade de que exista unha relación máis forte entre a 

cultura e o turismo na zona, xa que se conta con recursos arqueolóxicos e un centro de arte rupestre 

que deberían estar integrados no desenvolvemento ampliando así a oferta turística. Neste nivel 

podería ser unha oportunidade establecer sinerxías con o centro arqueolóxico de Campo Lameiro, 

que está moi próximo e ten unha boa oferta de actividades. 

Outra oportunidade salientada nas entrevistas é a de aproveitar as tradicións da zona, 

ofertando experiencias auténticas para o turismo. 
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Tradicións, sabedoría e relación das persoas co pat rimonio 26
 

 

Oficios 

Antigamente a nivel de oficios na zona destacaban costureiras, leiteiras, ferreiros, cereiros, 

traballadores do coiro, carpinteiros, augardenteiros, zoqueiros e zapateiros, cesteiros e muiñeiros, e 

sobre todo, os canteiros. Os canteiros de Xeve foron responsables, entre outros, dos seguintes 

edificios: Escola Naval Militar de Marín, dos Paradores de Turismo de Pontevedra, Cambados, Tui e 

Baiona; da reconstrución da Ponte do Burgo; do Mercado de Pontevedra ou do Hospital Xeral de 

Vigo. 

 

Festas 

Á parte de ás festas relixiosas de cada lugar, tamén se ía nos tempos de antes ás festas dos 

lugares próximos. Para facer a festa, recollíanse polas casas doazóns de espigas e despois nunha 

noite o grupo encargado de organizala xuntábase para debullar esas espigas e xuntar o gran para 

vender (e máis rifas). Eran días de estrear roupa. Reunión aos domingos; falarlle á Virxe, uns diante e 

outros detrás a contestar. No pasado tamén existían festas relacionadas cos labores do campo, 

acompañaban os labores cotiás: malla do centeo con xantares comunais, cantigas, xogos e bailes; ao 

esfollar o millo; no muíño (muiñadas; xuntanzas nocturnas, lendas e contos á luz do candil. Cantigas 

e bailes. Os muíños eran tamén lugares de encontro para namorados). 

Na festa de San Xoán era e aínda é tradición o roubo de aparellos de labranza, cancelos, 

portas... Agochábanse. Hoxe en día encontramos festas novas como a homenaxe ao canteiro, o 

FestiXeve ou romarías de asociacións que parece viñeron substituír parcialmente os traballos 

comunitarios e as festas relacionadas co agro no seu papel na cohesión da sociedade rural actual. 

 

 

Música 

Había antigamente acordeonistas que tocaban nas tabernas e gaiteiros con grupos de 

música para ir tocar polos lugares. Hoxe o máis común é a participación de orquestras e grupos nas 

festas e romarías. 

                                                
26 Informacións maiormente obtidas na web: http://www.pontevedra.eu/xevedememoria/ 
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Contos e lendas 

Recolléronse na zona diferentes lendas, entre as que destacan: 

� Castro Maúnzo: Conta a lenda de Castro Maúnzo que hai unha cidade soterrada na que 

habitan os mouros, sostén o castro Maúnzo con columnas de ouro pero non pode ser 

desterrada porque ao tocarlle a cidade desaparecería27.  

� O cachote da moura: Na Bouza, en Couso. Neste lugar sitúase o Pozo Negro, un lugar onde 

desapareceu moita xente cando se ía bañar. Unha moza loura desaparecida aparecíase 

despois ás 12 da noite convertida en serea para peitearse na beira cun peite de prata. Cando 

quixeron desencantar o cachote en que aparecía, chamado Cachote da Moura, ficaron 

cegos. 

� As covas do castro: Parece ser que quen entraba nestas covas non volvía saír. Para probar, 

atáronlle unha corda a un can e metérono dentro. Ao non facer forza, tiraron da corda e o 

can xa non estaba atado a ela. O can non apareceu máis e para evitar que desaparecera 

xente, pecharon as entradas con pedras. 

�  O outeiro da Pedra Furada (conto completo no ).  

 

Persoeiros 

Entre as persoas máis coñecidas da zona encóntranse tres nadas en Santo André de Xeve: a 

escritora Fina Casalderrey28, o escritor Carlos Mosteiro29 a pintora Mercedes Ruibal30.  Do século XVI 

destaca a figura de José de Barcia Zambrana31, cóengo de Toledo e bispo de Cádiz.  

 

Publicacións 

Herminio Sande Lado sendo párroco de Santo André de Xeve publicou un libro de historia da 

parroquia titulado "Xeve en el siglo XVII" (ver ANEXO V). Tamén podemos encontrar un artigo escrito 

                                                
27

 Recollido en diferentes medios, entre eles en: Aparicio Casado, Buenaventura (2002), A sociedade 
campesiña na mitoloxía popular galega, Santiago de Compostela, Biblioteca de Divulgación, Universidade de 
Santiago de Compostela. 
28 Web da escritora Fina Casalderrey: http://fina.casalderrey.com/ 
29 Información sobre Carlos Mosteiro: http://www.editorialgalaxia.es/autores/autor.php?id_autor=280 
30 Información sobre Mercedes Ruibal: http://foeminas.lugo.es/2008/abril/galeria_arte_gal.htm 
31 Obras de José de Barcia Zambrano: 
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/busqueda_referencia.cmd?campo=idautor&idValor=290182 



ruralactivo@gmail.com  
www.facebook.com/ruralactivo 

www.twitter.com/ruralactivo 

por Benito Fontán Rivas sobre a historia dos antigos concellos, “O Concello de Berducido e o Concello 

de Xeve” na revista Cedofeita32. Sobre a emigración está o xa citado artigo de Mª del Pilar Rojo 

Otero,  “A emigración no Concello de Santa María de Xeve (1841-1945)”, na Revista Galega de 

Análise das Migracións. Na Internet podemos encontrar artigos con información sobre a represión 

durante a Guerra Civil e a repercusión na zona, como “¿Enterrados en Xeve?” no blogue Pontevedra 

nos anos do medo33. Nesa mesma época o canteiro de Xeve, Aurelio Abelleira, merece a mención (e 

aparece nunha fotografía) no libro “Álbum de Guerra.Canteiros da Terra de Montes no Exército 

popular da República”34 (2008, Difusora das Letras) de Rogelio Arcas. 

A Asociación Recreativa de Xeve publica a revista Xanela, a cal estará dispoñible en breve en 

formato dixital. 

Verducido (na forma Berducido35) foi digna dun poema do poeta cambadés Ramón 

Cabanillas no seu libro Antífona da Cantiga, publicado pola editora Galaxia no ano 1951 (ver ANEXO 

VI). 

 

Situación lingüística 

O galego é aínda a primeira lingua e lingua de uso máis frecuente nas tres parroquias.  A 

xuventude e a muller son os casos de maior índice de castelanización por idade e sexo. Porén, é 

importante ter presente que estas son simples tendencias. É frecuente identificar o castelán como 

lingua de prestixio36. 

 

Toponimia 

 O proxecto Chamámonos así37, do Concello de Pontevedra, fixo unha recollida exhaustiva de 

microtopónimos nas tres parroquias. 

                                                
32 Revista da Asociación Cedofeita de Lérez, o artigo foi publicado no número 10, dispoñible en formato PDF 
aquí: http://www.arcanaverba.org/cedofeita/rc10/xeve.pdf 
33 Artigo Enterrados en Xeve?:  http://anosdomedo.blogspot.com.es/2008/05/enterrados-en-xeve.html 
34 Consultable online: http://books.google.es/books?id=wdZOyyFAgDgC&lpg=PA11&ots=Xdmqf5IQ-
k&dq=Xeve%20Pontevedra&lr&pg=PA11#v=onepage&q=Xeve&f=false 
35 Esta mesma forma encóntrase en diferentes medios, sobre todo antigos, dos que destacamos como 
curiosidade a referencia no Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 
ultramar, Volume 4, 1849, de Pascual Madoz: 
http://books.google.es/books?id=Nlhw_zNcawkC&dq=Berducido&pg=PA242#v=onepage&q=Berducido&f=false 
36 Datos lingüísticos consultables na web da Real Academia Galega: 
http://www.realacademiagalega.org/recursos 
37 Blogue de Chamámonos así: http://www.websendesarrollo.com/ | Web de consulta dos topónimos: 
http://pontevedra.eu/snl/datostoponimia/ 
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Patrimonio natural 

 

Clima 

As tres parroquias de estudo localízanse xeograficamente na zona interior norte-norleste do 

Concello de Pontevedra. O seu contexto climático aparece dominado pola suavidade que lle outorga 

a proximidade da Ría de Pontevedra e, por tanto, do océano. 

Este territorio presenta un clima oceánico caracterizado por temperaturas suaves, escaseza de 

xeadas, pouca amplitude térmica, (é dicir, pouca diferenza entre as temperaturas máximas e 

mínimas), choivas abondosas e certa seca estival. 

A temperatura na zona é elevada con respecto ao resto de Galicia debido á presenza do océano 

que supón unha regulación do réxime térmico e pluviométrico. As temperaturas medias van 

decrecendo cara ao interior, polo que as tres parroquias de estudo contarían cunhas temperaturas 

por baixo daquelas que dominan en parroquias máis costeiras.  

Trátase, o clima das Rías Baixas, dun clima privilexiado en Galicia, tanto para a vida da súa 

poboación como para as especies vexetais, que non atopan nel unha limitación para o seu 

desenvolvemento (Consultora galega, EMR e MAP, p 11). 

 

Xeoloxía  

A zona en estudo sitúase xeoloxicamente dentro da Zona de Galicia Media Tras-os-Montes. 

Este marco xeolóxico caracterízase porque nel dominan os materiais graníticos asociados, 

(granitoides alcalinos e calcoalcalinos), material con permeabilidade baixa ou moi baixa, o que quere 

dicir que as masas de abastecemento hídrico estarán, na súa maioría, en niveis superficiais. Así, é o 

granito tamén se presenta como a rocha que ocupa a maior parte do territorio e a partir da que se 

formaron os solos dominantes. 

Nas comarcas de Pontevedra e do Morrazo pódense diferenciar unha serie de unidades 

xeomorfolóxicas que son as que definen a estrutura do relevo. Destacan catro:  

� A Depresión Meridiana: Estreita banda que vai desde Carballo (A Coruña) até Tui 

(Pontevedra) e que constitúe unha das principais unidades de relevo da Galicia 

Occidental, sendo o principal corredor de vías de comunicación. 

� O litoral. 
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� As serras e vales do Lérez e do Verdugo - Oitavén. 

� Conxunto de vales menores paralelos á Depresión Meridiana: estes son os que sosteñen 

aos ríos e regatos de menor entidade. 

 

Hidroloxía 

A auga doce ten un enorme importancia dentro do conxunto dos recursos naturais desta 

zona. Son os cursos fluviais un dos elementos clave na súa biodiversidade. Actúan como corredores 

naturais para fauna e flora silvestres e conservan todo un patrimonio cultural e etnográfico asociado 

que amosa os trazos históricos dun maior aproveitamento do recurso natural auga.  

O elemento hídrico máis importantes da zona é a presenza da Ría de Pontevedra no Oeste 

do Concello. Con todo, para o concreto das nosas parroquias de estudo, é de moita relevancia o leito 

fluvial do río Lérez, que é, a súa vez o tributario con máis aporte da ría de Pontevedra. 

O río Lérez, que é un Lugar de Interese Comunitario38, ten moita relevancia nas parroquias 

porque é un eixo estrutural da súa xeografía, sirve de límite natural da parroquia de Santo André de 

Xeve polo Oeste co Concello de Cotobade e polo Sur coas parroquias de Mourente e Bora.  

O rego de Fontáns, tributario principal do Lérez, nace no extremo Norte da parroquia de 

Santa María de Xeve, onde se xunta coas augas do rego do Couso,  e discorre cara ao sur da 

parroquia, atravesando o lugar dos Fontáns, e formando a barreira natural que separa esta 

parroquia da de Santo André polo sur e creando unha unidade ambiental que percorre de norte a 

sur a parroquia creando un val con solos de moita potencia e calidade agrolóxica e que da lugar á 

paisaxe de mosaico agrario tan característica do rural galego. 

O principal aporte hídrico do rego dos Fontáns é o rego de Verducido que verte as súas 

augas nel na parroquia de Santa María, despois de cruzar de norte a sur a parroquia co mesmo 

nome, formando un novo val de características semellantes ao do Fontáns, e atravesar o lugar de 

Fens en Santa María.  

Outro elemento hídrico de especial interese é o Encoro do Pontillón, Humidal Protexido pola 

U.E.,  que destaca polo seu valor natural e aproveitamento deportivo. Este encoro, localizado ao 

Norte da parroquia de Verducido, nace das augas do rego das Cortes e da paso ao río Rons, 

tributario do río Grande que deposita as súas augas na ría de Pontevedra. 

                                                
38 Declarado pola Directiva Hábitats da Unión Europea que delimita a rede de espazos naturais protexidos: Rede Natura 2000 
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Queda así demostrada a relevancia da auga doce nestas parroquias do Norte do Concello de 

Pontevedra que, ademais de crear un paisaxe agrario que enriquece o aproveitamento que se pode 

facer do solo, tamén é lugar de nacemento e discorrer de leitos fluviais moi importantes para o 

mantemento das dinámicas da ría de Pontevedra. 

 

Flora e fauna 

Esta zona atópase localizada, desde o punto de vista da súa flora, dentro do Sector Galaico-

Portugués, subsector Miñense. Este dato é destacable xa que este subsector esténdense desde as 

Rías Baixas até o val do Ulla, tendo unha influenza bioclimática cálida en comparación con outros en 

Galicia e unhas condicións húmidas e hiperhúmidas, factores que favorecen a presenza e capacidade 

de desenvolvemento da súa vexetación. 

A súa vexetación potencial, (é dicir, a que aparecería de maneira natural), presenta unha 

gran variedade: carballeiras, vexetación de ribeira, zonas de uceiras e toxo asociadas a pasteiros e 

vexetación asociada ás zonas húmidas do territorio. 

Estas carballeiras son ás típicas da Dorsal Galega (Rusco acuelati-Quercetum roboris) e 

caracterízanse por unha grande diversidade vexetal (carballos mesturados con outras especies 

frondosas e mato de sotobosque). Debería ser este o bosque caducifolio predominante no territorio, 

en cambio, a súa extensión está reducida e moi fragmentada, debido aos usos que o ser humano lle 

da ao solo. 

Destacar tamén a importancia dos bosques de ribeira polo seu carácter ecolóxico. Axudan a 

regular os caudais de regatos e ríos e a reducir a erosión e as enchentes. Ademais, son o refuxio 

propicio para moitas especies de flora e fauna delicadas e escasas, coma o fento real (Osmunda 

regalis), cogomelos, liques, anfibios e réptiles e unha gran variedade de especies de paxaros. 

Dentro das masas vexetais actuais, atopamos unha enorme extensión de terreo ocupada por 

plantacións de especies alóctonas, sobre todo eucalipto (Eucaliptus globulus e E. nitens) e piñeiro 

(Pinus pinaster e P. radiata). 
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Usos do solo 

A seguir aparece un mapa no que podemos observar os usos do solo do Concello de 

Pontevedra39. 

 

 

Segundo o mapa anterior, as zonas agrícolas representan case o 33% do territorio. Son zonas 

de prados, viñedo e cultivos.  

                                                
39 Este cadro e parte dos datos a seguir foron extraídos de: Consultora, 2007d. 
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Nas tres parroquias en estudo destacan os usos asociados ao monte: elevada presenza e 

mato e especies madeireiras nas zonas altas, como se aprecia, especialmente, ao norte das tres 

parroquias. Outro uso que cabe destacar pola súa abundancia son as praderías e os cultivos anuais. 

Entre os usos agrícolas, o máis destacable son os viñedos, (a nivel municipal ocupan máis do 

60% da superficie), que aparecen cunha tendencia á melloría e ao incremento no seu cultivo. Este 

atópase, en moitas ocasións, mesturado co uso residencial (viñedo e vivendas). 

En zonas puntuais os cultivos agrícolas estanse potenciando e incrementando en canto 

noutras zonas do concello aprécianse partes con superficie baldía. Adoita existir bastante casal 

diseminado e algunhas explotacións de froiteiras. Vese entón que o aproveitamento agrícola, 

especialmente o do viñedo, está comezando a recuperarse a nivel municipal, mais non son estes 

usos relevantes nas parroquias en estudo e nas zonas máis rurais do concello onde se denota unha 

tendencia ao abandono destas terras de vocación agraria. 

En xeral cómpre destacar que o territorio rural ten un claro predominio forestal a base de 

eucalipto e piñeiro. Así o mostra o comentario que a veciñanza de Santa María de Xeve fai no 

documento de participación do PXOM,  onde destaca que hai pouca horta "e haberá menos: nos 

últimos anos hai moitas veigas abandonadas, a xente vaise facendo vella e non as traballa e non hai 

quen as colla". 

 

O monte 

Pola súa importancia como recurso para o autoemprego e a súa abundancia nas parroquias 

de estudo, esta análise afondará algo máis nesta cobertura do solo. 

En canto á súa ordenación, o monte arborado presenta case o 80% do uso forestal (a nivel 

municipal representa máis do 45% do solo total) . As especies, ordenadas por relevancia na súa 

presenza, apréciase na gráfica seguinte (Consultora, 2009a; p 42) e referenda o que se vén dicindo 

nesta análise: a predominancia de especies arbóreas foráneas, especialmente do eucalipto, é moi 

superior ás especies caducifolias autóctonas, (carballo como especie dominante), que se 

desenvolverían de xeito natural: 
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En referencia ao tipo de propiedade do monte no Concello de Pontevedra reflicte que algo 

máis da metade está en mans particulares e un 48% son montes veciñais en man común (MVMC) 

(Consultora, Estudo de Medio Rural, p43). 

Nas parroquias en estudo, aparecen, como mostra do anterior, varias comunidades de 

montes, cunha gran presenza no tecido asociativo local (Consultora, 2009a; p.43). Están agrupadas 

na Mancomunidade de Montes de Pontevedra: 

 

Nome do monte Nome da comunidade Parroquia Superficie Ha. 

Verducido Verducido Verducido 386 

Santo André de Xeve 
(12 Bis) 

San Andrés de Xeve Santo André de Xeve 
56,21 

Santo André de Xeve San Andrés de Xeve Santo André de Xeve 
351 

Santa María de Xeve Santa María de Xeve Santa María de Xeve 
346 

Santa María de Xeve 
(11 Bis) 

Santa María de Xeve Santa María de Xeve 
13,8 

 

Para a súa xestión, os montes de Santa María e Santo André de Xeve están suxeitos a un 

plan de ordenación ou plan técnico de xestión (ano 2005). Actualmente existe un novo proxecto en 

redacción que, segundo se deduce da entrevista realizada coa técnica de montes, ten un carácter de 

aproveitamento máis integral do monte do que aparece no actualmente vixente. É dicir, o novo 

documento de xestión pretende aproveitar o monte dunha maneira máis diversificada e máis 

sustentable, aparecendo nel novos usos e non centrándose tanto nos madeireiros. Desta forma, 

recoñécese que o monte conta con valores e recursos ambientais de importancia destacable. Algúns 

deles: melloran a calidade das augas de ríos e regatos, albergan comunidades de flora e de fauna, 

fixan carbono atmosférico e teñen un enorme valor recreativo e educativo. (Consultora, EMR, p44) 
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Nas entrevistas salientouse a posibilidade de diversificar o aproveitamento do monte (zonas 

de pasto, explotación madeireira, etc.) así como a importancia do sector equino na zona, o cal 

podería representar unha oportunidade a nivel turístico e mesmo podería tentarse a recuperación 

de razas autóctonas.  Destácase que os pastos están infrautilizados debido á mala xestión e que non 

hai un aproveitamento ordenado (os cabalos chegan a comer as árbores plantadas pola 

comunidade). O feito de que agora a lei obrigue os gandeiros a demostrar o terreo do que dispoñen 

(obrigando a chegar a acordos coa comunidade de montes) representa unha oportunidade de 

racionalización da explotación dos pastos. 

Outra oportunidade destacada foi a das posibilidades de lecer que ofrece o monte (facer 

actividades, percorridos) e que desde algunha comunidade de montes está tentándose eliminar 

eucaliptos de forma paulatina, e xa só o teñen en zonas inaccesibles. Plantouse piñeiro, carballo, 

freixo, castiñeiros, carballo americano... Coméntase a posibilidade de facer xogos nas árbores, a 

existencia dunha piscina natural no río, a presenza dun camiño con fontes e lavadoiros, a recollida 

de cogomelos, etc. 

Nesas mesmas entrevistas comentouse o feito de que está a ser redactado un plan de 

xestión do monte que garantirá a súa correcta xestión integral. Trátase dun documento que observa 

o monte non só desde o aproveitamento económico, senón tamén desde os ámbitos social e 

ambiental sempre desde unha perspectiva de desenvolvemento sustentable.  

 

Espazos naturais 

Nas parroquias en estudo destacan dúas zonas de importancia ambiental: 

� Lugar de Interese Comunitario Río Lérez. 

Un Lugar de Interese Comunitario (L.I.C.), é unha zona incluída, pola Directiva Hábitat da 

Unión Europea dentro da Rede Natura 2000. Os espazos naturais incluídos nesta rede 

terán que ser obxecto de protección para poder garantir o seu mantemento nun estado 

de conservación favorable dos seus hábitats e das especies de flora e fauna que se 

atopan nel.   

Así, as marxes dereita e esquerda e mais o leito do río Lérez están dentro desta Rede 

Natura 2000 por conter hábitats de especial relevancia: 

• Bosque de ribeira con ameneiros (Alnus glutinosa) e freixos (Fraxinus excelsior). 

• Bosque de carballo galaico-portugueses (Quercus robur). 
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• Uceiras oromediterráneas endémicas con toxo. Son uceiras que dentro do 

territorio da Unión Europea só aparecen en Galicia. 

• Uceiras secas europeas. 

Ademais destácase na súa ficha da Rede Natura 2000 a presenza de 20 especies de 

animais de relevancia, moitos deles paxaros e pequenos mamíferos, como a lontra ou o 

moucho. 

� Encoro do Pontillón do Castro. 

Este espazo aparece recollido no Inventario de Humidais de Galicia, como área de 

almacenamento de auga. A pesar de ser artificial o encoro do Pontillón está incluído 

neste inventario por ser un humidal clasificado polo Convenio Internacional Ramsar  

(Convención sobre os Humidais, Ramsar, Irán. 1971). Recoñécese así que o Encoro do 

Pontillón é un ecosistema de capital importancia. Por unha banda, na actualidade os 

humidais están ameazados a nivel mundial e, pola outra, realizan funcións básicas a nivel 

de conservación da biodiversidade e tamén proporcionan recursos para moitos 

aproveitamentos humanos. Por outra banda constitúe un valioso exemplo de patrimonio 

natural e cultural. 

O Encoro do Pontillón do Castro trátase, ademais, dun Hábitat protexido con carácter 

prioritario pola Directiva Hábitats da Unión Europea. 

Este encoro conta cun importante uso deportivo e recreativo e está acompañado do 

Parque Forestal do Pontillón, que se mantén, desde 2010, en colaboración coa  

Comunidade de Montes. Conta con tres grandes sendas: a do Encoro, a do Castro e a do 

Outeiro, novas plantacións de especies autóctonas e un rocódromo.  

Estes dous espazos máis todos os hábitats que aparecen protexidos na zona e que están 

presentes nas parroquias de estudo, fan ver o alto valor ecolóxico do territorio e o grao de 

protección que este merece para conservar o seu patrimonio natural. 

Temos tamén que destacar a existencia de dous sendeiros: o dos Tres Pinos (PR-G 108)40, 

que sae da igrexa de Santa María de Xeve, o sendeiro das Fontes41, que percorre fontes e lavadoiros 

de Santo André de Xeve. 

 
 

                                                
40

 Mapa e información do PR-G 108 Tres Pinos: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=729117 
41

 Mapa e información do sendeiro das Fontes: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=652853 
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CONCLUSIÓNS E PROPOSTAS 

 

Conclusións 

� A proximidade da cidade de Pontevedra afecta ao ritmo das parroquias, sen facerlles perder 

o seu carácter rural. 

� A localización no Eixo Atlántico e a proximidade da cidade de Pontevedra pode ser un 

impulso importante para o desenvolvemento de calquera proxecto, ofrecendo unhas 

vantaxes importantes con proxectos semellantes que se poidan dar en lugares máis 

distantes da zona máis dinámica de Galicia. 

� Acceder á dinamización da muller e da mocidade nas parroquias en estudo resulta 

complexo, polo que haberá que artellar mecanismos que vaian nesa dirección. 

� A participación de representantes das comunidades de montes facilita a súa colaboración, 

co recurso que isto supón, para desenvolver proxectos que requiran apoio social. 

� O sistema socioeconómico tradicional das parroquias baseábase no sector primario, isto 

vese reforzado pola vocación agrogandeira dos distintos solos do territorio, pola existencia 

dun clima favorable e polo carácter das propostas que saíron nos faladoiros. 

� As persoas entrevistadas apostan tamén polo desenvolvemento desde o sector primario, a 

partir de proxectos que teñan como factor diferenciador a calidade. 

� O patrimonio material e inmaterial da zona aparece como recurso a potenciar, tanto pola 

súa presenza como polo valor social que se lle outorga. Aparece tamén como un recurso 

asociado a algún dos proxectos que saíron nos faladoiros. 

� Existe un bo número de dotacións e equipamentos, mais denótanse carencias no referente 

ao sector da asistencia e os coidados: ludotecas, centros de día, etc. Apréciase isto tamén 

como un factor a ter en conta para o desenvolvemento de proxectos de autoemprego. 

� O monte aparece como recurso con moita potencialidade e posibilidades, desde o punto de 

vista do autoemprego, e moi valorado pola sociedade. Aparecen propostas ligadas a el, 

ofrecidas mesmoo desde a Mancomunidade de Montes. Pódese falar de boa expectativa, 

no referente á aplicación destas propostas, xa que tamén nas entrevistas se comentou 

como posible que se diversifique e mellore o traballo de explotación do monte. 
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� Encontráronse dificultades para o éxito deste proxecto. Esta conclusión vén da man da baixa 

participación de mulleres e xente nova. 

 

Propostas 

Os sectores de desenvolvemento rural que máis forza tiveron no proceso de participación 

foron: 

� Agricultura ecolóxica 

� Diversificación económica dos usos do monte 

� Enerxías renovables 

� Turismo sustentable ao redor do patrimonio 

� Coidados e atención á terceira idade e infancia 

Estas ideas concretáronse en proxectos de tipo cooperativo e de apoio mútuo propios da 

economía social, por exemplo, os proxectos de agricultura ecolóxica estaban artellados co formato 

cooperativo e foi moi relevante a idea de crear un banco de terras de labor e outro de terras 

forestais. 

Tendo en conta as ideas reflectidas no apartado de conclusións e estes sectores – forza, 

propóñense as seguintes liñas de traballo para continuar co proxecto Ruralactivo. 

Liñas de traballo: 

� Liña de traballo 1: Organismos de promoción do emprego. 

Potenciar a relación do Ruralactivo con organismos ligados co desenvolvemento e 
promoción do emprego a nivel municipal e supramunicipal para integralos no proxecto. 
 

� Liña de traballo 2: Potenciar a participación da muller e da mocidade. 

Realizaranse una serie de dinámicas específicas para achegar a estes dous sectores sociais ao 
proxecto. 

� Liña de traballo 3: Formación 

Dentro do plan de formación contínua e de visitas a proxectos, da Escola de Coñecementos, 
propóñense as seguintes temáticas para responder ás necesidades identificadas:  

• Formación empresarial 

� Modelos de organización empresarial, nomeadamente do sector da 

economía social; financiamento; plan de empresa: deseño e definición do 
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proxecto, carteira de servizos e/ou produtos, márketing, estudo de 

mercado, viabilidade económica. 

• Formación específica dos sectores de interese (especificados anteriormente). 

 

� Liña de traballo 4: Afondar no coñecemento do patrimonio local  

Principalmente a través das xornadas de transmisión de sabedoría do patrimonio natural e 
cultural da Escola de Coñecementos, nas que terán especial importancia os saberes que 
achegue a poboación local. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

 
Patrimonio das parroquias 
 
SANTA MARÍA DE XEVE 
X_059  PETRÓGLIFO   Petróglifo de Fragoseiro (Verducido) 
A BARCIA 
E_110  FONTES    Fonte da Barcia 
A COSTIÑA 
E_267  CRUCEIRO   Cruceiro da Costiña 
A IGREXA 
A_036  RELIXIOSA   Igrexa parroquial de Sta María 
A_037  CIVIL    Antiga Casa do Concello 
E_124  MUÍÑO    Muíño de Arriba 
E_133  CRUCEIRO   Cruceiro do Adro 
E_137  CRUCEIRO   Cruceiro da Granxa do Cura 
E_139  FONTES    Fonte da Santiña 
A RAÑADA 
E_266  FONTE-LAVADOIRO  Lavadoiro da Rañada 
I_000  PONTE    Ponte da Rañada 
ALDEA DE ABAIXO 
A_039  RELIXIOS  A Antiga Igrexa de Sta Mª de Gatomorto 
E_326  FONTES    Fonte Veiga da Eira 
E_327  FONTES    Fonte da Canle  
CARDABOUZAS 
E_125  MUÍÑO    Muíño de Bea 
CASAS BURATO 
E_126  MUÍÑO    Muíño de Isabel 
FRIEIRO 
E_111  FONTES    Fonte Sartal 
E_112  FONTES    Fonte da Braña 
E_142  FONTE-LAVADOIRO  Lavadoiro de Casa Isabel 
E_272  FONTE-LAVADOIRO  Fonte e lavadoiro do Casal 
E_273  CONXUNTO TRADICIONAL  Canastro, eira e alpendre tradicionais 
GATOMORTO 
E_109  MUÍÑO    Muíño de Fens 
E_127  MUÍÑO    Muíño de Ponte Riquil / Cabeza de Vaca 
E_136  CRUCEIRO   Cruceiro de O Outeiro 
E_138  CRUCEIRO   Cruceiro do Gatomorto 
E_140  FONTE-LAVADOIRO  Fonte-lavadoiro do Fens 
E_141  FONTES    Fonte de Sartáns 
E_302  HÓRREO   Conxunto de canastros 
GONDAR 
A_040  PAZO    Pazo de Gondar 
X_074  MILITAR    A Torre Vella 
O CANDENDO 
E_268  FONTE-LAVADOIRO  Lavadoiro do Candendo 
E_269  MUÍÑO    Muíño da Lovada 
I_000  PONTE    Ponte do Candendo 
O COUSO 
I_004 CIVIL   Ponte de Couso 
E_102  CRUCEIRO   Cruceiro da casa da Viúva 
E_103  FONTE-LAVADOIRO  Lavadoiro de Couso 
E_128  MUÍÑO    Muíño do Rato 
E_129  MUÍÑO    Muíños do Portugués e do Carrizo 
E_130  MUÍÑO    Muíño da Rega 
E_131  MUÍÑO    Muíño do Laranxo 
E_262  MUÍÑO    Muíño de Xambranca (Lérez) 
E_303  FONTES    Fonte do Mesón 
E_304  MUÍÑO    Muíño de O Couso 
E_305  MUÍÑO    Muíño en O Couso 
I_000 PASAL-PONTELLA  Pontella de Couso 
I_000 PONTE   Ponte de Couso 2 
E_000 MUÍÑO   Muíño da Casa da Carballa 
O OUTEIRIÑO 
E_135  CRUCEIRO   Cruceiro de O Outeiriño 
O OUTEIRO 
E_271  CRUCEIRO   Cruceiro do Outeiro 
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O PADRÓN 
E_270  MUÍÑO    Muíño e Pontella da Rañadiña 
OS FONTÁNS 
A_144  CONXUNTO TRADICIONAL  Núcleo tradicional de Os Fontáns 
E_113  MUÍÑO    Muíño de Ribas 
E_114  MUÍÑO    Muíño da Costiña  
E_116  MUÍÑO    Muíño de Arriba 
E_117  MUÍÑO    Muíño de detrás da Casa 
E_118  MUÍÑO    Muíño de diante dos carballos 
E_119  MUÍÑO    Muíño de Bouzas  
E_120  MUÍÑO    Muíño do Porto  
E_121 MUÍÑO    Lavadoiro de As Bouzas 
E_122  MUÍÑO    Muíño Vello 
E_123  CRUCEIRO   Cruceiro do Pé da Aldea 
E_132  CRUCEIRO   Cruceiro na Casa de Xapiño 
E_134  CRUCEIRO   Cruceiro de Os Fontáns 
E_263  CRUCEIRO   Cruceiro do Regueiro 
E_264  FONTE-LAVADOIRO  Fonte de Covas 
E_265  CIVIL    Casa tradicional con cruceiro 
E_274  CONXUNTO TRADICIONAL  Fonte das Laxas e canastro 
E_328  MUÍÑO   Muíño de Torres 
E_329  MUÍÑO    Muíño de Blanco de Abaixo  
E_330  MUÍÑO    Muíño de Blanco de Arriba 
E_331  FONTES    Fonte dos Lourenzos 
F_000  FONTES    Fonte de Bouzas 
F_000  FONTE-LAVADOIRO  Lavadoiro de Paraños 
E_000 MUÍÑO   Muíño dos Fontáns 2 
O FOXO 
F_000  FONTES    Fonte dos Cuncheiros 
VERDUCIDO 
E_061  MUÍÑO    Muíño de Penaoubiña 
I_012  PONTE    Pontella Vella 
I_013  PONTE    Ponte de Os Barreiros  
X_077  PETRÓGLIFO   Petróglifo do Loural 
BORDEL 
E_066  CRUCEIRO   Cruceiro de Bordel  
E_070  MUÍÑO    Muíño De Arriba 
E_071  MUÍÑO    Muíño Barreiro  
E_072  MUÍÑO    Muíño da Laxe 
E_073  MUÍÑO    Muíño da Veiga  
E_074  MUÍÑO    Muíño Novo 
E_075  MUÍÑO    Muíño Vello  
E_076  MUÍÑO    Muíño dos Outóns 
E_077  MUÍÑO    Muíño de Portovello 
E_235  FONTE-LAVADOIRO  Fonte da Gándara  
I_017  CAMIÑO RURAL   Camiño de Bordel / Camiño da Fonte da Bola 
I_018  CAMIÑO RURAL   Camiño da Veiga Vella / O Cornido 
F_000  FONTES    Fonte de Bordel 
COVADÁSPERA 
A_020  RELIXIOSA   Igrexa parroquial de San Martiño 
E_354  CRUCEIRO   Cruceiro do Cemiterio 
X_002  MÁMOA    Mámoa do Outeiro do Home 
X_064 MÁMOA    Mámoa do Outeiro do Home 
F_000  FONTES    Fonte de Carballo de Auga 
F_000  FONTE-LAVADOIRO  Fonte do Sobreiro 
 
O GABIÁN 
I_019  CAMIÑO RURAL   Camiño da Lumieira 
X_001  CASTRO    Monte do Castro / Castro de O Gabián 
F_000  FONTES    Fonte do Castro 
OUTEIRIÑO 
E_062  CRUCEIRO   Cruceiro das Cruces 
E_065  CRUCEIRO   Cruceiro de As Pedrosas 
E_067  CRUCEIRO   Cruceiro de Outeiriño 
E_068  CRUCEIRO   Cruceiro de A Ucha 
F_000  FONTES    Fonte de Contixe 
ROSENDE 
E_233  FONTES    Fonte de Rosende 
E_353  FONTE-LAVADOIRO  Fonte de Rosende 
X_053  PETRÓGLIFO   Petróglifo de Fontairiñas 
X_054  PETRÓGLIFO   Petróglifo de Fontairiñas 
X_055  PETRÓGLIFO   Petróglifo de Fontairiñas 
E_349  MUÍÑO    Muíño de Ferro de Arriba 
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E_350  MUÍÑO    Muíño de Ferro de Abaixo 
E_351 MUÍÑO    Muíño do Canto de Abaixo 
E_352  MUÍÑO    Muíño do Canto de Arriba ou Pozo Negro 
I_000 PASAL-PONTELLA  Pontella do Río 
E_000 MUÍÑO   Muíño Volante 
F_000  FONTES    Fonte de Grixó 
VERDUCIDO 
E_063  CRUCEIRO   Cruceiro de Meuterrón 
E_064  CRUCEIRO   Cruceiro do Campo 
E_069  MUÍÑO    Muíño da Ansuíña 
E_234  FONTES    Fonte da Peullosa 
E_241  FONTES    Fonte da Vesada 
SANTO ANDRÉ DE XEVE 
X_075  CASTRO    Monte da Torre / Monte do Castro 
A BOUZA 
E_237  MUÍÑO    Muíño de A Bouza 
A BOUZA DE RAXÓ 
E_320  MUÍÑO    Muíño do Regueiro 
A COSTA 
E_322  FONTE-LAVADOIRO  Fonte da Costa 
A IGREXA 
A_031  RELIXIOSA   Igrexa parroquial e camposanto de Santo André 
A_033  CASA GRANDE   Casa Reitoral de Santo André 
E_106  CRUCEIRO   Cruceiro da Igrexa 
S_002  ALAMEDA   Alameda da Igrexa 
A ILLA DE COUSO 
E_100  MUÍÑO    Muíño de O Couso 
A SANTA CRUZ 
A_135  CIVIL    Casa da Canliña e Fonte-lavadoiro 
E_108  CRUCEIRO   Cruceiro da Santa Cruz 
E_319  FONTE-LAVADOIRO  Lavadoiro da Cova do Barro 
E_321  FONTE-LAVADOIRO  Fonte do Regueiriño 
X_004  NECRÓPOLE   Santa Cruz / Igrexa Vella 
ALDRÁN 
E_097  MUÍÑO    Molinera de Rei 
COUSO 
I_004  CIVIL    Ponte de Couso 
FILGUEIRA 
E_308  FONTE-LAVADOIRO  Fonte-lavadoiro da Loxe 
E_310  FONTES    Fonte da Buzaca 
FRAGOSO 
E_098  MUÍÑO    Muíño da Costa 
E_323  FONTE-LAVADOIRO  Fonte do Bartoliño 
E_324  FONTE-LAVADOIRO  Fonte-lavadoiro de Fragoso 
E_325  HÓRREO   Canastro monumental  
E_332  CAMIÑOS HISTORICO  Camiño do Monte 
MAÚNZO 
E_104  FONTE-LAVADOIRO  Fonte da Peniña 
E_316  FONTE-LAVADOIRO  Fonte da Canle 
E_317  FONTES    Fonte das Regueiras 
X_005  CASTRO    Monte do Castro / Castro de Xeve 
O COUSO 
E_099  MUÍÑO    Muíños de O Couso 
E_101  FONTE-LAVADOIRO  Muíño da Casa da Carballa 
E_236  CRUCEIRO   Cruceiro de O Couso  
E_311  FONTE-LAVADOIRO  Lavadoiro do Pozo 
O CRUCEIRO 
E_318  FONTES    Fonte de O Cruceiro 
O PENEDO 
E_105  CRUCEIRO   Cruceiro de O Goio  
E_309  FONTES    Fonte do Penedo 
SAN ROQUE 
A_032  RELIXIOSA   Capela e Cruceiro de San Roque 
A_034  CIVIL    Escola da Obra Pía 
E_107  CRUCEIRO   Calvario do Vía Crucis 
E_314  FONTE-LAVADOIRO  Lavadoiro da Escola 
E_315  FONTES    Fonte da Fundación 
SOBRAL 
A_160  CIVIL    Conxunto tradicional 
E_312  FONTE-LAVADOIRO  Fonte-lavadoiro do Campo da Bouza  
E_313  FONTES    Fonte do Piñeiro 
X_050  MÁMOA    Mámoa de Monte BarburiñaI 
X_073  MÁMOA    Mámoa de Monte Barburiña II 
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ANEXO II 

 
Praza Pública 16/09/2012. A emigración ao estranxeiro en Galicia creceu un 70% desde o inicio da 
crise 

As expectativas económicas e laborais converteron a Galicia a pasada década nun lugar atractivo por 
primeira vez para os estranxeiros, que grazas ao incremento dos últimos anos representa xa o 4% da 
poboación censada. Pero a crise freou en seco a chegada de inmigrantes e a comunidade volveu a 
ver como cada vez máis xente colle as maletas e márchase en busca dun futuro mellor. Esta nova 
emigración, moi distinta á que nos anos 60 e 70 marchaba a Europa sen coñecer o idioma e con 
baixa cualificación, non deixou de crecer desde o inicio da crise, tanto que se hai catro anos 5.467 
persoas deixaron Galicia para probar sorte noutro país, en 2011 a cifra elevouse ata as 9.375. Este 
incremento nun 71,5% da emigración ao estranxeiro desde o ano 2007 nútrese sobre todo de 
galegos que ante a falta de oportunidades laborais na comunidade deciden probar sorte alén da 
fronteira, pero tamén de estranxeiros ou descendentes de emigrantes que tras pasar uns anos en 
Galicia optan por volver aos seus lugares de orixe. De todos eles, case catro de cada dez (3.627) 
procedían da Coruña, a provincia galega con máis emigrantes. Séguelle Pontevedra, con 3.088 
cidadáns que se marcharon ao estranxeiro, Ourense (con 1.664) e Lugo (con 938). 

Pero non todo o que decide facer as maletas elixe como destino outro país. Segundo os datos de 
movementos migratorios do Instituto Galego de Estatística (IGE), o ano pasado abandonaron Galicia 
rumbo a outra comunidade 20.563 persoas; 8.369 desde A Coruña, 6.562 desde Pontevedra, 2.878 
de Ourense e 2.754 de Lugo. Os seus tres destinos principais foron, por esta orde, Madrid (onde se 
asentaron 4.633 emigrantes procedentes de Galicia), Cataluña (2.622) e Canarias (2.522). E aínda 
que o dato é bastante menor que o de 2007 (cando 22.722 persoas marcháronse cara a outros 
puntos do país) a cifra foi en aumento a medida que se agudizaba a crise e supón un 4,5% máis que 
os galegos que emigraron a outras comunidades españolas durante o ano 2010. 

O groso desta chamada emigración exterior está integrada por galegos xa que, segundo as cifras do 
IGE, das 29.880 persoas que deixaron Galicia o ano pasado 21.160 eran españois -é dicir, o 70,8%- e 
outros 8.720 estranxeiros. A cifra de galegos que deciden emigrar a outros puntos do país ou ao 
estranxeiro creceu un 5,6% respecto de 2007 aínda que se se toma como referencia o ano 2010 o 
éxodo exterior disparouse nun 12,3%. 

A crise que anima cada vez a máis novos galegos moi preparados a buscar traballo lonxe do seu lugar 
de orixe é tamén a responsable de que cada vez menos xente queira vir a Galicia. Tras un período de 
continuos incrementos, a inmigración exterior sufriu en 2008 unha freada en seco, ata o punto de 
que as 13.847 persoas que chegaron a Galicia o ano pasado desde o estranxeiro representan a cifra 
máis baixa desde 2001. O factor que máis influíu nesta caída é a mala imaxe da economía española 
no exterior, que disuade tanto aos galegos que sopesan o retorno como a cidadáns doutros países 
en busca de traballo. Dos 13.847 inmigrantes que recibiu Galicia, 10.139 eran estranxeiros -a metade 
dos 20.597 que chegaron en 2007- e outros 3.708 españois. Por lugar de procedencia, Europa é onde 
máis se notou a caída, tanto de estranxeiros como de retornados. Dos 9.600 que fixeron as maletas 
rumbo a Galicia en 2007 pasouse o ano pasado a 4.180, é dicir, menos da metade, unha porcentaxe 
que se multiplica en Portugal, de onde emigraron 2.832 persoas en 2007 rumbo a Galicia fronte ás 
967 de 2011. O fluxo de estranxeiros e retornados desde América tamén caeu, de 11.386 a 5.508. 
 
(Praza Pública 16/09/2012: http://praza.com/economia/2011/a-emigracion-ao-estranxeiro-en-
galicia-creceu-un-70-desde-o-inicio-da-crise-1/) 
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ANEXO III 

 
La Voz de Galicia 14/02/2013. Pontevedra perde inmigrantes por primeira vez desde 1996 

Posiblemente é unha consecuencia máis da crise económica, pero Pontevedra está a vivir neste 
arranque do 2013 un fenómeno practicamente inédito ata agora: está a perder poboación 
inmigrante. Mentres o número total habitantes crece ano a ano - o 2012 non foi unha excepción, 
alcanzando cífraa marca de 83.534 inscritos no padrón municipal-, o de estranxeiros diminuíu o ano 
pasado por primeira vez desde 1996. 

Son datos do padrón municipal, que recollía a finais de decembro un total 3.739 inscricións 
correspondentes a persoas de nacionalidade estranxeira, 70 menos que un ano antes. 

A falta de oportunidades laborais, que afecta á cidade especialmente nos sectores da construción e 
a hostalería, atópase detrás da perda de poboación foránea. Un colectivo que, con todo, non fixo 
máis que crecer desde finais dos anos 90. De feito, en 1996 en Pontevedra apenas residían 621 
estranxeiros, o que supuña menos dun 0,8 % do total dos veciños do municipio. A finais do 2012, 
eses 3.739 constitúen o 4,4 % da poboación. Non é a porcentaxe de estranxeiros máis alto das 
cidades galegas -en Vigo, por exemplo, os foráneos roldan o 5,6%-, pero si reflicte un incremento 
porcentual moi significativo en pouco máis de quince anos. Pasar dos 621 do ano 96 aos 3.739 
actuais supón un incremento de máis do 600 %. 

Oitenta nacionalidades 

Se unha sociedade multicultural é, segundo a definición que se pode consultar en calquera 
dicionario, aquela en a que coexisten varias culturas, pódese afirmar sen ningún xénero de dúbidas 
que Pontevedra é unha cidade multicultural. Eses estranxeiros que residen actualmente no 
municipio repártense entre oitenta nacionalidades diferentes, sendo a brasileira, a portuguesa e a 
colombiana as comunidades máis numerosas, xa que entre os tres países suman algo máis dun terzo 
do total de foráneos na cidade. 

Cada un dos tres países citados teñen máis de 400 súbditos residindo en Pontevedra. Tamén ocupan 
un lugar destacado en canto a número de representantes Marrocos (338), Romanía (192), 
Venezuela (174), Senegal (160) ou China (159. Hai ademais 131 italianos en Pontevedra, 123 
dominicanos, 113 ecuatorianos, 112 arxentinos e 102 uruguaios, como países con máis de cen 
inscritos. 

No outro extremo, hai outras trece nacionalidades que contan con único representante no padrón. 
Son Tunisia, Siria, Noruega , Mauritania, Mali, Letonia, Islandia, Congo, Canadá, Bosnia-Herzegovina, 
Bielorrusia, Angola e Andorra. 

A pesar de haber máis de 3.700 estranxeiros, poucos teñen dereito a voto. Nas últimas municipais 
(maio do 2011), apenas puideron exercer este dereito 139 dos estranxeiros con residencia oficial en 
Pontevedra. 
 
(La Voz de Galicia 14/02/2013: 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/02/14/pontevedra-pierde-inmigrantes-
primera-vez-1996/0003_201302P14C1991.htm?idioma=galego) 
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ANEXO IV 

 
Conto “O outeiro da Pedra Furada” 
 
No Outeiro da Pedra Furada, 
había un bacelo que a vella plantara. 
Veu a cabra e comeu o bacelo, 
do Outeiro da Pedra Furada 
que a vella plantara. 
Veu o pau a bater á cabra, 
porque comeu o bacelo 
do Outeiro da Pedra Furada 
que a vella plantara. 
Veu o lume e queimou o pau, 
porque batera á cabra, 
que comeu o bacelo 
do Outeiro da Pedra Furada 
que a vella plantara. 
Veu a auga que apagou o lume, 
porque queimou o pau, 
que batera á cabra, 
que comera o bacelo 
do Outeiro da Pedra Furada 
que a vella plantara. 
Veu a vaca a beber a auga,  
porque apagara o lume,  
que queimou o pau, 
que batera á cabra, 
que comera o bacelo 
do Outeiro da Pedra Furada 
que a vella plantara. 
Veu o boi e matou a vaca  
porque bebera a auga , 
[que apagara o lume]*  
que queimou o pau, 
que batera á cabra, 
que comera o bacelo 
do Outeiro da Pedra Furada 
que a vella plantara. 
Veu o lobo e comeu o boi, 
porque matara a vaca, 
que bebera a auga,  
que apagou o lume,  
que queimara o pau, 
que batera á cabra, 
que comera o bacelo 
do Outeiro da Pedra Furada 
que a vella plantara. 
Veu o cazador e cazou ó lobo 
porque comera o boi, 
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que matara a vaca, 
que bebera a auga, 
que apagara o lume,  
que queimou o pau, 
que batera á cabra, 
que comera o bacelo 
do Outeiro da Pedra Furada 
que a vella plantara. 
 
[Conto recompilado pola alumna Débora Fariña, do CEIP Santo André de Xeve, Pontevedra, do seu tío 
Paco de Verducido] 
 
[...]* Verso que non figura na versión orixinal e que foi engadido para que a cadea acumulativa se 
manteña. 
 
(Extraído de Galicia Encantada: 
http://galiciaencantada.com/dentro.asp?c=0&id=407&n=%5Bconto%5D_o_outeiro_da_pedra_furad
a ) 
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ANEXO V 

Faro de Vigo 30/09/2010. El siglo que cambió la historia de Xeve 
 
DAVID GUIMAREY - CALDAS En 2009, la parroquia de Santa María de Xeve tan solo disponía de 893 
habitantes en su censo. Pero esta localidad tiene una historia llena de altos, como cuando fue 
concello propio, y bajos, la época en la que vivió bajo la opresión de la casa Gondar. Esta última las 
recuerda Herminio Sande Lado en su libro "Xeve en el siglo XVII".  
La historia comenzó hace ya años, cuando Herminio Sande llegó a Xeve, para ser el párroco de la 
parroquia. Fue ya entonces cuando comenzó a interesarse por la historia del lugar. Concretamente 
fue el siglo XVII el periodo que más le fascinaba porque significó un antes y un después en los anales 
de Xeve. Lo que empezó como interés, pasó a transformarse en un proyecto que dejó olvidado hasta 
hace dos años cuando Herminio comenzó a investigar verdaderamente en las crónicas de la época. 
Sus investigaciones le llevaron a revisar los archivos del Reino de Galicia en A Coruña, además de 
Salamanca y los de la Universidad de Oviedo, desafortunadamente, con desigual fortuna en cada 
uno de ellos. Ahora, fruto de esos trabajos sale a la luz "Xeve en el siglo XVII", una crónica que 
narran los hechos más significativos de este periodo. 
"El libro no saldrá a la venta, porque mi oficio no es el de escritor, ni es mi pretensión ser uno de los 
principales cronistas e historiadores. Escribí este libro porque es importante que no se olvide un 
pasado que aún tiene presencia hoy en día" afirma Herminio, que saca esta publicación gracias a una 
subvención de la Diputación de Pontevedra, "aínda que é unha publicación modesta, porque boa 
parte a paguei eu e non era a miña finalidade converterme en escritor de oficio", recalca el párroco. 
De echo, la forma para conseguir un ejemplar es acudir a la comida que se celebrará el próximo día 
10 en el campo de la iglesia de San Andrés de Xeve, por la festividad del Rosario. 
"Curiosidade e intriga por una historia exclusiva en Galicia", promete Herminio. La situación en la 
época viene marcada por el privilegio de la luptuosa, dado por Carlos I a la familia de Gondar, 
mediante la cual estos podían cobrarle a cada familia 2 reales por los muertos que tuvieran. Fue el 
origen de batallas dialécticas y rebeliones que duraron 150 años que se traducen en asesinatos en 
los caminos. "Foi unha época moi crítica para Xeve", señala el párroco, "aínda hoxe se pensa que os 
de San Andrés son máis señoritos porque os de Santa María estaban máis oprimidos e, de feito, a 
terra aínda non é deles, é dos Gondar" recalca. 
"Coa chegada do párroco Francisco Argüelles termina coa redención da lutuosa. Consigue os veciños 
paguen dunha vez para sempre 2100 ducados, pero con autorización real, e aquí cambia a historia 
de Xeve" revela Herminio. También cuenta la historia del obispo Zambrana, que dotó a Xeve de su 
primera escuela. 
 
(Faro de Vigo 30/09/2010: http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2010/09/30/siglo-
cambio-historia-xeve/476968.html) 
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ANEXO VI 

 
Berducido, Berducido 

con todos seus arredores, 
non te chames Berducido, 
chámate xardín de frores. 

 
(Cabanillas, Ramón (1951), Antífona da Cantiga, Vigo, Galaxia, p.164) 
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ANEXO VII 

 

Imaxes dos faladoiros 
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