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1.1.  A ESTRUTURA TERRITORIAL E PARROQUIAL 
 

1.1.1. A ESTRUTURA COMARCAL 

 

A unidade de relevo organizadora da comarca da Terra de Soneira é o val do río Grande que, 

dende a marxe das terras amesetadas do Xallas, ten un percorrido Leste-Oeste, ata a súa 

desembocadura na ría de Camariñas. O límite setentrional fórmano unhas pequenas elevacións 

que actúan de divisoria de augas co río Anllóns, e, polo tanto, coa comarca de Bergantiños; polo 

Leste é a meseta do Xallas a unidade de relevo que fai de límite, separándoo, asimesmo, da conca 

do citado río. Polo sur, o límite coa comarca de Fisterra é un pequeno interfluvio que actúa de 

divisoria de augas entre a conca do río Grande e os que verten directamente ao océano Atlántico, 

xa dentro do concello de Muxía. 

A comarca da Terra de Soneira está situada no Oeste da provincia da Coruña e limita ao Norte coa 

comarca de Begantiños e co océano Atlántico, ao Sur coas comarcas de Fisterra e de Xallas, ao 

Oeste co océano Atlántico e ao Leste coas comarcas de Bergantiños e de Xallas. 

 
Mapa 1. Situación da comarca da  Terra de Soneira na provincia da Coruña 

 
Fonte: elaboración propia. 

 
No mapa comarcal de Galicia aprobado pola Xunta de Galicia en febreiro de 1997, Camariñas 

forma parte da comarca da Terra de Soneira, xunto cos concellos de Vimianzo e Zas. O concello 

de Camariñas limita ao Norte co océano Atlántico e cos concellos de Laxe e Vimianzo, ao Sur co 
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Atlántico e a ría de Camariñas, ao Oeste de novo co océano Atlántico e ao Leste co río Grande e 

co concello de Vimianzo. 

 
Mapa 2.  Concellos da comarca da Terra de Soneira 

 
Fonte: elaboración propia. 

 

No caso da administración xudicial, o concello de Camariñas forma parte do partido xudicial de 

Corcubión, no que tamén se inclúen Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Muxía, Vimianzo e Zas. O 

territorio da comarca da Terra de Soneira corresponde a unha gran xurisdición histórica que tiña o 

seu centro en Vimianzo e se estendía polo val do río Grande, no seu tramo medio, no que 

actualmente son os concellos de Vimianzo e de Camariñas. Este conxunto estaba englobado no 

antigo partido xudicial de Corcubión, aínda que nun primeiro momento se chamou de Vimianzo, por 

atoparse a cabeceira nesta vila. 

Dende o punto de vista funcional, a comarca ten unha cohesión reducida porque non existe nela 

centro de orde superior, aínda que Vimianzo exerce unha atracción parcial sobre o próximo 

concello de Camariñas, mais, en xeral, cada capital municipal organiza unha área autónoma. Máis 

complexa é a situación do concello de Zas, que na súa parte setentrional se inscribe 

fundamentalmente nesta comarca, pero que no sector meridional forma parte da conca do río 

Xalllas, aínda que a maior densidade demográfica e económica do concello está no Norte. 

No que se refire á poboación da Terra de Soneira, nos últimos trinta e sete anos esta comarca ten 

unha tendencia descendente en canto ao número total dos seus habitantes. No ano 1970 ten 
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26.516 habitantes, poboación que descende nun 10,7 % no período 1960 – 1970,  un 6 % entre 

1981 - 1991, un 1 % entre 1991 - 2001 e un 15 % en 2001 – 2007. 

 
  1970 1981 1991 2001 2007 

Camariñas 7.865 6.818 6.930 6.747 6.275 
Vimianzo 10.170 9.365 8.433 8.787 8.364 

Zas 8.481 7.285 6.560 6.160 5.549 
Terra de 
Soneira 26.516 23.468 21.923 21.694 20.188 

 
O comportamento por concellos para este período é o seguinte: Camariñas presenta unha 

tendencia decrecente, cun suave ascenso no período 1981 – 1991. Vimianzo e Zas teñen unha 

nidia tendencia descendente, que unicamente se altera en Vimianzo no período 1991 - 2001, cun 

leve crecemento positivo.  

Os datos de poboación indican que Vimianzo é o concello máis poboado da Terra de Soneira, con 

8.364 habitantes (datos do INE referidos ó ano 2007), o que supón un 42 % do total comarcal, e 

que Camariñas e Zas teñen unha porcentaxe de poboación lixeiramente inferior, un 31 % e un 27 

% respectivamente, que, en valores absolutos, reflexa un maior peso demográfico de Camariñas 

(6.275 habitantes) en comparación con Zas (5.549), que é o concello menos poboado da comarca. 

 

Evolución demográfica dos concellos da comarca (1970-2007)
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Gráfica 1.  Evolución das tendencias poboacionais dos concellos que forman parte da Terra de Soneira. 

 
Nesta gráfica pódense visualizar os volumes comparativos dos concellos que se integran na 

comarca nos últimos 37 anos. Apréciase claramente o contraste entre a tendencia de Camariñas 

fronte á tendencia progresivamente descendente de Vimianzo e de Zas. 

 

1.1.2. A ESTRUTURA E A XERARQUIZACIÓN PARROQUIAL 

 
A estrutura parroquial de Camariñas está composta actualmente por catro parroquias: Camariñas, 

Camelle, Ponte do Porto e Xaviña. 
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A comarca da Terra de Soneira conta cunha media de 11,3 parroquias por concello e unha media 

de 6,8 núcleos por parroquia. Camariñas conta con 4 parroquias e con 27 núcleos, o que supón 

unha media de 6,8 núcleos por parroquia. Vimianzo e Zas, aínda que contan cun número moito 

maior de parroquias (14 e 16) e de núcleos (107 e 98) que Camariñas, teñen unha media de 

núcleos por parroquia similar (7,6 e 6,1), o que ven a reflexar unha estrutura territorial parecida 

para os tres concellos.  

Nas seguintes gráficas quedan reflexados o número de entidades de poboación para cada 

parroquia, así como algúns dos principais indicadores que establecen a xerarquía e a orde que 

cada parroquia presenta no total do Concello.  
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Gráfica 2. Totais de asentamentos por parroquias, segundo o censo do Ine do 2001. 

 
Pódese apreciar nesta representación gráfica que hai dous grupos claramente diferenciados: as 

parroquias occidentais (Camariñas e Xaviña) destacan polo seu  elevado número de entidades 

singulares de poboación, en contraposición coas parroquias orientais (Camelle e A Ponte do 

Porto), que teñen un número de entidades menor. 
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Gráfica 3. Diversos indicadores da complexidade  territorial do concello de Camariñas. 

 
Seguindo coa caracterización territorial do concello de Camariñas, esta gráfica completa e 

complementa a anterior sobre os asentamentos de poboación. Inclúense os indicadores de 

extensión parroquial, poboación acumulada a nivel de parroquias, e o número de entidades de 

poboación por parroquias, mais neste caso en porcentaxes, o cal aporta unha visión máis sintética 

da realidade. 

Así, hai que destacar a parroquia de Camariñas, que agrupa unha porcentaxe de poboación 

elevada nun único núcleo urbano e que ten unha superficie moi pequena. En contraposición, está a 

parroquia de Xaviña, que ten unha extensión elevada e unha porcentaxe de poboación baixa 

respecto ao total municipal, distribuída en moitas entidades de poboación: isto pon de manifesto a 

dispersión da poboación desta parroquia no territorio. 

Os elementos básicos que regulan a estrutura territorial do concello de Camariñas son 

principalmente: 

a) A forte influencia da vila de Camariñas como capital do concello. 

b) As condicións topográficas do territorio, que, xunto coa morfoloxía litoral, son os grandes 

estruturantes do territorio. 

c) A estrutura viaria básica, condicionada fundamentalmente pola orografía do territorio. 
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1.1.3. CARACTERIZACIÓN DAS PARROQUIAS. 

 
1.1.3.1. Parroquia de San Xurxo de Camariñas. 
 
Está situada no extremo occidental do concello e limita ao Norte co océano Atlántico, ao Sur coa 

ría de Camariñas, ao Oeste co océano Atlántico, e ao Leste coa ría de Camariñas e coa parroquia 

de Santa María de Xaviña. 

A súa delimitación ven dada polo océano Atlántico e a ría de Camariñas. A orografía condiciona a 

morfoloxía e o asentamento poboacional: o predominio do litoral escarpado e sinuoso e dos 

montes limita as posibilidades de emprazamento dos núcleos de poboación, que se sitúan nas 

áreas de pendente máis suave, concentradas na superficie amesetada do interior da parroquia e 

no litoral da ría de Camariñas. A expansión do núcleo urbano de Camariñas estase a producirse 

cara o interior da parroquia, aproveitando unhas pendentes máis suaves, debido a que polo Oeste 

e polo Leste as elevacións do terreo limitan e condicionan o crecemento urbano. 

A rede hidrográfica caracterízase pola presenza de cursos curtos en lonxitude e que teñen a súa 

cabeceira en elevacións preto do mar. Os máis importantes son un rego que ten a súa cabeceira 

preto do lugar do Cotariño e que flúe cara ao Sur, para desembocar, na praia da Area da Vila, na  

ría de Camariñas, e dous regos  moi curtos no NO que flúen cara ao Norte, para desembocar na 

enseada da Arneliña e na praia da Pedrosa, preto do cabo Vilán, no oceáno Atlántico.  

Esta parroquia ten, segundo o censo do INE do ano 2001, as seguintes entidades singulares de 

poboación: Cabo Vilán (O), Camariñas, Carballas (As), Cotariño (O), Lago, Lingunde, Mourín, 

Pións (Os), e Portocelo. 

A estrada AC-432, que discorre pola ribeira dereita da ensenada da Basa, é a principal vía de 

comunicación. Ten continuidade na estrada que vai, polo Oeste da parroquia, dende o porto de 

Camariñas ata o cabo Vilán, mais non da servizo a máis núcleos. 

As terras de cultivo tradicionais sitúanse no contorno da vila de Camariñas e dos núcleos rurais e 

as superficies de matogueiras acadan unha maior importancia no Cabo Vilán, no Noroeste da 

parroquia. 

O núcleo urbano de Camariñas funciona como nodo de servizos e equipamentos para as 

necesidades da poboación das parroquias deste concello. 

 

1.1.3.2. Parroquia do Divino Espírito Santo de Camelle. 
 

Está situada no Norleste do concello e limita ó Norte co oceáno Atlántico, ó Sur coa parroquia da 

Ponte do Porto, ó Oeste coa parroquia de Xaviña, e ó Leste co concello de  Vimianzo. 

A súa delimitación ven dada pola cunca hidrográfica dos regos que verten ó océano Atlántico. A 

orografía condiciona a morfoloxía e o asentamento poboacional: o predominio de montes e outeiros 

no interior, compartimentados polos cursos fluviais, e dun litoral recortado e rochoso, deu lugar a 

que os núcleos costeiros de Arou e Camelle se situaran en espacios favorables para o 
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asentamento da poboación, como son as ensenadas, aproveitando as súas posibilidades para a 

localización de portos pesqueiros, actividade tradicionalmente característica destes núcleos, e 

Lazo, no interior, situaráse nunha pequena chaira entre as cabeceiras dos regos de Arou, de Lazo 

e da Brea. 

A rede hidrográfica ten a súa cabeceira nos montes meridionais, que son o límite natural coa 

parroquia da Ponte do Porto. Tódolos cursos fluviais verten no Atlántico, agás o río Cuncheiro que 

desemboca na ría do Porto.   

As comunicacións desta parroquia, debido á orografía, son moi limitadas e concentranse 

fundamentalmente no Leste da parroquia, na estrada CP-1601, que une Camelle con Ponte de 

Porto, aproveitando as chairas fluviais do rego de Camelle e do río Cuncheiro. 
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Gráfica 4. Relación de vivendas e habitantes por entidades de poboación da parroquia de Camelle.  
 
As terras adicadas a usos agropecuarios sitúanse no contorno dos núcleos: no caso de Arou e 

Camelle localízanse fundamentalmente nas parcelas costeiras, destacando  o val do rego de 

Camelle pola súa excepcionalidade. Hai que destacar a superficie de matogueiras nos montes 

meridioniais da parroquia. 

Os equipamentos e os servizos máis importantes (igrexa parroquial, escola, centro de saúde, e 

porto) concéntranse no núcleo de Camelle, situándose os equipamentos de maior superficie ( 

camposanto e campo de fútbol) alonxados deste núcleo debido a unha falta de espazo pola 

disposición concentrada das edificacións.   
 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CAMARIÑAS ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 11 

consultora galega s.l.                Análise do modelo de asentamento poboacional 

1.1.3.3. Parroquia de San Pedro da Ponte do Porto 
 
Está situada no Surleste do concello e limita ao Norte coa parroquia de Camelle, ao Sur co 

concello de Vimianzo, ao Oeste poa parroquia de Xaviña, e ao Leste co concello de Vimianzo.  

A súa delimitación ven dada pola cunca hidrográfica do río Grande e súa desembocadura na ría da 

Ponte do Porto, que, xunto coa estrada AC-432, artellan e vertebran o modelo de asentamento 

poboacional: ao Norte, os montes limitan a ocupación do territorio, que aproveita a ribeira. Os 

núcleos están concentrados no sur da parroquia: os tradicionais están situados nas ribeiras da ría, 

ao norte do trazado da estrada AC-432, e a expansión destes e o urbano, ao longo do trazado 

desta estrada. 

 A rede hidrográfica ten a súa cabeceira nos montes setentrioniais da parroquia e desemboca na 

ría do Porto. Destacan pola súa lonxitude e importancia o río Cuncheiro e o rego de Lazo, o seu 

afluente pola marxe dereita, que conflúen moi preto da desembocadura, e drenan ao Leste da 

parroquia. Como excepción, o rego de Salgueiras ten a súa cabeceira preto da ría, nos montes 

sudoccidentais da parroquia. 

Esta parroquia ten as seguintes entidades singulares de poboación: Allo, Dor, Ponte do Porto e Va 

de Porco. 

As  principais vías de comunicaión desta parroquia son a estrada AC-432, polo Sur da parroquia, 

que une o concello limítrofe de Vimianzo coa vila de Camariñas, e a estrada CP-1601, que une 

Ponte do Porto con Camelle, polo Leste da parroquia e do concello. 
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Gráfica 5. Vivendas e habitantes por entidades de poboación da parroquia da Ponte do Porto. 
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As terras de usos agropecuarios están localizadas na ribeira dereita da ría ata a Ponte do Porto e 

destaca a superficie de matogueiras nos montes septentrionais da parroquia. 

Os equipamentos e servizos están distribuídos en varios núcleos debido en parte a unha estrutura 

dispersa. 

 

1.1.3.4. Parroquia de Santa María de Xaviña 
 

Está situada no centro do concello e limita ao Norte co océano Atlántico, ao Sur co concello de 

Muxía, ao Oeste coa ría de Camariñas e coa parroquia de Camariñas, e ao Leste coas parroquias 

de Camelle e da Ponte do Porto e co concello de Vimianzo. 
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Gráfica 6. Relación de vivendas e habitantes por entidades de poboación da parroquia de Xaviña. 
 
A súa delimitación ven dada polo océano Atlántico, pola ría do Porto, pola ensenada da Basa (na 

ría de Camariñas), pola divisoria de augas do rego de Valadares e pola sucesións de montes no 

Leste da parroquia. 

O modelo do asentamento poboacional concéntrase en dous focos de entidades: un no Sur, con 

concentración no fondo de val do rego de Lamastredo e no fondo da ensenada da Basa, de 

poboamento continuo, e outro no Norte, artellado pola estrada que vai de Tasaraño á ensenada de 

Cabanas, con núcleos máis dispersos no territorio, de poboamento concentrado. 

A rede hidrográfica ten a súa cabeceira no Norte da parroquia e desemboca na ensenada da Basa 

e na ría do Porto: destaca o rego de Lamastredo, pola súa lonxitude e como factor artellador do 

viario e dos núcleos, que, xunto co seu afluente pola esquerda, o rego da Brea, drenan a parte 
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oriental da parroquia. Os regos que desembocan na Basa (rego de Valadares e rego de Trasteiro) 

drenan o oeste da parroquia.  

Como excepción, o rego de Santa Mariña desemboca no Atlántico, na ensenada de Colludo, e 

drena o Norleste da parroquia. 

Esta parroquia ten as seguintes entidades singulares de poboación: Brañas Verdes, Brea, Cancela 

(A), Cruceiro (O), Lamastredo, Pescaduira, Santa Mariña, Tarasaño, Trasteiro e Xaviña. 

As principais vías de comunicación desta parroquia son  a estrada AC-432, polo Sur, e a estrada 

que comunica esta, dende Tasaraño, coa ensenada de Cabanas, no NE, pasando por moitos 

núcleos do interior da parroquia. 

As terras de usos agropecuarios están ubicados nos entornos dos núcleos e nos fondos de val dos 

regos e destaca a superficie de matogueiras no contorno de Brañas Verdes. 

Os servizos e equipamentos están situados no Sur da parroquia, centrados en Xaviña e nos 

núcleos do seu entorno. 
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2. ANÁLISE DOS NÚCLEOS RURAIS. 
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2.1.  ANALISE GLOBAL DOS ASENTAMENTOS DE POBOACIÓN. 
 
Ata o Censo elaborado no Concello no ano de 1991 o número de entidades singulares de poboación 

no Concello era de 38, repartidas así: 

 
  Camariñas:  15 

  Camelle:   3 

  Ponte do  Porto:  5 

  Xaviña:  15 

 
O Censo de 1991 reduce o número a  24, repartíndose, parroquialmente así: 

 
  Camariñas:   7 

  Camelle:   3 

  Ponte do Porto:  4 

  Xaviña:  10 

 
A partires do Censo de 1996 amplíase o número a 26, repartidas así por parroquias: 

   

  Camariñas:  9 

  Camelle:  3 

  Ponte do Porto: 4 

  Xaviña:  10 

 
As reducións operaron básicamente nas parroquias de Camariñas e Xaviña. No primeiro caso, en 

razón da expansión da vila, que absorbeu a 9 entidades (Agrelo, Area da Vila, A Cabreira, A Cancela, 

A Cedeira, O Cotro, A Igrexa, A Millarenga, O Outeiro e Riás). No segundo, obedece ao proceso de 

axuntamento de varios núcleos nun contínuo (A Covadiña, Costa, Gándara e Os Pións, agruparonse 

noutros núcleos veciños, coma O Cruceiro ou Tasaraño). En Ponte do Porto a expansión chega ata a 

Igrexa (integrando aos núcleos de Igrexa e Xaras). 

A evolución da ocupación (densidade) do territorio ao longo do século pasou de 80,09 Hb/Km² en 1900 

a 120,9 en 2007. A densidade máis elevada producíuse en 1.970 (151,68 hb/Km²). 

Por parroquias, e referidas igualmente a 2007, as densidades de poboación eran as seguintes. 

 
Concello de Camariñas 
Poboación parroquias 

Densidade 
(Hab/km²) 

Camariñas 255,6 
Camelle 145,4 

Ponte do Porto 138,2 
Xaviña 41,3 

Concello Camariñas 120,9 
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Danse, pois, tres niveis de ocupación: 

a) O da parroquia onde asenta a vila, cunha densidade alta, propia das Rías 

Baixas. 

b) O das outras dúas parroquias máis marítimas (Ponte do Porto e Camelle) con 

densidades menores, pero moi superiores á media galega e case tres veces 

superiores á media comarcal. 

c) O nivel de Xaviña, onde se bota en falla a existencia de concentracións 

urbanas tradicionais que se sitúa na metade da media galega, en razón da 

grande extensión despoboada pertencente a esta parroquia (que chega, de 

N. a S. desde Santa Mariña a Agramar). 

 

O número de habitantes por entidade, no 2007, desagregado por parroquias revela: 

  Camariñas:  306,4 hb/entidade. 

  Camelle:  467,7      " 

  Ponte do Porto: 292      " 

  Xaviña:  94,6      " 

  TOTAL CONCELLO 241,3  

 

No que atinxe ás dimensións poboacionais, os 26 núcleos do Concello no ano 2007 agrúpanse do 

seguinte xeito: 

Parroquia Nº Ent. < 100 Hb De 100 a 
200 

De 201 a 
500 

De 501 a 
1.000 

 > 1.000 

Camariñas      9       8      -      -       -       1 
Camelle      3       1      -      1       1       - 
P. do Porto      4       1      2      - 1  
Xaviña     10       6      2      2       -      - 
T. Municipal     26      16     4      3       2 1 

 

Observamos, fácilmente que, aínda que a porcentaxe de núcleos con menos de 100 hab. é do 61,5 %, 

dáse aquí unha porcentaxe de núcleos de tamaño considerábel, impropia do noso país. Pénsese que 

o 23 % dos núcleos ten máis de 200 hab. 

 

Os aportes de poboación de cada un dos estratos nos anos 2001 e 2007 son os seguintes: 

  
 2001 2007 % 2001 % 2007

< 100 hb. 249 232 3,9 3,7 

De 100 a 200 488 633 7,5 10,1 
De 201 a 500 1.166 884 18 14,1 

De 501 a 1.000 987 1.846 15,3 29,4 
> 1.000 hb. 3.857 2.680 59,6 42,7 

TOTAIS 7.349 6.275 100 100 
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Evidentemente, é doado comprobar coma o groso da poboación vive nos núcleos de meirande 

tamaño: o 59,6 % dos habitantes deste Camariñas vivía en núcleos de máis de mil habitantes en 
2001. No ano 2007 (72,1 %) son case tres de cada catro persoas as que viven en núcleos de máis de 

500 habitantes.  

Camariñas, no que fai á estrutura de ocupación territorial, participa de certas constantes do 

poboamento dos concellos da Costa da Morte: existencia dunha vila cabeceira -neste caso 

Camariñas- que salienta sobre das demáis, á beira dun número non moi alto de núcleos de pequena 

dimensión poboacional, orixinariamente con caserío compacto. Pero tamén se distingue do resto da 

comarca no feito de que aquí a centralidade non é única. Son catro, os focos urbanos polarizantes 

(Camariñas, Ponte do Porto, Camelle e, en menor medida, Arou) que ata hai pouco non se 

diferenciaban en demasía, no  que a poboación se refire. 

En calquera caso, e debido aos condicionantes xeográficos (litoral de cantís, orografía, releve, solos, 

etc.), os lugares para apousar redúcense extraordinariamente no termo municipal camariñán. E por iso 

o número de asentamentos (38 ata 1991; 26, na actualidade) é aquí moito máis reducido que nos 

concellos máis do interior da Comarca  (Vimianzo, Zas). 

O descenso de núcleos rurais coma consecuencia das tendencias espontáneas operantes nos dous 

ou tres últimos decenios levou á desaparición de núcleos, por absorción, nunha porcentaxe do 38 %. 

Hai que dicir que para o conxunto da provincia ese fenómeno acadou ao 70 % e no conxunto de 

Galicia chega ata o 75 %. Dalgún xeito a estrutura territorial tradicional permanece aínda aquí mellor 

que noutras terras e bisbarras do noso país. 

A elo contribúe a propia densidade de núcleos (0,73 entidades por kilómetro cadrado, en 1981, 0,46 

entidades/Km², en 1991 e 0,50 en 2007). Pénsese que a media coruñesa é de 1,47; e a galega, de 

1,12. A media superficial das parroquias galegas é de 500 Ha. En Camariñas é moi superior (1.296 

Ha.). Menos núcleos e máis afastados uns dos outros é algo que ten a súa razón de ser, xa 

apuntamos, na xeografía e, por conseguinte, tamén na historia. 

Con todo, a característica máis salientábel de Camariñas, verbo doutras estruturas de asentamentos 

(tanto a dos outros concellos da Terra de Soneira, da comarca fisterrán ou da Costa da Morte) é esa 

existencia de tres núcleos urbanos polarizantes notorios: a) Camariñas, que debe a súa 

expansión tradicional aos cambios acontecidos a finais do século XVIII e a máis recente aos cambios 

acontecidos na estrutura produtiva municipal e ao desenvolvemento portuario e turístico; b) Ponte do 
Porto, o núcleo histórico que permaneceu ao longo do tempo, e que segue a ter pulo hoxendía; c) 

Camelle evolucionando coma consecoencia do desenvolvemento pesqueiro e marisqueiro dun 

pasado recente (hai que pensar que se constitúe en parroquia hai menos de corenta anos). 

Xunto a eles salienta tamén un coarto núcleo, con caserío agrupado -tamén mariñeiro- de certo peso: 

Arou.  
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O caso de Xaviña é distinto. Aquí non se deu históricamente ningunha concentración urbana notoria. 

Só hoxendía é que se está a manifestar un certo reagrupamento de entidades singulares de 

poboación, outrora de pequeno tamaño e moi concertados, e agora extendéndose cunha edificación 

construída de xeito máis esparexido. Obedece a que Xaviña estivo moito máis debrocada cara á terra 

que  cara o mar, por máis que varios dos seus núcleos vivisen tamén deste. 

Resumindo. Podemos dicir que hoxendía é nidia a existencia de catro núcleos que se poden 
caracterizar coma urbanos, tanto polo monto poboacional, coma pola estrutura do poboamento, a 

diversidade de usos, do espazo e a edificación  a existencia de servizos urbanísticos, etc. Trátase, 

repetimos, dos núcleos de Camariñas, Ponte do Porto, Camelle e Arou. 

Non está tan clara a existencia dun núcleo urbano en Xaviña, por máis que o agrupamento de varios 

núcleos tradicionais (Xaviña-O Cruceiro-A Covadiña-Pedrouzo-A Gandara-; e, en certa medida, tamén 

Costa-Tasaraño-A Piosa) se poida considerar xa coma algo distinto ao xeito de asentar, tradicional. 

Pero inclinámonos a seguir tratando o conxunto resultante coma Núcleo Rural, basicamente 

campesiño, onde se dan diversos graos de consolidación ou concentración da edificación e onde a 

diversidade de usos aumentou pero non como para considerar ao núcleo como urbano. 

O resto dos asentamentos son inequívocamente rurais e, en tódolos casos, maioritariamente 
unicelulares e de caserío denso; e, pesie a que nalgún caso se teñan producido expansións dos 

mesmos con edificacións que xa non amosan carácter agropecuario, seguen a ser inequívocamente 
tradicionais. 

Non se detecta, por tanto, ningún asentamento rural de recente formación. Si se produciron dous 

intentos de levar adiante pequenas urbanizacións ilegais na zona das  praias da Balea e de Reira, 

aproveitando de xeito  absolutamente ilegal o acondicionado desa magnífica mostra de camiño para 

facer sendeirismo que é a vía que enlaza a zona de Cabo Vilán con Arou, pola praia do Trece 

(declarada coma Sitio Natural de Interese Nacional xa en 1933). 

Son, insistimos, intentos ilegais e ilexítimos que só fan emporcar unha paisaxe maravillosa que é un 

ben preciado de Camariñas que é preciso conservar non só por esixencias xurídicas, éticas e 

estéticas, senón tamén por imperativos económicos. Camariñas ten que "explotar" a súa incomparábel 

natureza e non se poden permitir estas actuacións. O Concello, nisto, xulgamos que ten que ser 

inflexible. 
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CADRO RESUMO DOS ASENTAMENTOS CAMARIÑANS (1991 - 2001). 

PARROQUIA TIPO DE 
NUCLEO 

VIVENDAS 

(1991) 

POBOACION 
DE FEITO  
Hab. 1991 

VIVENDAS 
(2001) 

 

POBOACION DE 
FEITO  

Hab. 2001 

CAMARIÑAS: 
Cabo Vilán, O 
Camariñas 
As Carballas 
Cotariño, O 
Lago 
Lingude 
Mourín 
Pións, Os 
Portocelo 
    TOTAL PARROQUIA 

 
Faro 
Vila 

Aldea 
Casal 
Lugar 
Casal 
Aldea 
Aldea 
Lugar 

 
4 

1.291 
8 
2 
- 
6 
11 
11 
0 
 

1.333 

 
5 

3.079 
26 
1 
- 
2 
19 
33 
0 
 

3.165 

 
4 

1.846 
15 
- 
5 
6 
12 
11 
7 
 

1.906 

 
5 

2685 
19 
- 
- 
1 
13 
30 
1 
 

2.754 

CAMELLE: 
Arou 
Camelle 
Lazo 
 
    TOTAL PARROQUIA 

 
Lugar 
Lugar 
Aldea 

 
178 
488 
3 
 

669 

 
489 

1.173 
20 
 

1.682 
 

 
249 
705 
3 
 

957 
 

 
444 

1.040 
13 
 

1.497 
 

PONTE DO PORTO: 
Allo, O 
Ba do Porco 
Dor  
Ponte do Porto 
    TOTAL PARROQUIA 

 
Aldea 
Casal 
Aldea 
Vila 

 
79 
5 
40 
575 
699 

 
181 
2 

126 
1.095 
1.404 

 
74 
3 
50 
719 
846 

 
180 
2 

118 
893 

1.193 

XAVIÑA: 
Brañas Verdes 
Brea 
Cancela, A 
Cruceiro, O 
Lamastredo 
Pescaduira 
Sta. Mariña 
Tasaraño 
Trasteiro 
Xaviña 
    TOTAL PARROQUIA 

 
Aldea 
Aldea 
Casal 
Aldea 
Aldea 
Aldea 
Aldea 
Aldea 
Casal 
Aldea 

 
40 
8 
1 

101 
4 
4 
58 
83 
2 
88 
389 

 
107 
23 
5 

264 
10 
21 
179 
233 
4 

252 
1.098 

 
39 
9 
1 

138 
8 
4 
73 
136 
4 

107 
519 

 
84 
21 
3 

249 
6 
21 
171 
202 
5 

215 
945 

     TOTAL CONCELLO  3.090 7.349 4.228 6389 
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2.2. ANÁLISE PORMENORIZADA DOS NÚCLEOS RURAIS. 
 

Nas parroquias de Camariñas os núcleos rurais teñen experimentado notables movementos no que 

se refire ós distintos censos de poboación entre 1960 e 2005, polo tanto, ós efectos de dispor de 

datos comparativos de poboación témolos agrupados de xeito que se poidan realizar as análises 

evolutivas correspondentes, aínda que o resto de datos que si se poden desagregar recóllense en 

apartados independentes para cada núcleo identificado. O mesmo sucede en moitos casos, a 

respecto doutros datos que se repiten nos núcleos, como poidan ser os referidos ás tipoloxías das 

edificacións tradicionais, con moi poucas variacións entre uns núcleos e outros (que se 

especificarán de xeito pormenorizado en caso necesario). Polas mesmas razóns, as fichas-resumo 

dos núcleos rurais realizaranse en función das agrupacións que se teñen realizado para reflectir os 

datos de poboación, por tratarse en xeral de núcleos moi próximos entre si, e que deste xeito 

solapan as súas delimitacións, formando conxuntos nos que se alternan os núcleos rurais coas 

súas respectivas áreas de expansión. 

A deferenza máis notable nos censos prodúcese no paso de 1981 a 1991, no que teñen 

desaparecido moitos dos núcleos como datos desagregados de poboación, pasando a formar parte 

estatística dos núcleos de maior dimensión ou de máis recente evolución, cuestións estas que se 

citarán nos núcleos correspondentes, e que nalgúns casos obrígannos a agrupar os datos dos 

referidos núcleos ós efectos do seu estudo, sobre todo se temos en conta que dada a súa 

proximidade e semellanza, estes datos non varían moito entre eles. 

Por estas cuestións tense estimado que o mellor sistema para encarar a delimitación dos núcleos 

rurais é a de facelo por parroquias, abranguendo así en unidades morfolóxicas aqueles núcleos 

que están en contacto entre si, ou aqueles que comparten datos estatísticos sen desagregar. 

Ós efectos de sintetizar a información referente a cada núcleo rural, detállanse todos aqueles que 

poidan ter unha descrición máis textual no apartado correspondente a cada núcleo e aqueles datos 

sintéticos que se recollen mellor en cadros ou datos numéricos recóllense na ficha resumo sintética 

de cada núcleo, por exemplo os datos desagregados de tipos de construcións ou vivendas ou 

aqueles que se refiren ós datos de superficies do núcleo, superficies de parcela, etc. 

 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CAMARIÑAS ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 21 

consultora galega s.l.                Análise do modelo de asentamento poboacional 

2.3. PARROQUIA DE CAMARIÑAS. 
 

Os núcleos rurais existentes arredor do núcleo urbano de Camariñas foron paulatinamente 

absorbidos polo núcleo principal, e se nalgúns casos esa absorción non foi física e territorial, polo 

menos si o foi a efectos estatísticos, e nos censos de poboación teñen desaparecido varios 

núcleos rurais (Agrelo, Cotro, Os Riás, A Cabreira, Millarenga e O Outeiro) como mínimo a eses 

efectos estatísticos dende o censo de 1981, que é o último no que apareceron. Ademais existen 

outros núcleos inicialmente rurais pero que si foron efectivamente absorbidos fisicamente polo solo 

urbano, e que polo tanto xa non imos a contabilizados aquí como núcleos rurais. Este é o caso dos 

núcleos de Area da Vila, Cabo Vilán, A Cancela, A Cedeira, a Grixa e Lingundi. Tampouco nos 

encargaremos aquí dos novos núcleos que foron xurdindo neste ámbito e que apareceron a partir 

do censo de 1991 (As Carballas, Lago e Portocelo) por ser xa netamente urbanos. 

De seguido imos a analizar as características pormenorizadas de cada un dos núcleos ou grupos 

nos que se ten estruturado o presente traballo. 

 
2.3.1. NÚCLEO DE COTARIÑO 

 
Núcleo pertencente á parroquia de Camariñas que aparece identificado como tal no Nomenclator 

oficial da Xunta de Galicia, nos planos 1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN e nos censos de 

poboación do INE. 

Xurde  cun carácter enteiramente rural preto do núcleo de Mourín, ó final da vía que o une de 

maneira directa con Camariñas, desenvolvéndose cunha estrutura moi clara de casarío de 

dimensións reducidas. A devandita tipoloxía, que conserva de sempre sen ningún tipo de 

ampliación, xa aparece reflectida en planos antigos e facendo referencia a esta célula como tal, co 

topónimo Casario Cotariño. 

 

                        
                                                                                                                    Cotariño 
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O presente núcleo  non conta cos servizos urbanísticos básicos de abastecemento e saneamento , 

pero si cos de: 

- Electricidade 

- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

No eido do patrimonio histórico e cultural, o núcleo de Cotariño carece de elementos catalogables, 

ó igual que equipamentos ou dotacións de calquera tipo dentro do mesmo. 

No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional podemos subliñar, aquí 

especificamente, as seguintes particularidades: 

Pódese falar no pequeno núcleo de Cotariño dunha tipoloxía de casal. Redúcese ó que 

poderiamos chamar casa grande, son unhas construcións que naceron para o desenvolvemento 

dunha economía pechada. Consta de tres corpos que definen un espazo a modo de patio. A 

edificación principal pódese definir como de planta rectangular de baixo máis un piso, a súa 

estrutura é de muros de cachotería polo que os ocos que se abren son de moi pequena dimensión, 

tanto fiestra como portas, que son de madeira e están pintadas de cor branca. 

Tódalas pezas que forman o casal teñen a cuberta a dúas augas. A  estrutura da cuberta é un 

armazón de madeira; o cumio apoiase  no alto dos pinches das fachadas laterais. Neste cumio á 

súa vez apoianse uns puntóns nos que van cravadas unhas táboas de madeira e sobre estas 

apóianse as tellas. 

Podemos falar tamén dunha arquitectura adxectiva que son as construcións que serven para a 

conservación e para o apoio dos traballos da terra .En Cotariño podemos falar da existencia de 

hórreos ou cabaceiros, construción destinada a gardar o millo. A súa tipoloxía consiste nun corpo 

de planta rectangular coas paredes feitas de sillares colocados en fiadas, deixando entre si 

pequenos ocos. Polo xeral a porta colócase no centro dun dos lados maiores; na soleira  úsase o 

mesmo material que nas paredes, a pedra. As cubertas dos hórreos son similares ás das vivendas 

sendo a dúas augas e usando a tella como material de cubrición. O soporte, xeralmente, é o pé 

consistente nunha columna de pedra que se remata cunha peza chamada tornarratos que ten a 

misión de impedir o acceso dos rilladores ó gran.  

Posúe tamén Cotariño unha albariza, construción para a mel, que ten forma circular e está 

orientada ó nacente; este anaco de terreo está cercado por un muro de pedra duns 2 mts de altura, 

e posúe unha porta  feita con barrotes de madeira. 
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                                                                                                           Albariza en Cotariño 

 
Os datos básicos de poboación referidos os últimos 45 anos (censos de 1960, 1981, 1991, 1996, 

2001 e 2005) reflíctense na táboa seguinte, onde se pode concluír que para os datos dispoñibles 

houbo unha baixada notable de poboación dende o primeiro censo  no ano 1960, chegando ó total 

abandono e degradación do núcleo que reflicte a desaparición de habitantes xa dende o censo do 

2001. 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 1996 2001 2005 
COTARIÑO, O CASERÍO 5 1 2 1 0 0 

 

Evolución demográfica de O Cotariño

0

1

2

3

4

5

6

1960 1981 1991 1996 2001 2005

 
 
Os datos básicos de edificación e vivenda referidos ós últimos 45 anos (censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 2001
COTARIÑO, O CASERÍO 5 2 2 - 
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Evolución das vivendas de O Cotariño
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Cabe sinalar que os núcleos urbanos son os que atraen a poboación con máis forza, xa que logo, 

sendo Cotariño un pequeno núcleo rural illado, nótase a súa perda progresiva e constante de 

poboación, reflectíndose tamén nunha baixada no índice de vivendas. Polo tanto, non conta con 

moitas expectativas de crecemento e desenvolvemento, o que se reflicte nunhas medidas 

axustadas na clasificación do solo proposta. 

 

2.3.2. NÚCLEO DE MOURÍN 

 
Núcleo pertencente á parroquia de Camariñas que aparece identificado como tal no Nomenclator 

oficial da Xunta de Galicia, nos planos 1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN e na Geografía 

de Galicia de Carreras y Candi, así como nos censos de poboación do INE,  conservando o seu 

topónimo orixinal. 

A súa tipoloxía morfolóxica é de casarío concentrado de carácter totalmente vinculado ó rural e con 

ramificacións ó longo do viario que o une co núcleo de Camariñas, sendo claro o seu 

desenvolvemento con forma de améndoa. 
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                                                                                                                                                      Núcleo de Mourín 

 
Non conta cos servizos urbanísticos básicos de abastecemento e saneamento, pero si cos de: 

- Abastecemento de auga (veciñal) 

- Electricidade 

- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

No eido do patrimonio histórico e cultural, carece de elementos catalogables, ó igual que de 

equipamentos ou dotacións de calquera tipo dentro do propio núcleo. 

 

No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional podemos subliñar aquí 

especificamente as seguintes particularidades: 

O máis característico do núcleo de Mourín son as dimensións da súa arquitectura, unha 

arquitectura de mínimos cuns volumes edificatorios mínimos e unha construción de escasa 

calidade, no que ós materiais se refire. 

A tipoloxía típica do núcleo de Mourín pódese definir como de planta rectangular de moi pequenas 

dimensións, construída en planta baixa. Os muros da vivenda están feitos en pedra de escasa 

calidade, usando cachotería pequena para a súa conformación, por iso atópanse polo xeral 

revestidos completamente e caleados ou pintados con cores claras. Os ocos nos muros son 

mínimos e de moi pequenas dimensións. As fiestras están construídas en madeira e redúcense a 

un bastidor e o vidro; atópanse normalmente pintadas con cores vivas ó igual que as portas que 

tamén están realizadas en madeira. 

Ó carón das vivendas existen espazos cubertos a modo de palleiro que son utilizados ademais de 

para a palla para o almacenaxe da leña. 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CAMARIÑAS ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 26 

consultora galega s.l.                Análise do modelo de asentamento poboacional 

As cubertas das vivendas son polo xeral a dúas augas, aínda que existen pezas a unha auga, 

montadas sobre un armazón de madeira e cubertas con tellas do país, consistente nunha peza 

troncocónica en forma de canle, feita de barro cocido. 

Aparte das minúsculas casas-vivendas tradicionais do núcleo, pódese falar tamén dunha 

arquitectura adxectiva como son as construcións que serven para a conservación e para o apoio 

dos traballos da terra . 

Así, no núcleo existen hórreos ou cabaceiros construción destinada a gardar o millo, a súa tipoloxía 

é a máis modesta, usándose simples táboas estreitas de madeira, tanto para as paredes coma 

para a súa cubrición, a cuberta ó igual ca das casas é a dúas augas. Os hórreos carecen de 

tornarratos e o soporte desta caixa de madeira é un simple pé de pedra sen labrar. 

                         

                     
                                                                               Hórreo de madeira do núcleo de Mourín 

 

Os datos básicos de poboación referidos ós últimos 45 anos (censos de 1960, 1981, 1991, 1996, 

2001 e 2005) reflíctense na táboa seguinte, onde se pode concluír que para os datos dispoñibles 

houbo unha baixada considerable da poboación, .sobre todo entre o período que abrangue os 

censos do 60 ó 81 no que o descenso é practicamente a metade dos habitantes. É de salientar que 

o número de vivendas non diminúe na mesma proporción que o dos habitantes do núcleo, senón 

que aínda conservan un número similar dende o principio. 

 
 

 

Denominación Categoría 1960 1981 1991 1996 2001 2005 
MOURIN ALDEA 56 27 19 19 15 13 
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Evolución demográfica de Mourín
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Os datos básicos de edificación e vivenda referidos ós últimos 45 anos (censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 
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A este respecto cómpre sinalar que son os núcleos urbanos os que atraen a poboación con máis 

forza. Mourín ó estaren preto do núcleo urbano de Camariñas reflicte un incremento de novas 

edificacións, aínda que está nun período dunha sutil perda de poboación. Con estes datos, e 

Denominación Categoría 1960 1981 1991 2001 
MOURÍN ALDEA 11 9 11 12 
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atendendo á súa situación xeográfica preto doutros núcleos formando un continuo, podemos dicir 

que conta con non moitas expectativas de crecemento e desenvolvemento, o que se reflicte 

nunhas medidas axustadas na clasificación do solo proposta. 

 

2.3.3. NÚCLEO DE PIONS 

   

Núcleo pertencente á parroquia de Camariñas que aparece identificado como tal no Nomenclator 

oficial da Xunta de Galicia, nos planos 1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN, nos censos de 

poboación do INE, e na Xeografía de Galicia de Carreras y Candi. 

Trátase dun núcleo de orixe netamente rural de dimensións medias, cunha tipoloxía morfolóxica é 

de casarío claro con edificacións en desenvolvemento liñal ó longo do viario, sen formar unha 

agrupación crara, máis ben algo esparexida nunha zona límite coa concentración parcelaria. 

Non conta cos servizos urbanísticos básicos de abastecemento e saneamento, pero si cos de: 

- Abastecemento de auga (veciñal) 

- Electricidade 

- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

En canto ós elementos do patrimonio histórico e cultural, carece deles, sendo tamén inexistentes 

os equipamentos ou dotacións de calqueira tipo no propio núcleo. 

No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional podemos subliñar, aquí 

especificamente, as seguintes particularidades: 

Pións é un pequeno núcleo formado por unhas construcións tradicionais un tanto esparexidas entre 

sí. As súas vivendas están formadas por, ademais da casa-vivenda, unhas construcións auxiliares 

que se acoplan perpendicularmente ás vivendas, construcións a unha auga e de cubrición de tella 

do paiís, esas construcións, que antano eran os palleiros, modificaron a súa función converténdose 

en garaxes. 

No núcleo pódese falar dunha tipoloxía de planta rectangular pechada por catro muros de pouco 

máis de 5 metros de altura (baixo máis un piso); dous lonxitudinais cunhas dimensións de entre 7 e 

10 metros e dous trasversais de entre 4 e 7 metros de lonxitude. Nestes muros emprégase a 

cachotería para a súa construción, o grosor dos cachotes varía, atopándose ás veces, cachotes 

grandes e pequenos, mesturados. Como revestimento destes muros pódense atopar neste núcleo  

diferentes solucións, dende deixalo coa pedra vista ata o cintado, pasando polo recebado total e 

pintado, usando cores claras. 

Nos muros atopamos varios tipos de ocos, todos coas súas diferentes funcións. As fiestras feitas 

de pequenas dimensións, redúcense a un bastidor e o vidro, aínda que moitas veces 

reemprazados por fiestras máis modernas e de materiais máis novos como o aluminio. As portas 

tamén de reducidas dimensións e realizadas en madeira e con dúas variables dunha ou de dúas 

follas, o seu contorno  exterior, ó igual que o das fiestras, son de cantería, e por último atópanse 
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tamén un tipo de ocos chamados bufardas, de mínimas dimensións que en ocasións redúcense a 

unhas pequenas fendas que fan posible a ventilación das cortes. 

As cubertas son polo xeral a dúas augas, aínda que poden atoparse algunhas construcións a unha 

soa auga, sendo os menos dos casos. Van montadas, sempre, sobre un armazón de madeira. Nas 

cubertas emprégase a tella do país como elemento de cubrición. 

 

                             
                                                                                     Vivenda restaurada no núcleo de Pións 

 
Existen tamén neste núcleo arquitecturas adxectivas que se poderían definir como construcións 

que serven para a conservación e para o apoio dos traballos do campo. Ten o núcleo de Pións 

hórreos ou cabaceiros, construción destinada a gardar o millo, a súa tipoloxía consiste nun corpo 

de planta rectangular coas paredes feitas de sillares colocados en fiadas, deixando entre si 

pequenos ocos. Polo xeral a porta colócase no centro dun dos lados maiores; na soleira, 

normalmente úsase o mesmo material que nas paredes, a pedra. A cuberta dos hórreos son 

similares á das vivendas sendo a dúas augas e usando a tella como material de cubrición. O 

soporte xeralmente é o pé, consistente nunha columna de pedra que se remata cunha peza 

chamada tornarratos que ten a misión de impedir o acceso dos rilladores ó gran. 

Os datos básicos de poboación referidos ós últimos 45 anos (censos de 1960, 1981, 1991, 1996, 

2001 e 2005) reflíctense na táboa seguinte, onde se pode concluír que para os datos dispoñibles 

houbo un claro salto no crecemento da poboación entre os censos de 1960 e 1981, chegando case 

a duplicar o número de habitantes, mentras que na seguinte década volve baixar e dende entón 

permanece estable, na súa ocupación. 

  
Denominación Categoría 1960 1981 1991 1996 2001 2005 

PIONS ALDEA 23 47 32 33 33 32 
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Os datos básicos de edificación e vivenda referidos ós últimos 45 anos (censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 2001

PIÓNS ALDEA 6 15 11 11 
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A este respecto cómpre sinalar que son os núcleos urbanos os que atraen poboación, con máis 

forza. Pións ó estaren preto do núcleo urbano de Camariñas reflicte unha pequena baixada de 
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novas edificacións, aínda que está nun período dun sutil aumento de poboación, con estes datos e 

atendendo á súa situación xeográfica preto doutros núcleos formando un continuo, podemos dicir 

que conta con non moitas expectativas de crecemento e desenvolvemento, o que se reflicte 

nunhas medidas axustadas na clasificación do solo proposta 

 

2.3.4. NÚCLEO DO COTRO  

 

Núcleo pertencente á parroquia de Camariñas que aparece identificado como tal no Nomenclator 

oficial da Xunta de Galicia, nos planos 1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN e nos censos de 

poboación do INE. 

O seu emprazamento é característico, conservando a súa traza orixinaria e formando parte do 

límite territorial que supón a concentración parcelaria desta parte da parroquia. 

Posúe unha tipoloxía morfolóxica de edificacións concentradas, cun carácter totalmente vinculado 

ó rural de moi pequenas dimensións e con forma nuclear, ó carón dun cruzamento de vías que 

articula o seu emprazamento. 

No eido do patrimonio histórico e cultural, o núcleo de Cotariño carece de elementos catalogables, 

ó igual que de equipamentos ou dotacións de calquera tipo, dentro do mesmo emprazamento. 

O presente núcleo conta con tódolos servizos urbanísticos básicos: 

- Abastecemento de auga 

- Saneamento 

- Electricidade 

- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

Todo isto segundo os trazados que se contemplan nos planos de información (basicamente para 

abastecemento de auga e liñas eléctricas de alta ou media tensión). 

No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional podemos subliñar aquí 

especificamente as seguintes particularidades: 

O núcleo de Cotro está formado por poucas edificacións e os seus volumes son sumamente 

sinxelos, sen voos nin elementos decorativos. Existe unha tipoloxía de planta rectangular, de planta 

baixa e un piso. A estrutura da súa arquitectura é de muros de pedra, muros feitos de cachotería, o 

grosor dos cachotes varía, atopándose ás veces, cachotes grandes e pequenos mesturados. Os 

muros atópanse encintados, tapando as xuntas, aínda que existen construcións totalmente 

recebadas e pintadas de cor Branca. 

Nestas construcións as cubertas son a dúas augas, feitas con armazóns de madeira e a súa 

cubrición é de tella do país. 
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                                                                                                                          Núcleo de Cotro 

Existen tamén arquitecturas que non son vivendas, pero que sirven de apoio a estas como espazos 

almacenaxe. Así, podemos falar da existencia de hórreos ou cabaceiros construción destinada a 

gardar o millo. A súa tipoloxía consiste nun corpo de planta rectangular coas paredes feitas de 

sillares colocados en fiadas deixando entre si pequenos ocos. Polo xeral a porta colócase no 

centro dun dos lados maiores; na soleira normalmente úsase o mesmo material que nas paredes, a 

pedra. As cubertas dos hórreos son similares ás das vivendas sendo a dúas augas e usando a tella 

como material de cubrición. O soporte xeralmente é o pé, consistente nunha columna de pedra que 

se remata cunha peza chamada tornarratos que ten a misión de impedir o acceso dos rilladores ó 

gran.   

Os datos básicos de poboación referidos ós últimos 45 anos (censos de 1960, 1981, 1991, 1996, 

2001 e 2005) reflíctense na táboa seguinte. Pódese concluír que para os datos dispoñibles houbo 

un aumento considerable da poboación, chegando incluso a duplicala no período que comprende 

os censos de 1960 a 1981, pero cecais se deba ós criterios empregados en cada censo para 

agrupar á poboación, podendo estar incluídos nos núcleos próximos. 

                     
Denominación Categoría 1960 1981 1991 1996 2001 2005 

COTRO, O ALDEA 25 48 - - - - 
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Os datos básicos de edificación e vivenda referidos ós últimos 45 anos (censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 2001

COTRO, O ALDEA 5 19 - - 
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A este respecto cómpre sinalar que son os núcleos urbanos os que atraen a poboación, con máis 

forza. Cotro ó estaren preto do núcleo urbano de Camariñas reflicte un forte crecemento de novas 
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edificacións, aínda que está nun período dunha sutil pérdida de poboación, con estes datos e 

atendendo á súa situación xeográfica preto doutros núcleos formando un continuo, podemos dicir 

que conta con non moitas expectativas de crecemento e desenvolvemento, o que se reflicte 

nunhas medidas axustadas na clasificación do solo proposta (estatisticamente desapareceu o 

núcleo e os seus datos van incluídos no núcleo urbano de Camariñas). 

 

2.3.5. NÚCLEO DE AGRELO 

 

Núcleo pertencente á parroquia de Camariñas que aparece identificado como tal no Nomenclator 

oficial da Xunta de Galicia, nos planos 1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN e nos censos de 

poboación do INE. 

Trátase dun núcleo de orixe netamente rural de pequenas dimensións xurdido a carón dun viario 

que conecta a parroquia de Camariñas coa de Xaviña. Posúe unha tipoloxía morfolóxica común  de 

vivenda esparexida e diseminada con entidade propia que se vai desenvolvendo ó longo de dito 

viario. 

 
O presente núcleo conta con tódolos servizos urbanísticos básicos: 

- Saneamento e pluviais 

- Abastecemento de auga veciñal. 

- Electricidade 

- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

Todo isto, segundo os trazados que se contemplan nos planos de información (basicamente para 

abastecemento de auga, saneamento e liñas eléctricas de alta ou media tensión). 

No eido do patrimonio histórico e cultural non podemos subliñar aquí ningún elemento que se poida 

catalogar especificamente, ó igual que os equipamentos ou dotacións de carácter público dos que 

tamén carece. 

No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional podemos subliñar, aquí 

especificamente, as seguintes particularidades: 

O núcleo tradicional de Agrelo está composto por tres edificacións tradicionais ademais das 

construcións adxectivas. Volumetricamente estas tres pezas son sinxelas sen voos nen elementos 

decorativos. A súa tipoloxía responde a unha planta rectangular pechada por catro muros de pouco 

máis de 5 metros de altura (baixo máis un piso). Nestes muros emprégase  a cachotería para a súa 

construción, o grosor dos cachotes varía, atopándose ás veces, cachotes grandes e pequenos, 

mesturados. Como revestimento destes muros pódense atopar neste núcleo diferentes solucións, 

dende deixalo coa pedra vista ata o cintado, pasando polo recebado total e pintado, usando cores 

claras. Nos muros atopamos varios tipos de ocos todos coas súas diferentes funcións. As fiestras 

feitas de pequenas dimensións, redúcense a un bastidor e o vidro, aínda que moitas veces 
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reemplazados por fiestras máis modernas e de materiais máis novos como o aluminio, as portas 

tamén de reducidas dimensións e realizadas en madeira e con dúas variables dunha ou de dúas 

follas, o seu contorno  exterior, ó igual que o das fiestras, son de cantería, e por último atópanse 

tamén un tipo de ocos chamados bufardas de mínimas dimensións que en ocasións redúcense a 

unhas pequenas fendas que fan posible a ventilación das cortes. As cubertas son, polo xeral, a 

dúas augas aínda que poden atoparse algunhas construcións a unha sola auga, sendo as menos 

das veces. Van montadas en tódolos casos sobre un armazón de madeira. Nas cubertas 

emprégase a tella do país como elemento de cubrición. 

As novas edificacións son todas vivendas unifamiliares que, aínda que non seguen a tipoloxía 

construtiva nen usan os mesmos materiais, si manteñen unhas volumetrías axeitadas para o 

núcleo. 

Pódese decir tamén deste núcleo que posúe arquitectura adxectiva podéndose falar de cabaceiros 

cunha tipoloxía que responde á da zona, un corpo de planta rectangular coas paredes feitas de 

sillares colocados en fiadas deixando entre si pequenos ocos, polo xeral a porta colócase no centro 

dun dos lados maiores; na soleira por regra xeral úsase o mesmo material que nas paredes, a 

pedra. As cubertas dos hórreos son similares ás das vivendas sendo a dúas augas e usando a tella 

como material de cubrición. O soporte normalmente é o pé, consistente nunha columna de pedra 

que se remata cunha peza chamada tornarratos que ten a misión de impedir o acceso dos 

rilladores ó gran.   

Os datos básicos de poboación referidos ós últimos 45 anos (censos de 1960, 1981, 1991, 1996, 

2001 e 2005) reflíctense na táboa seguinte, pódese concluír que para os datos dispoñibles houbo 

un descenso considerable da poboación, aínda que carecemos de datos desagregados máis 

recentes para confirmalo como tendencia actual. 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 1996 2001 2005 

AGRELO ALDEA 11 7 - - - - 
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Os datos básicos de edificación e vivenda referidos os últimos 45 anos (censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 2001

AGRELO ALDEA 2 6 - - 
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A este respecto cómpre sinalar que son os núcleos urbanos os que atraen a poboación con máis 

forza. Agrelo ó estaren preto do núcleo urbano de Camariñas reflicte un forte crecemento de novas 
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edificacións, aínda que está nun período dunha sutil pérdida de poboación, con estes datos e 

atendendo á súa situación xeográfica preto doutros núcleos formando un continuo podemos dicir 

que conta con non moitas expectativas de crecemento e desenvolvemento, o que se reflicte 

nunhas medidas axustadas na clasificación do solo proposta (estadísticamente desapareceu o 

núcleo e os seus datos van incluídos no núcleo urbano de Camariñas). 

 

2.3.6. NÚCLEO DOS RIÁS 

 

Núcleo pertencente á parroquia de Camariñas que aparece identificado como tal no Nomenclator 

oficial da Xunta de Galicia, nos planos 1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN e nos censos de 

poboación do INE, 

O conxunto conta con dúas partes diferenzadas, separadas entre si o longo dun viario, pero cunha 

entidade morfolóxica moi similar, cun carácter nuclear de caserío agrupado, ambos enteiramente 

vinculados o eido rural e integrados na concentración parcelaria. 

 

                                     
                                                                                                                                                Núcleo de Os Riás 

 
O presente núcleo conta con parte dos servizos urbanísticos básicos: 

- Abastecemento de auga 

- Electricidade 

- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

Todo isto segundo os trazados que se contemplan nos planos de información (basicamente para 

abastecemento de auga e liñas eléctricas de alta ou media tensión). 

No eido do patrimonio histórico e cultural, carece de elementos catalogables, ó igual que de 

equipamentos ou dotacións de calqueira tipo, dentro do propio núcleo. 

No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional podemos subliñar, aquí 

especificamente, as seguintes particularidades: 
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Os Riás é un núcleo composto de dúas agrupacións de edificacions, donde as súas casas-

vivendas víronse modificadas pola utilización de materiais novos no seu revestimento, dese modo 

estas edificacións non están integradas no seu contorno. 

De tódolos xeitos, esas vivendas responden a unha tipoloxía de planta rectangular de dúas alturas 

(planta baixa e piso) realizadas con muros de cachotería mesturando cachotes de distintos 

grosores, por norma xeral están sen recebar e sen encintar, agás as casas-vivenda. 

As cubertas das edificacións son a dúas augas con armazón de madeira e cubrición de tella do 

país. 

Os volumes das edificacións son moi sinxelos e carenteres de voos e ornato, debido á tipoloxía 

construtiva. 

Existen hórreos ou cabaceiros, construcións destinadas a gardar o millo. A súa tipoloxía consiste 

nun corpo de planta rectangular coas paredes feitas de sillares colocados en fiadas, deixando entre 

si pequenos ocos. Polo xeral a porta colócase no centro dun dos lados maiores; na soleira 

normalmente úsase o mesmo material que nas paredes, a pedra. As cubertas dos hórreos son 

similares ás das vivendas, sendo a dúas augas e usando a tella como material de cubrición. O 

soporte, polo xeral, é o pé, consistente nunha columna de pedra que se remata cunha peza 

chamada tornarratos, que ten a misión de impedir o acceso dos rilladores ó gran.   

Os datos básicos de poboación referidos ós últimos 45 anos (censos de 1960, 1981, 1991, 1996, 

2001 e 2005) reflíctense na táboa seguinte, e pódese concluír que para os datos dispoñibles ata 

1981, houbo unha baixada relativa de poboación, pero quizais se deba ós criterios empregados en 

cada censo para agrupar á poboación. 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 1996 2001 2005 

RIÁS ,OS ALDEA 36 26 - - - - 
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Os datos básicos de edificación e vivenda referidos ós últimos 45 anos (censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 2001 

RIÁS, OS ALDEA 7 10 - - 
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A este respecto cómpre sinalar que son os núcleos urbanos os que atraen a poboación con máis 

forza. Os Riás ó estaren preto do núcleo urbano de Camariñas reflicte un forte crecemento de 
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novas edificacións, aínda que está nun período dunha sutil perda de poboación, con estes datos e 

atendendo á súa situación xeográfica preto doutros núcleos formando un continuo, podemos dicir 

que conta con non moitas expectativas de crecemento e desenvolvemento, o que se reflicte 

nunhas medidas axustadas na clasificación do solo proposta (estadísticamente desapareceu o 

núcleo e os seus datos van incluídos no núcleo urbano de Camariñas). 

 

2.3.7. CONXUNTO DE NÚCLEOS DA CABREIRA, A MILLARENGA E O OUTEIRO 

 

Núcleos pertencentes á parroquia de Camariñas que aparecen identificados como tales no 

Nomenclator oficial da Xunta de Galicia, nos planos 1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN e 

nos censos de poboación do INE. 

 

                          
                                                                                     Vista de A Millarenga 

 
Os presentes núcleos contan con tódolos servizos urbanísticos básicos: 

- Saneamento e pluviais 

- Abastecemento de auga 

- Electricidade 

- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

Todo isto segundo os trazados que se contemplan nos planos de información (basicamente para 

abastecemento de auga, saneamento e liñas eléctricas de alta ou media tensión). 

No eido do patrimonio histórico e cultural non podemos subliñar aquí ningún elemento que se poida 

catalogar especificamente. 

No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional podemos subliñar, aquí 

especificamente, as seguintes particularidades: 
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Os núcleos que están ó norte do núcleo urbano de Camariñas vanse tratar tipoloxicamente igual, 

primeiro pola súa proximidade entre eles, sendo un continuo de núcleos no que non se pode falar 

dunha distinción clara, e segundo pola súa proximidade ó citado núcleo urbano de Camariñas que 

inflúe nos seus crecementos con novas construcións, dándolle unha imaxe homoxenea. 

Esa proximidade ó núcleo urbano fai que nos núcleos aparezan moitas novas edificacións que non 

responden ás dimensións volumétricas das arquitecturas tradicionais, debido a que agora 

necesítanse máis espazos, máis estancias e apareceron novas necesidades na poboación.  

A pesares destas novas edificacións pódese falar dunha tipoloxía de planta rectangular pechada 

por catro muros de pouco máis de 5 metros de altura (baixo máis un piso); dous lonxitudinais 

cunhas dimensións de entre 7 e 10 metros e dous trasversais de entre 4 e 7 metros de lonxitude. 

Nestes muros emprégase  a cachotería para a súa construción, o grosor dos cachotes varía, 

atopándose ás veces, cachotes grandes e pequenos, mesturados. Como revestimento destes 

muros pódense atopar neste núcleo  diferentes solucións, dende deixalo coa pedra vista ata o 

cintado, pasando polo recebado total e pintado, usando cores claras. 

Nos muros atopamos varios tipos de ocos todos coas súas diferentes funcións. As fiestras feitas de 

pequenas dimensións, redúcense a un bastidor e o vidro, aínda que moitas veces reemplazados 

por fiestras máis modernas e de materiais máis novos como o aluminio. As portas tamén de 

reducidas dimensións e realizadas en madeira e con dúas variables dunha ou dúas follas. O seu 

contorno  exterior, ó igual que o das fiestras, son de cantería, e por último atópanse tamén un tipo 

de ocos chamados bufardas, de mínimas dimensións que en ocasións redúcense a unhas 

pequenas fendas que fan posible a ventilación das cortes. 

As cubertas son, polo xeral a dúas augas. aínda que poden atoparse algunhas construcións a un 

sola auga, sendo as menos das veces. Van montadas, en tódolos casos, sobre un armazón de 

madeira. Nas cubertas emprégase a tella do país como elemento de cubrición. 

Aparte das casas-vivendas tradicionais e das novas construcións destes núcleos podemos falar 

tamén dunhas arquitectura adxectiva, que son as construcións que serven para a conservación e 

para o apoio dos traballos da terra. Podendose falar da existencia de hórreos ou cabaceiros 

construcións destinadas a gardar o millo. A súa tipoloxía consiste nun corpo de planta rectangular 

coas paredes feitas de sillares colocados en fiadas deixando entre si pequenos ocos. Polo xeral a 

porta colócase no centro dun dos lados maiores; na soleira por regra xeral úsase o mesmo material 

que nas paredes, a pedra. As cubertas dos hórreos son similares ás das vivendas, sendo a dúas 

augas e usando a tella como material de cubrición.O soporte normalmente é o pé, consistente 

nunha columna de pedra que se remata cunha peza chamada tornarratos que ten a misión de 

impedir o acceso dos rilladores ó gran.   
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                                                                                          Vista de O Outeiro 

 
Os dados básicos de poboación referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 1991, 1996, 

2001 e 2005) reflíctense nunha táboa común para os tres núcleos, e pódese concluír que para os 

dados dispoñibles ata 1981, houbo unha baixada relativa de poboación, pero cecais se deba ós 

criterios empregados en cada censo para agrupar a esta. 

 
Denominación Categoría 1960 1980 1991 1996 2001 2005 
CABREIRA, A ALDEA 98 69 - - - - 
MILLARENGA, A ALDEA 63 69 - - - - 
OUTEIRO, O ALDEA 167 103 - - - - 

 

Evolución demográfica de A Cabreira, 
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Os dados básicos de edificación e vivenda referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 
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Denominación Categoría 1960 1981 1991 2001 
CABREIRA, A ALDEA 20 25     
MILLARENGA, A ALDEA 15 21     
OUTEIRO, O ALDEA 35 30     
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A este respecto cómpre sinalar que son os núcleos urbanos os que atraen a poboación con máis 

forza. A Cabreira, A Millarenga e O Outeiro pásalles o mesmo que a tódolos núcleos da zona ó 

estaren preto do núcleo urbano de Camariñas reflexa un forte crecemento de novas edificacións, 

aínda que está nun período dunha sutil pérdida de poboación, (estadísticamente desapareceron 

estes núcleos e os seus dados van incluídos no núcleo urbano de Camariñas) con estes dados e 

atendendo á súa situación xeográfica preto doutros núcleos formando un continuo, podemos dicir 

que conta con non moitas expectativas de crecemento e desenvolvemento, o que se reflexa 

nunhas medidas axustadas na clasificación do solo proposta. 

 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CAMARIÑAS ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 44 

consultora galega s.l.                Análise do modelo de asentamento poboacional 

2.4. PARROQUIA DE CAMELLE. 
 
Na parroquia de Camelle non existen excesivos problemas cos núcleos rurais, dado que son 

poucos núcleos (3) posto que é unha escisión da parroquia inicial de Ponte do Porto, pero cómpre 

sinalar a particularidade de que o núcleo de Camelle, de carácter urbano na actualidade (e así se 

recollía xa na Delimitación do Solo Urbano de 1981) conta con casaríos de edificacións tradicionais 

situados nas aforas, sen unha denominación toponímica específica, polo tanto, imos a 

contemplalos como un núcleo rural, mantendo o topónimo de Camelle. 

 
De seguido imos a analizar as características pormiudadas de cada un dos núcleos ou grupos nos 

que se ten estruturado o presente traballo. 

 
2.4.1. NÚCLEO DE LAZO. 

 

Núcleo pertencente á parroquia de Camelle (Divino Espíritu Santo) que aparece identificado como 

tal no Nomenclator oficial da Xunta de Galicia, no plano 1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN 

e no censo de poboación do INE,  conservando o seu topónimo orixinal. Xa na Xeografía de Galicia 

de Carreras y Candi, fai referencia a Laso ou Lazo como unha das súas aldeas e da nome á Praia 

Braña de Lazo. 

 
Trátase dun núcleo de pequenas dimensións que  se atopa ubicado preto do nacemento do Rego 

de Arnou entre a Serra da Pena e a Costa dos Cabalos. 

A súa tipoloxía morfolóxica é de vivenda en ringleira acolmatada ó longo dun único rueiro que 

remata no propio núcleo, e que conserva a súa propia célula orixinaria aínda que en estado 

decadente e ruinoso. 

 
Como equipamentos ou dotacións o núcleo carece totalmente deles. 

O presente núcleo conta con parte dos servizos urbanísticos básicos: 

- Abastecemento de auga 

- Electricidade 

- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

Todo elo segundo os trazados que se contemplan nos planos de información (basicamente para 

abastecemento de auga e liñas eléctricas de alta ou media tensión). 

No eido do patrimonio histórico e cultural, o núcleo de Lazo carece de elementos catalogables. 

 
No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional podemos subliñar aquí 

especificamente as seguintes particularidades: 
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Os volumes da edificación do núcleo de Lazo son  sumamente sinxelos sen voos nen elementos 

decorativos. Os agrupamentos de edificacións tradicionais fanse seguindo un desenvolvemento 

perpendicular, mediante a prolongación da construción inicial, esta maneira de facer creou uns 

espazos a modo de plazas, con características públicas. 

É un núcleo pequeno, no que a súa tipoloxía responde a unha planta rectangular pechada por catro 

muros de pouco máis de 5 metros de altura (baixo máis un piso); dous lonxitudinais cunhas 

dimensións de entre 7 e 10 metros e dous trasversais de entre 4 e 7 metros de lonxitude. Nestes 

muros emprégase  a cachotería para a súa construción, o grosor dos cachotes varía, atopándose 

ás veces, cachotes grandes e pequenos, misturados. Como revestimento destes muros pódense 

atopar neste núcleo  diferentes solucións, dende deixalo coa pedra vista ata o cintado, pasando 

polo recebado total e pintado, usando cores claras. 

Nos muros atopamos varios tipos de ocos, todos coas súas diferentes funcións. As fiestras feitas 

de pequenas dimensións, redúcense a un bastidor e o vidro, aínda que moitas veces reemplazados 

por fiestras máis modernas e de materiais maáis novos como o aluminio. As portas tamén de 

reducidas dimensións e realizadas en madeira e con dúas variables dunha ou dúas follas, o seu 

contorno  exterior, ó igual co das fiestras, son de cantería, e por último atópanse tamén un tipo de 

ocos chamados bufardas, de mínimas dimensións que en ocasións redúcense a unhas pequenas 

fendas que fan posible a ventilación das cortes. 

As cubertas son, polo xeral, a dúas augas aínda que poden atoparse algunhas construcións a unha 

sola auga, sendo as menos das veces. Van montadas en tódolos casos sobre un armazón de 

madeira. Nas cubertas emprégase a tella do país como elemento de cubrición. 

Aparte das casas-vivendas  tradicionais do núcleo de Lazo, podemos falar tamén dunha 

arquitectura adxectiva que son as construcións que serven para a conservación e para o apoio dos 

traballos da terra. Así, no núcleo de Lazo podemos falar da existencia de hórreos ou cabaceiros, 

construcións destinadas a gardar o millo. A súa tipoloxía consiste nun corpo de planta rectangular 

coas paredes feitas de sillares, colocados en fiadas deixando entre si pequenos ocos. Polo xeral a 

porta colócase no centro dun dos lados maiores; na soleira normalmente úsase o mesmo material 

que nas paredes, a pedra. As cubertas dos hórreos son similares ás das vivendas, sendo a dúas 

augas e usando a tella como material de cubrición. O soporte xeralmente é o pé, consistente nunha 

columna de pedra que se remata cunha peza chamada tornarratos que ten a misión de impedir o 

acceso dos rilladores ó gran. 

Cómpre sinalar que moitas das edificacións tradicionais están en mal estado, sendo moitas delas 

ruínas.  

 
Os dados básicos de poboación referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 2001 e 2005) 

reflíctense na táboa seguinte, onde se pode concluír que para os dados dispoñibles houbo unha 

baixada paulatina e gradual da poboación. 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 1996 2001 2005 

LAZO ALDEA 53 19 15 20 18 13 
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Os dados básicos de edificación e vivenda referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 
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Cabe sinalar que os núcleos urbanos son os que atraen a poboación con máis forza e sendo Lazo 

un pequeno núcleo rural illado nótase na súa perda progresiva e constante de poboación, 

Denominación Categoría 1960 1981 1991 2001
LAZO ALDEA 11 5 3 3 
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reflectíndose tamén unha baixada das vivendas. Polo tanto, non conta  con moitas expectativas de 

crecemento e desenvolvemento, o que se reflexa nunhas medidas axustadas na clasificación do 

solo proposta. 

 

2.4.2. NÚCLEO DE CAMELLE. 

.  

Núcleo pertencente á parroquia de Camelle (Divino Espíritu Santo) que non posúe topónimo 

recoñecido na actualidade, pero que se ten constancia da súa existencia como núcleo polas 

imaxes obtidas de fotos aéreas da década dos 50. 

Trátase dun pequeno núcleo de dimensións reducidas que xurde entre o Rego de Camelle e a 

estrada CP.1601, cunha morfoloxía típica de carácter polinuclear. 

 

O presente núcleo conta con parte dos servizos urbanísticos básicos: 

- Abastecemento de auga 

- Electricidade 

- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

Todo elo segundo os trazados que se contemplan nos planos de información (basicamente para 

abastecemento de auga e liñas eléctricas de alta ou media tensión). 

No eido do patrimonio histórico e cultural, o núcleo de Camelle carece de elementos catalogables. 

Carece de equipamentos ou dotacións dentro do núcleo, inda que compre mencionar pola sua 

proximidade o mesmo  unha pista deportiva (E-20201) e un espacio libre (L-20201). 

 
No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional podemos subliñar, aquí 

especificamente, as seguintes particularidades: 

No pequeno núcleo de Camelle pódese destacar en primeiro lugar que está composto por dúas 

agrupacións de vivendas. As agrupacións das vivendas seguen un desenvolvemento 

perpendicular, mediante a prolongación da construción inicial, formando uns espazos relacionados 

coas vivendas a modo de praza. 

Tipoloxicamente pódese falar dunha tipoloxía de planta rectangular pechada por catro muros de 

pouco máis de 5 metros de altura (baixo máis un piso). Nestes muros emprégase  a cachotería 

para a súa construción, o grosor dos cachotes varía, atopándose ás veces, cachotes grandes e 

pequenos, misturados.  

Nos muros atopamos varios tipos de ocos todos coas súas diferentes funcións. As fiestras feitas de 

pequenas dimensións, redúcense a un bastidor e o vidro, aínda que moitas veces reemplazados 

por fiestras máis modernas e de materiais máis novos como o aluminio. As portas tamén de 

reducidas dimensións e realizadas en madeira e con dúas variables dunha ou dúas follas. O seu 

contorno  exterior, ó igual que o das fiestras, son de cantería, e por último atópanse tamén un tipo 
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de ocos chamados bufardas, de mínimas dimensións que en ocasións redúcense a unhas 

pequenas fendas que fan posible a ventilación das cortes. 

As cubertas son, polo xeral, a dúas augas aínda que poden atoparse algunhas construcións a unha 

sola auga, sendo as menos das veces. Van montadas en tódolos casos, sobre un armazón de 

madeira. Nas cubertas emprégase a tella do país, como elemento de cubrición. 

Aparte das casas-vivendas tradicionais do núcleo de Camelle podemos falar tamén dunha 

arquitectura adxectiva, arquitectura que serven para a conservación e para o apoio dos traballos da 

terra. Así, no núcleo de Camelle podemos falar da existencia de hórreos ou cabaceiros, 

construción destinada a gardar o millo. A súa tipoloxía consiste nun corpo de planta rectangular 

coas paredes feitas de sillares colocados en fiadas, deixando entre si pequenos ocos. 

Normalmente, a porta colócase no centro dun dos lados maiores; na soleira por regra xeral úsase o 

mesmo material que nas paredes, a pedra. As cubertas dos hórreos son similares ás das vivendas, 

sendo a dúas augas e usando a tella como material de cubrición. O soporte xeralmente é o pé, 

consistente nunha columna de pedra que se remata cunha peza chamada tornarratos que ten a 

misión de impedir o acceso dos rilladores ó gran. O palleiro que teñen as paredes formadas por un 

muro de pedra de pouca altura e o resto de táboas de madeira. 

É destacable sinalar que existen edificacións tradicionais en estado de ruóna, aínda que son as 

menos das construcións. 

 
Non existen dados básicos de poboación e vivenda desagregados referidos a este ámbito nos 

últimos 45 anos. (Censos de 1960, 1981, 2001 e 2005), por estar integrados no núcleo urbano de 

Camelle. 
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2.5. PARROQUIA DE PONTE DO PORTO. 
 
Os núcleos rurais existentes arredor do núcleo urbano de Ponte do Porto foron paulatinamente 

absorbidos polo núcleo principal, e se nalgúns casos esa absorción non foi física e territorial, 

alomenos si o foi a efectos estatísticos, e nos censos de poboación teñen desaparecido varios 

núcleos rurais (A Grixa e Xarás) alomenos a eses efectos estatísticos dende o Censo de 1981, que 

é o último no que apareceron. Ademais existen outros núcleos inicialmente rurais pero que si foron 

efectivamente absorbidos fisicamente polo solo urbano, alomenos en parte, como o nucleo de Va 

de Porco, que ainda tendo unha parte tradicional vinculada a A Grixa, o seu topónimo aparece por 

primeira vez nos censos en 1991. Compre sinalar tamén eiqui a existencia de un núcleo vinculado 

á expansión de un nucleo existente no concello veciño de Vimianzo, e que polo tanto non consta a 

efectos oficiais en Camariñas (Lexas). 

 

De seguido imos a analizar as características pormiudadas de cada un dos núcleos ou grupos, nos 

que se ten estruturado o presente traballo. 

 
2.5.1. NÚCLEO DE A GRIXA. 

 

Núcleo pertencente á parroquia de Ponte do Porto que aparece identificado como tal no 

Nomenclátor oficial da Xunta de Galicia e nos planos 1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN 

pero que nos censos de poboación do INE non aparece individualizado a partires do censo de 

1981, senón englobado na entidade de Ponte do Porto como un conxunto, aínda que en censos 

anteriores si aparecía desagregado. 

              
                                                                                                    Núcleo de A Grixa 

A súa denominación actual deriva de Igrexa, por situarse aquí a igrexa parroquial orixinal que era 

supostamente románica (século XI) e que estaba situada onde se empraza hoxe o cemiterio, pero 
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foi destruída para ampliar este. De calquera xeito, así aparecía nomeado como “Iglesia” na 

Xeografía de Galicia de Carreras y Candi, sendo este o principal factor determinante da súa 

formación como núcleo, polo tanto é un dos núcleos máis antigos da parroquia, aínda que non ten 

acadado excesiva relevancia como entidade poboacional, pois a poboación tende a concentrarse 

no núcleo urbano de Ponte do Porto máis próximo. 

A súa tipoloxía morfolóxica é de casarío espallado ó longo do viario, e a súa expansión estivo 

condicionada pola apertura da denominada Rúa do Porto, en paralelo ó río que condensa as novas 

edificacións aparecidas a carón do núcleo orixinario. 

Como equipamentos ou dotacións cómpre suliñar aquí o cemiterio parroquial de Ponte do Porto (E-

30301) que cota cun pequeño espacio libre adosado (L-30301). 

Fora do núcleo pero vinculado o mesmo atopamos o cemiterio municipal (E-30002) e unha pista 

deportiva (E-30003). 

 

O presente núcleo conta con todos os servicios urbanísticos básicos: 

- Saneamento e pluviais 

- Abastecemento de auga 

- Electricidade 

- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

Todo elo segundo os trazados que se contemplan nos planos de información (basicamente para 

abastecemento de auga, saneamento e liñas eléctricas de outa ou media tensión). 

No eido do patrimonio histórico e cultural cómpre suliñar aquí os seguintes elementos que se 

catalogan especificamente: 

- Cemiterio parroquial (Ficha I-001), nº 8 en plano. 

- Espadana-campanario (Ficha A-004), nº 7 en plano 

- Castro do Coroado, situado nas proximidades, ó norte do núcleo (ficha X-0025), nº 2 en 

plano. 

 

No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional podemos suliñar aquí 

especificamente as seguintes particularidades: 

No núcleo tradicional de A Grixa os agrupamentos de edificacións tradicionais fanse seguindo un 

desenvolvemento liñal, é dicir a súa prolongación a traveso dos muros piñóns. 

No que atinxe á súa tipoloxía edificatoria pódese falar dunha arquitectura tradicional de planta 

rectangular pechada por catro muros de pouco máis de 5 metros de altura (baixo máis un piso); 

dous lonxitudinais cunhas dimensións de entre 7 e 10 metros e dous transversais de entre 4 e 7 

metros de lonxitude. Nestes muros emprégase  a cachotería para a súa construción, o grosor dos 

cachotes varía, atopándose ás veces, cachotes grandes e pequenos, mesturados. Como 
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revestimento destes muros pódense atopar neste núcleo diferentes solucións, dende deixalo coa 

pedra vista ata o cintado, pasando polo recebado total e pintado, usando cores claras. 

Nos muros atopamos varios tipos de ocos, todos coas súas diferentes funcións. As fiestras feitas 

de pequenas dimensións redúcense a un bastidor e o vidro, aínda que moitas veces reemprazadas 

por fiestras máis modernas e de materiais máis novos como o aluminio, as portas tamén de 

reducidas dimensións e realizadas en madeira e con dúas variables de unha ou de dúas follas, o 

seu contorno  exterior ó igual co das fiestras, son de cantería. E por último atópanse tamén un tipo 

de ocos chamados bufardas de mínimas dimensións que en ocasións redúcense a unhas 

pequenas fendas que fan posible a ventilación das cortes. Ademais disto atópanse fachadas 

dalgunhas edificacións que posúen na súa planta primeira unha balconada. 

As cubertas son, polo xeral, de dúas augas aínda que poden atoparse algunhas construcións a 

unha única auga.Van montadas en tódolos casos sobre un armazón de madeira.Nas cubertas 

emprégase a tella do país como elemento de cubrición. 

Alén das casas-vivendas tradicionais do núcleo de A Grixa, podemos falar dunha arquitectura 

adxectiva que son as construcións que serven para a conservación e para o apoio dos traballos da 

terra . Así no núcleo de A Grixa podemos falar da existencia de hórreos ou cabaceiros, construción 

destinada a gardar o millo, a súa tipoloxía consiste nun corpo de planta rectangular coas paredes 

feitas de sillares colocados en fiadas, deixando entre si pequenos ocos, polo xeral a porta colócase 

no centro dun dos lados maiores, na soleira por regra xeral úsase o mesmo material que nas 

paredes, a pedra. As cubertas dos hórreos son similares á das vivendas sendo a dúas augas e 

usando a tella como material de cubrición. O soporte normalmente é o pé consistente nunha 

columna de pedra que se remata cunha peza chamada tornarratos que ten a misión de impedir o 

acceso dós rilladores ó gran. A eira, construción relacionada có hórreo, feita de pedra de formas 

circulares cun reborde duns 0,50 metros de alto que impide que o gran saia para fóra. O palleiro 

que teñen as paredes formadas por un muro de pedra de pouca altura e o resto de táboas de  

madeira. 
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                                                                                                   Hórreo do núcleo de A Grixa   

 
Tanto as construcións ex novo como as modificacións das tradicionais manteñen unhas 

proporcións volumétricas, aínda que non utilicen os materiais acordes co medio no que están. É 

salientable destacar que as novas construcións non teñen en conta o que son as terras de labranza 

e invaden estas zonas por non ter unha relación íntima co medio. 

 
Os datos básicos de poboación referidos ós últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 1991, 1996, 

2001 e 2005) reflíctense na táboa seguinte, onde se pode concluír que para os datos dispoñibles 

(só ata 1981 pois logo desaparece como entidade) houbo unha baixada relativa de poboación, pero 

cecais se deba ós criterios empregados en cada censo para agrupar á poboación. 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 1996 2001 2005 
GRIXA, A ALDEA 111 93 - - - - 
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Evolución demográfica de A Grixa  (Ponte do Porto)
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Os datos básicos de edificación e vivenda referidos ós últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 2001

GRIXA, A ALDEA 27 27 - - 
 

Evolución das vivendas de A Grixa ( Ponte do Porto)
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A este respecto cómpre sinalar o xa apuntado a respecto de que é o núcleo urbano de Ponte do 

Porto o que atrae a poboación con máis forza, pero carecemos de datos desagregados máis 

recentes para confirmalo, aínda que este núcleo ofrece boas características para a expansión da 

poboación por compartir algunhas das virtudes que se aprecian pola poboación no núcleo urbano 
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xa citado (sobre todo na Rúa do Porto, con moi boa accesibilidade e servizos), e polo tanto conta 

con boas expectativas de crecemento e desenvolvemento. 

 

2.5.2. NÚCLEO DE XARÁS 

 

Núcleo pertencente á parroquia de Ponte do Porto que aparece identificado como tal no 

Nomenclátor Oficial da Xunta de Galicia e nos planos 1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN, 

pero que nos Censos de poboación do INE recentes aparece englobado no núcleo principal de 

Ponte do Porto, aínda que ata o censo de 1981 aparecía co seu topónimo orixinal Xarás. 

 

        
                                                                                                              Vivenda en Xarás 

 
Trátase dun núcleo de orixe netamente rural, de pequenas dimensións, xurdido a carón dos 

núcleos de A Grixa e O Allo, e actualmente influenciado polo núcleo urbano de Ponte do Porto, co 

que comunica a traveso da denominada Avenida de Xarás. 

A súa tipoloxía morfolóxica é de casarío claro, aínda que de carácter nuclear, e a súa expansión 

estivo condicionada por viarios de novo trazado, situados no entorno do núcleo urbano de Ponte de 

Porto, pero mantén aínda o rueiro tradicional do núcleo primitivo. 

Non conta con equipamentos ou dotacións de carácter público. 

O presente núcleo conta con todos os servizos urbanísticos básicos: 

- Saneamento e pluviais 

- Abastecemento de auga veciñal. 

- Electricidade 

- Alumeado 
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- Telefonía 

- Recollida de lixo 

Todo elo segundo os trazados que se contemplan nos planos de información (basicamente para 

abastecemento de auga, saneamento e liñas eléctricas de outa ou media tensión). 

No eido do patrimonio histórico e cultural non podemos subliñar aquí ningún elemento que se poida 

catalogar especificamente. 

No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional podemos subliñar aquí, 

especificamente, as seguintes particularidades: 

No núcleo de Xarás os volumes son sumamente sinxelos sen voos nin elementos decorativos. Os 

agrupamentos de edificacións tradicionais fanse seguindo un desenvolvemento liñal, é dicir a súa 

prolongación a traveso dos muros piñóns 

A tipoloxía edificatoria típica do núcleo de Xarás responde ás necesidades dunha economía débil. 

Con esta premisa pódese falar dunha tipoloxía moi sinxela que responde a esas necesidades. 

Planta rectangular pechada por catro muros de pouco máis de 5 metros de altura (baixo máis un 

piso); dous lonxitudinais cunhas dimensións de entre 7 e 10 metros e dous transversais de entre 4 

e 7 metros de lonxitude. Nestes muros emprégase a cachotería para a súa construción, o grosor 

dos cachotes varía, atopándose ás veces, cachotes grandes e pequenos, mesturados. Como 

revestimento destes muros pódense atopar neste núcleo  diferentes solucións, dende deixalo coa 

pedra vista ata o cintado, pasando polo recebado total e pintado, usando cores claras. 

Nos muros atopamos varios tipos de ocos todos coas súas diferentes funcións. As fiestras feitas de 

pequenas dimensións, redúcense a un bastidor e o vidro, aínda que moitas veces reemprazadas 

por fiestras máis modernas e de materiais máis novos como o aluminio, as portas tamén son de 

reducidas dimensións e realizadas en madeira e con dúas variables de unha ou de dúas follas, o 

seu contorno  exterior, ó igual co das fiestras, son de cantería. E por último atópanse tamén un tipo 

de ocos chamados bufardas de mínimas dimensións, que en ocasións redúcense a unhas 

pequenas fendas que fan posible a ventilación das cortes. Nos muros atópanse pezas de pedra 

que serven como panais de abellas para recoller a mel. 

                                 
                                                               Detalle dunha colmea no núcleo de Xarás 
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As cubertas son, polo xeral, a dúas augas aínda que poden atoparse algunhas construcións a unha 

única auga, aínda que son as menos. Van montadas en tódolos casos sobre un armazón de 

madeira. Nas cubertas emprégase a tella do país como elemento de cubrición. 

Aparte das casas-vivendas tradicionais do núcleo de Xarás, podemos falar tamén dunha 

arquitectura adxectiva que son as construcións que serven para a conservación e para o apoio dos 

traballos da terra. Así no núcleo de Xarás podemos falar da existencia de hórreos ou cabaceiros 

construción destinada a gardar o millo, a súa tipoloxía consiste nun corpo de planta rectangular 

coas paredes feitas de sillares colocados en fiadas deixando entre si pequenos ocos, polo xeral a 

porta colócase no centro dun dos lados maiores, na soleira case sempre úsase o mesmo material 

que nas paredes, a pedra. As cubertas dos hórreos son similares á das vivendas, sendo a dúas 

augas e usando a tella como material de cubrición.O soporte normalmente é o pé consistente 

nunha columna de pedra que se remata cunha peza chamada tornarratos que ten a misión de 

impedir o acceso dós rilladores ó gran.   

 

Os datos básicos de poboación referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 1991, 1996, 

2001 e 2005) reflíctense na táboa seguinte, onde se pode concluír que para os datos dispoñibles 

(so ata 1981 pois despois desaparece como entidade) houbo un incremento relativo de poboación, 

aínda que carecemos de datos desagregados máis recentes para confirmalo como tendencia 

actual. 

 

Denominación Categoría 1960 1981 1991 1996 2001 2005 
XARÁS ALDEA 43 57 - - - - 

 

Evolución demográfica de Xarás
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Os datos básicos de edificación e vivenda referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 

 

Denominación Categoría 1960 1981 1991 2001
XARÁS ALDEA 10 17 - - 
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A este respecto cómpre sinalar o xa apuntado a respecto de que é o núcleo urbano de Ponte do 

Porto o que atrae a poboación con máis forza, pero carecemos de datos desagregados máis 

recentes para confirmalo, aínda que este núcleo ofrece boas características para a expansión da 

poboación nas zonas (bastante limitadas) que se reservan ó efecto. 

 

2.5.3. NÚCLEO DE ALLO, O 

 

Núcleo pertencente á parroquia de Ponte do Porto que aparece identificado como tal no 

Nomenclátor oficial da Xunta de Galicia, nos planos 1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN, nos 

censos de poboación do INE e na Xeografía de Galicia de Carreras y Candi. 

 

Trátase dun núcleo de orixe netamente rural de dimensións medias, xurdido na estreita franxa 

entre o monte e a desembocadura do río Grande, na Ría do Porto, nunha pequena planicie pola 

que se trazou tanxencialmente ó núcleo a estrada AC-432 que comunica con Camariñas. 

A súa tipoloxía morfolóxica é de casarío denso e carácter nuclear, cun viario de certa 

complexidade, marcado por rueiros de carácter rural e irregulares no seu trazado, seguindo os 

límites da topografía e da fragmentada propiedade que contrasta coa parcelación máis regular ó 

carón da estrada. 
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A súa expansión estivo condicionada pola apertura da estrada AC-432, en paralelo ó río Grande na 

súa desembocadura, que condensa en boa medida as novas edificacións aparecidas a carón do 

núcleo orixinario, actualmente influenciado polo núcleo urbano de Ponte do Porto, co que comunica 

a traveso da citada estrada AC-432. 

 

Como equipamentos ou dotacións non podemos subliñar aquí ningún. 

O presente núcleo conta con case todos os servizos urbanísticos básicos: 

- Abastecemento de auga 

- Electricidade 

- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

Todo elo segundo os trazados que se contemplan nos planos de información (basicamente para 

abastecemento de auga, saneamento e liñas eléctricas de alta ou media tensión). 

No eido do patrimonio histórico e cultural non podemos subliñar aquí ningún elemento que se poida 

catalogar especificamente. 

 

No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional podemos subliñar aquí, 

especificamente, as seguintes particularidades: 

Os agrupamentos de edificacións tradicionais fanse seguindo un desenvolvemento liñal, é dicir a 

súa prolongación a traveso dos muros piñóns. A tipoloxía edificatoria típica do núcleo de Allo 

responde ás necesidades dunha economía débil. Con esta premisa pódese falar dunha tipoloxía 

moi sinxela que responde a esas necesidades. 

Planta rectangular pechada por catro muros de pouco máis de 5 metros de altura (baixo máis un 

piso); dous lonxitudinais cunhas dimensións de entre 7 e 10 metros e dous transversais de entre 4 

e 7 metros de lonxitude. Nestes muros emprégase a cachotería para a súa construción, o grosor 

dos cachotes varía, atopándose ás veces, cachotes grandes e pequenos, mesturados. Como 

revestimento destes muros pódense atopar neste núcleo diferentes solucións, dende deixalo coa 

pedra vista ata o cintado, pasando polo recebado total e pintado usando cores claras. 

Nos muros atopamos varios tipos de ocos, todos coas súas diferentes funcións. As fiestras feitas 

de pequenas dimensións, redúcense a un bastidor e o vidro, aínda que moitas veces 

reemprazadas por fiestras máis modernas e de materiais máis novos como o aluminio, as portas 

tamén de reducidas dimensións e realizadas en madeira e con dúas variables de unha ou de dúas 

follas, o seu contorno  exterior, ó igual co das fiestras, son de cantería. E por último atópanse 

tamén un tipo de ocos chamados bufardas de mínimas dimensións que en ocasións redúcense a 

unhas pequenas fendas que fan posible a ventilación das cortes. 

As cubertas son, polo xeral, a dúas augas aínda que poden atoparse algunhas construcións a unha 

sola auga, aínda que son as menos. Van montadas en tódolos casos sobre un armazón de 

madeira. Nas cubertas emprégase a tella do país como elemento de cubrición. 
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Aparte das casas-vivendas tradicionais do núcleo de Allo, podemos falar dunha arquitectura 

adxectiva que son as construcións que serven para a conservación e para o apoio dos traballos da 

terra. Así, no núcleo de Allo podemos falar da existencia de hórreos ou cabaceiros, construción 

destinada a gardar o millo, a súa tipoloxía consiste nun corpo de planta rectangular coas paredes 

feitas de sillares colocados en fiadas, deixando entre si pequenos ocos. Polo xeral a porta colócase 

no centro dun dos lados maiores, na soleira, a cotío, úsase o mesmo material que nas paredes, a 

pedra. As cubertas dos hórreos son similares á das vivendas, sendo a dúas augas e usando a tella 

como material de cubrición. O soporte normalmente é o pé, consistente nunha columna de pedra 

que se remata cunha peza chamada tornarratos, que ten a misión de impedir o acceso dos 

rilladores ó gran. Atópase tamén a eira, construción relacionada có hórreo, feita de pedra de 

formas circulares cun reborde que ronda o medio metro de alto, que impide que o gran saia para 

fóra. 

 
Os datos básicos de poboación referidos ós últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 1991, 1996, 

2001 e 2005) reflíctense na táboa seguinte, onde se pode concluír que para os datos dispoñibles 

houbo un sostido crecemento da poboación. 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 1996 2001 2005 
ALLO, O ALDEA 157 185 160 181 191 171 
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Os datos básicos de edificación e vivenda referidos ós últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 2001

ALLO, O ALDEA 33 51 79 74 
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Evolución das vivendas de O Allo
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A este respecto cómpre sinalar o xa apuntado a respecto de que é o núcleo urbano de Ponte do 

Porto o que atrae a poboación con máis forza, aínda que este núcleo ofrece boas características 

para a expansión da poboación por compartir algunhas das virtudes que se aprecian pola 

poboación no núcleo urbano xa citado (sobre todo na estrada AC-432, con moi boa accesibilidade 

e servizos), que se reflite tamén no crecemento das vivendas, a pesares do estancamento do 

último censo, e polo tanto, conta con boas expectativas de crecemento e desenvolvemento. 

 

2.5.4. NÚCLEO DE DOR 

 

Núcleo pertencente á parroquia de Ponte do Porto que aparece identificado como tal no 

Nomenclátor oficial da Xunta de Galicia, nos planos 1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN, nos 

censos de poboación do INE e na Xeografía de Galicia de Carreras y Candi. 

 

Trátase dun núcleo de orixe netamente rural de dimensións medias, xurdido na estreita franxa 

entre o monte e a desembocadura do río Grande, na Ría do Porto, nunha pequena planicie pola 

que se trazou tanxencialmente ó núcleo a estrada AC-432 que comunica con Camariñas. 

A súa tipoloxía morfolóxica é de casarío denso e carácter nuclear, cun viario de certa 

complexidade, marcado por rueiros de carácter rural e irregulares no seu trazado, seguindo os 

límites da topografía e da fragmentada propiedade que contrasta coa parcelación máis regular ó 

carón da estrada. 

A súa expansión estivo condicionada pola apertura da estrada AC-432, en paralelo ó río Grande na 

súa desembocadura, que condensa en boa medida as novas edificacións aparecidas a carón do 

núcleo orixinario, actualmente influenciado polo núcleo urbano de Ponte do Porto, co que comunica 

a traveso da citada estrada AC-432. 
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Como equipamentos ou dotacións non podemos subliñar aquí ningún. 

O presente núcleo conta con todos os servizos urbanísticos básicos: 

- Saneamento e pluviais 

- Abastecemento de auga 

- Electricidade 

- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

Todo elo segundo os trazados que se contemplan nos planos de información (basicamente para 

abastecemento de auga, saneamento e liñas eléctricas de alta ou media tensión). 

No eido do patrimonio histórico e cultural non podemos subliñar aquí ningún elemento que se poida 

catalogar especificamente dentro do núcleo, pero nas súas proximidades podemos subliñar o Pazo 

de Dor, situado ó sur do núcleo (ficha A-007), nº 13 en plano. 

 

No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional podemos subliñar aquí, 

especificamente, as seguintes particularidades: 

Os agrupamentos de edificacións tradicionais fanse seguindo un desenvolvemento liñal, é dicir a 

súa prolongación a traveso dos muros piñóns. A tipoloxía edificatoria típica do núcleo de Dor 

responde ás necesidades dunha economía débil. Con esta premisa pódese falar dunha tipoloxía 

moi sinxela que responde a esas necesidades. 

Planta rectangular pechada por catro muros de pouco máis de 5 metros de altura (baixo máis un 

piso); dous lonxitudinais cunhas dimensións de entre 7 e 10 metros e dous transversais de entre 4 

e 7 metros de lonxitude. Nestes muros emprégase  a cachotería para a súa construción, o grosor 

dos cachotes varía, atopándose ás veces, cachotes grandes e pequenos, mesturados. Como 

revestimento destes muros pódense atopar neste núcleo diferentes solucións, dende deixalo coa 

pedra vista ata o cintado, pasando polo recebado total e pintado, usando cores claras. 

Nos muros atopamos varios tipos de ocos, todos coas súas diferentes funcións. As fiestras feitas 

de pequenas dimensións redúcense a un bastidor e o vidro, aínda que moitas veces reemprazados 

por fiestras máis modernas e de materiais máis novos como o aluminio, as portas tamén de 

reducidas dimensións e realizadas en madeira e con dúas variables de unha ou dúas follas, o seu 

contorno  exterior, ó igual que o das fiestras, son de cantería. E por último atópanse tamén un tipo 

de ocos chamados bufardas, de mínimas dimensións que en ocasións redúcense a unhas 

pequenas fendas que fan posible a ventilación das cortes. 

As cubertas son, polo xeral, a dúas augas aínda que poden atoparse algunhas construcións a unha 

sola auga, aínda que son as menos. Van montadas en tódolos casos sobre un armazón de 

madeira. Nas cubertas emprégase a tella do país como elemento de cubrición. 

Aparte das casas-vivendas tradicionais do núcleo de Dor, podemos falar dunha arquitectura 

adxectiva que son as construcións que serven para a conservación e para o apoio dos traballo da 

terra. Así, no núcleo de Dor podemos falar da existencia de hórreos ou cabaceiros construción 
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destinada a gardar o millo, a súa tipoloxía consiste nun corpo de planta rectangular coas paredes 

feitas de sillares colocados en fiadas, deixando entre si pequenos ocos, normalmente a porta 

colócase no centro dun dos lados maiores, na soleira por regra xeral úsase o mesmo material que 

nas paredes, a pedra. As cubertas dos hórreos son similares á das vivendas, sendo a dúas augas 

e usando a tella como material de cubrición. O soporte normalmente é o pé consistente nunha 

columna de pedra que se remata cunha peza chamada tornarratos que ten a misión de impedir o 

acceso dos rilladores ó gran. Atópase tamén a eira, construción relacionada co hórreo, feitas de 

pedra de formas circulares, cun reborde que ronda o medio metro de alto que impide que o gran 

saia para fóra. 

 

Os datos básicos de poboación referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 1991, 1996, 

2001 e 2005) reflíctense na táboa seguinte, onde se pode concluír que para os datos dispoñibles 

houbo un sostido mantemento da poboación. 

 

Denominación Categoría 1960 1981 1991 1996 2001 2005 

DOR ALDEA 113 142 123 126 127 121 
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Os datos básicos de edificación e vivenda referidos ós últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 

 

Denominación Categoría 1960 1981 1991 2001
DOR ALDEA 36 34 40 50 
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A este respecto cómpre sinalar que neste entorno é o núcleo urbano de Ponte do Porto o que atrae 

a poboación con máis forza, o que pode tamén exercer de efecto catalizador neste núcleo, tendo 

en conta que ofrece boas características para a expansión da poboación por compartir algunhas 

das virtudes que se aprecian pola poboación no núcleo urbano xa citado (sobre todo na estrada 

AC-432, con moi boa accesibilidade e servizos), que se reflite nun sostido aumento das vivendas, e 

polo tanto, conta con boas expectativas de crecemento e desenvolvemento. 

 

2.5.5. NÚCLEO DE VA DE PORCO 

 

Núcleo pertencente á parroquia de Ponte do Porto que aparece identificado como tal no 

Nomenclátor oficial da Xunta de Galicia e no plano 1/25.000 do IGN pero que nos censos de 

poboación do INE non aparece individualizado ata o censo de 1991. 
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                                                                                                             Vivenda en Va do Porco 

 
Por isto é un dos núcleos máis recentes da parroquia aos efectos da súa nomenclatura, aínda que 

ten edificacións tradicionais anteriores a 1960, pero non ten acadado excesiva relevancia como 

entidade poboacional, pois a poboación tende a concentrarse no núcleo urbano de Ponte do Porto 

máis próximo. Está vinculado polos rueiros tradicionais rurais ó núcleo próximo de A Grixa. 

A súa tipoloxía morfolóxica é de casarío espallado ó longo do viario, e a súa expansión estivo 

condicionada pola apertura da denominada Rúa do Porto, en paralelo ó río que condensa as novas 

edificacións aparecidas a carón do núcleo orixinario. 

 

Como equipamentos ou dotacións non podemos subliñar aquí ningún. 

O presente núcleo conta con todos os servizos urbanísticos básicos: 

- Saneamento e pluviais 

- Abastecemento de auga 

- Electricidade 

- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

Todo elo segundo os trazados que se contemplan nos planos de información (basicamente para 

abastecemento de auga, saneamento e liñas eléctricas de alta ou media tensión). 

No eido do patrimonio histórico e cultural non podemos subliñar aquí ningún elemento que se poida 

catalogar especificamente. 

 

No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional podemos subliñar aquí, 

especificamente, as seguintes particularidades: 
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O pequeno núcleo de Va do Porco está composto por edificacións tradicionais realizadas cuns 

volumes moi sinxelos nos que non se atopa ningún tipo de ornato. 

Os agrupamentos de edificacións tradicionais fanse seguindo un desenvolvemento liñal, é dicir, a 

súa prolongación a traveso dos muros piñóns. Moitos destes agrupamentos fanse con novas 

edificacións pero sen seguir as tipoloxías construtivas tradicionais, por iso nalgúns casos aparecen 

voos das cubertas que nada teñen que ver coas tradicionais.  A tipoloxía pódese resumir nunha 

planta rectangular pechada por catro muros  (baixo máis un piso); dous lonxitudinais cunhas 

dimensións de entre 7 e 10 metros e dous transversais de entre 4 e 7 metros de lonxitude. Nestes 

muros emprégase a cachotería para a súa construción, o grosor dos cachotes varía, atopándose 

ás veces, cachotes grandes e pequenos, mesturados. Como acabado usase normalmente o 

cintado, dando un recebo de barro nas xuntas ó cachote encintado. 

Nos muros atopamos varios tipos de ocos, todos coas súas diferentes funcións. As fiestras feitas 

de pequenas dimensións, redúcense a un bastidor e o vidro, aínda que moitas veces 

reemprazados por fiestras máis modernas e de materiais máis novos como o aluminio, as portas, 

tamén de reducidas dimensións e realizadas en madeira e con dúas variables de unha ou dúas 

follas, o seu contorno  exterior, ó igual co das fiestras, son de cantería. E por último atópanse 

tamén un tipo de ocos chamados bufardas de mínimas dimensións, que en ocasións redúcense a 

unhas pequenas fendas que fan posible a ventilación das cortes. 

As cubertas son polo xeral a dúas augas aínda que poden atoparse algunhas construcións a unha 

sola auga, aínda que son as menos.Van montadas en tódolos casos sobre un armazón de 

madeira. Nas cubertas emprégase a tella do país como elemento de cubrición. 

Pódese falar tamén dunha arquitectura adxectiva con construcións que serven para a conservación 

e para o apoio dos traballos da terra. Así no núcleo de Va do Porco podemos falar da existencia de 

hórreos ou cabaceiros, construción destinada a gardar o millo. A súa tipoloxía consiste nun corpo 

de planta rectangular coas paredes feitas de sillares colocados en fiadas deixando entre si 

pequenos ocos, polo xeral a porta colócase no centro dun dos lados maiores, na soleira 

normalmente úsase o mesmo material que nas paredes, a pedra. As cubertas dos hórreos son 

similares á das vivendas, sendo a dúas augas e usando a tella como material de cubrición. O 

soporte normalmente é o pé consistente nunha columna de pedra que se remata cunha peza 

chamada tornarratos que ten a misión de impedir o acceso dos rilladores ó gran.  

Non hai arquitecturas novas que non respecten máis ou menos as volumetrías, pero ó usaren 

tipoloxías construtivas novas aparecen solucións que nada teñen que ver coas tradicionais, 

ademais  vese que non son unha reinterpretación das tradicionais, senón que son solucións  

realizadas porque a nova tecnoloxía o permite.  

 

Os datos básicos de poboación referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 1991, 1996, 

2001 e 2005) reflíctense na táboa seguinte, onde se pode concluír que para os datos dispoñibles 

(só dende 1991 pois antes non aparecía como entidade) houbo unha baixada notable de 

poboación, pero cecais se deba ós criterios empregados en cada censo para agrupar á poboación. 
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Denominación Categoría 1960 1981 1991 1996 2001 2005 

VA DO PORCO CASARÍO - - 14 2 3 2 

 

Evolución demográfica de Va do Porco
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Os datos básicos de edificación e vivenda referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 2001 

VA DE PORCO CASARÍO - - 5 3 
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A este respecto cómpre sinalar o xa apuntado a respecto de que é o núcleo urbano de Ponte do 

Porto o que atrae a poboación con máis forza, aínda que este núcleo ofrece boas características 
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para a expansión da poboación por compartir algunhas das virtudes que se aprecian pola 

poboación no núcleo urbano xa citado (sobre todo na Rúa do Porto, con moi boa accesibilidade e 

servizos), e polo tanto conta con boas expectativas de crecemento e desenvolvemento, aínda que 

non se reflite nun aumento das vivendas no censo. 

 

2.5.6. NÚCLEO DE LEXAS. 

 

Este suposto núcleo ten aparecido nos censos do INE en 1991 no veciño concello de Vimianzo, onde 

tivo a súa orixe como núcleo, polo tanto e aparentemente, non corresponde a ningún dos núcleos 

referenciados ata ese ano en Camariñas, e ademais aparece con este topónimo no plano 1/25.000 do 

IGN, polo tanto, entendemos que este núcleo se refire a unha expansión do núcleo de Lexas que se 

sitúa en Vimianzo, preto do límite municipal, e que si aparece na cartografía 1/5.000 xa citado. 

 

A creación deste núcleo está directamente vinculada á estrada que o atravesa (AC-432) e cecais á 

influencia no próximo núcleo de Chancelas, situado tamén no veciño concello de Vimianzo. A súa 

tipoloxía morfolóxica está influenciada por esta orixe liñal a carón dunha estrada. 

 

Como equipamentos ou dotacións non podemos subliñar aquí ningún. 

O presente núcleo conta con cáseque todos os servizos urbanísticos básicos: 

- Saneamento e pluviais 

- Abastecemento de auga 

- Electricidade 

- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

Todo elo segundo os trazados que se contemplan nos planos de información (basicamente para 

abastecemento de auga, saneamento e liñas eléctricas de alta ou media tensión). 

No eido do patrimonio histórico e cultural non podemos subliñar aquí ningún elemento que se poida 

catalogar especificamente. 

 

No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional, as edificacións deste tipo están 

basicamente no veciño concello de Vimianzo, polo tanto non imos a subliñar aquí máis detalles de 

edificacións situadas fóra do termo municipal de Camariñas. 

 

Os datos básicos de poboación referidos os últimos anos (Censos de 1991, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004 e 2005) reflíctense na táboa seguinte, onde se pode concluír que para os datos 

dispoñibles (só dende 1991 pois antes non aparecía como entidade, e elo só referido ó censo da 

parte do núcleo que se sitúa en Vimianzo, pois non existen datos desagregados en Camariñas -
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aínda que existe a posibilidade de que estes datos se refiran tamén á parte camariñán do núcleo-) 

houbo un sostido crecemento da poboación. 

 
Denominación 1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 LEXAS (Concello de Vimianzo) 35 55 62 66 67 73 72 
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Os datos básicos de edificación e vivenda referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 

 
Denominación 1960 1981 1991 2001 
 LEXAS (Concello de Vimianzo) - - 20 18 
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A este respecto cómpre sinalar que son os núcleos urbanos os que atraen á poboación con máis 

forza, que se reflite nun descenso das vivendas, pero obrigados tamén (alomenos na zona de 

Camariñas) polas súas condicións topográficas complicadas, polo tanto, non conta con moitas 

posibilidades físicas de crecemento e desenvolvemento, o que se reflite nunhas medidas 

axustadas na clasificación do solo, proposta. 
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2.6. PARROQUIA DE XAVIÑA. 
 

Existen dados confusos en toda a parroquia de Xaviña a respecto do salto que se produce no 

censo do INE entre os anos 1981 e 1991, desaparecendo moitos núcleos rurais como entidades 

independentes na zona costeira da parroquia, que parecen aglutinarse en tres únicas entidades 

(Xaviña, O Cruceiro e Tasaraño), sen estar claro (en función da súa ubicación no territorio) como 

se teñen agrupado aqueles núcleos desaparecidos (alomenos nos casos de Xaviña e O Cruceiro), 

polo tanto, temos optado por establecer dous grupos diferenzados (un deles arredor de O Cruceiro 

e o outro arredor de Xaviña), tendo claro que esta agrupación non xustifica con claridade o sistema 

que se reflite numericamente nos censos. 

 
No caso do núcleo de Tasaraño pasa algo parecido, pero neste caso si coinciden os dados dos 

censos, por situarse nunha zona territorial máis clara (neste caso desaparece en 1991 o núcleo de 

Costa do censo) e os dados poboacionais asignados a Tasaraño son os correspondentes ós 

núcleos de Tasaraño, Costa, Agrelo, Prado e A Piosa (estes tres últimos non aparecían nin tan 

sequera diferenzados nos censos anteriores a 1991), que coincide coa agregación de poboación 

de 1981 de Costa e Tasaraño. 

 
De seguido imos analizar as características pormiudadas de cada un dos núcleos ou grupos nos 

que se ten estruturado o presente traballo. 

 

2.6.1. NÚCLEO DE BRAÑAS VERDES 

 

Núcleo pertencente á parroquia de Xaviña que aparece identificado como tal no Nomenclátor oficial 

da Xunta de Galicia, nos planos 1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN, nos censos de 

poboación do INE e na Xeografía de Galicia de Carreras y Candi. 

 
                                                                                                 Núcleo de Brañas verdes 
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Trátase dun núcleo netamente rural de dimensións medias, xurdido nunha das zonas máis altas da 

topografía do concello (a uns 150 m. de altitude), o que condiciona de xeito evidente a súa relación 

co medio, incidindo no seu illamento, mesmo viario, a respecto da zona costeira do concello. 

A súa tipoloxía morfolóxica é de casarío denso no seu núcleo orixinario, con edificacións adosadas 

en longos continuos para facer fronte seguramente á rigorosidade do clima nesa situación exposta, 

conformando un espazo público pechado e protexido na medida do posible. A evolución posterior 

do núcleo realízase con tipoloxía máis dispersa e influenzada polo viario principal de comunicación. 

 
Como equipamentos ou dotacións non podemos subliñar aquí ningún. 

O presente núcleo conta con todos os servizos urbanísticos básicos: 

- Abastecemento de auga 

- Electricidade 

- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

Todo elo segundo os trazados que se contemplan nos planos de información (basicamente para 

abastecemento de auga, saneamento e liñas eléctricas de alta ou media tensión). 

No eido do patrimonio histórico e cultural non podemos subliñar aquí ningún elemento que se poida 

catalogar especificamente. 

 
No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional podemos subliñar aquí, 

especificamente, as seguintes particularidades: 

Os volumes da edificación do núcleo de Brañas verdes son  sumamente sinxelos sen voos nin 

elementos decorativos. Os agrupamentos de edificacións tradicionais fanse seguindo un 

desenvolvemento liñal, é dicir a súa prolongación a traveso dos muros piñóns. 

A tipoloxía edificatoria típica do núcleo de Brañas Verdes responde ás necesidades dunha 

economía débil. Con esta premisa pódese falar dunha tipoloxía moi sinxela que responde a esas 

necesidades. Planta rectangular pechada por catro muros de pouco máis de 5 metros de altura 

(baixo mais un piso); dous lonxitudinais cunhas dimensións de entre 7 e 10 metros e dous 

transversais de entre 4 e 7 metros de lonxitude. Nestes muros emprégase a cachotería para a súa 

construción, o grosor dos cachotes varía, atopándose ás veces, cachotes grandes e pequenos 

mesturados. Como revestimento destes muros pódense atopar neste núcleo diferentes solucións, 

dende deixalo coa pedra vista ata o cintado, pasando polo recebado total e pintado, usando cores 

claras. 

Nos muros atopamos varios tipos de ocos, todos coas súas diferentes funcións. As fiestras feitas 

de pequenas dimensións, redúcense a un bastidor e o vidro, aínda que moitas veces 

reemprazados por fiestras máis modernas e de materiais máis novos como o aluminio, as portas 

tamén de reducidas dimensións e realizadas en madeira e con dúas variables de unha ou dúas 

follas. O seu contorno  exterior, ó igual que o das fiestras, son de cantería, e por último atópanse 
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tamén un tipo de ocos chamados bufardas de mínimas dimensións que en ocasións redúcense a 

unhas pequenas fendas que fan posible a ventilación das cortes. 

As cubertas son, polo xeral, a dúas augas aínda que poden atoparse algunhas construcións a unha 

sola auga, aínda que son as menos. Van montadas en tódolos casos sobre un armazón de 

madeira. Nas cubertas emprégase a tella do país como elemento de cubrición. 

Aparte das casas-vivendas tradicionais do núcleo de Brañas Verdes podemos falar dunha 

arquitectura adxectiva que son as construcións que serven para a conservación e para o apoio dos 

traballos da terra. Así no núcleo de Brañas Verdes podemos falar da existenza de hórreos ou 

cabaceiros construción destinada a gardar o millo. A súa tipoloxía consiste nun corpo de planta 

rectangular coas paredes feitas de sillares colocados en fiadas deixando entre si pequenos ocos, 

polo xeral a porta colócase no centro dun dos lados maiores; na soleira por regra xeral úsase o 

mesmo material que nas paredes, a pedra. As cubertas dos hórreos son similares ás das vivendas, 

sendo a dúas augas e usando a tella como material de cubrición.O soporte normalmente é o pé 

consistente nunha columna de pedra que se remata cunha peza chamada tornarratos que ten a 

misión de impedir o acceso dos rilladores ó gran.   

As novas construcións non destacan volumetricamente respecto das tradicionais, aínda que se 

poden distinguir pola utilización de materiais “novos” como o formigón e pola utilización do aluminio 

para fiestras e portas. Nestas construcións, polo xeral recebadas, úsanse cores vivas, ademais do 

cor branco.  

 
Os datos básicos de poboación referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 1991, 1996, 

2001 e 2005) reflíctense na táboa seguinte, onde se pode concluír que para os datos dispoñibles 

houbo unha baixada relativa e sostida de poboación, que se debe ás condicións de illamento no 

que se atopa, cunhas condicións de vida máis duras que en zonas máis benignas do territorio 

camariñán. 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 1996 2001 2005 

BRAÑAS VERDES ALDEA 116 126 99 107 93 89 
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Evolución demográfica de Brañas Verdes
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Os datos básicos de edificación e vivenda, referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 2001 

BRAÑAS VERDES ALDEA 28 39 40 39 
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A este respecto cómpre sinalar que son os núcleos urbanos os que atraen a poboación con máis 

forza, que se reflite tamén no estancamento das vivendas, e polo tanto conta con non moitas 
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expectativas de crecemento e desenvolvemento, o que se reflite nunhas medidas axustadas na 

clasificación do solo proposta. 

 

2.6.2. NÚCLEO DE BREA 

 

Núcleo pertencente á parroquia de Xaviña que aparece identificado como tal no Nomenclátor oficial 

da Xunta de Galicia, nos planos 1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN, nos censos de 

poboación do INE e na Xeografía de Galicia de Carreras y Candi. 

 

Trátase dun núcleo netamente rural de pequenas dimensións, xurdido nunha das zonas altas da 

topografía do concello (a uns 75 m. de altitude), o que condiciona de xeito evidente a súa relación 

co medio, incidindo no seu illamento, mesmo viario, a respecto da zona costeira do concello. 

A súa tipoloxía morfolóxica é de casarío claro con edificacións en desenvolvemento liñal ó longo do 

viario principal de comunicación. A evolución posterior do núcleo realízase con tipoloxía aínda máis 

dispersa e xeralmente illada. 

 

Como equipamentos ou dotacións non podemos subliñar aquí ningún. 

O presente núcleo conta con case todos os servizos urbanísticos básicos: 

- Abastecemento de auga 

- Electricidade 

- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

Todo elo segundo os trazados que se contemplan nos planos de información (basicamente para 

abastecemento de auga e liñas eléctricas de alta ou media tensión). 

No eido do patrimonio histórico e cultural, non podemos subliñar aquí ningún elemento que se 

poida catalogar especificamente. 

 

No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional podemos subliñar aquí, 

especificamente, as seguintes particularidades: 

No pequeno núcleo de Brea pódese falar dunha tipoloxía feita a base de volumes moi sinxelos 

carentes de voos e elementos decorativos, tódolos seus elementos cómpren unha función e o 

ornato non existe. Os agrupamentos de edificacións tradicionais fanse seguindo un 

desenvolvemento liñal, é dicir a súa prolongación a traveso dos muros piñóns. 

A tipoloxía edificatoria típica do núcleo de Brea responde ás necesidades dunha economía débil. 

Con esta premisa falamos dunha tipoloxía moi sinxela que responde a esas necesidades.Planta 

rectangular pechada por catro muros de pouco mais de 5 metros de altura (baixo mais un piso); 

dous lonxitudinais cunhas dimensións de entre 7 e 10 metros e dous transversais de entre 4 e 7 

metros de lonxitude. Nestes muros emprégase  a cachotería para a súa construción, o grosor dos 
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cachotes varía, atopándose ás veces, cachotes grandes e pequenos, mesturados. Como 

revestimento destes muros pódense atopar neste núcleo diferentes solucións, dende deixalo coa 

pedra vista ata o cintado, pasando polo recebado total e pintado, usando cores claras. 

Nos muros atopamos varios tipos de ocos, todos coas súas diferentes funcións. As fiestras feitas 

de pequenas dimensións, redúcense a un bastidor e o vidro, aínda que moitas veces substituídos 

por fiestras máis modernas e de materiais máis novos como o aluminio. As portas tamén son de 

reducidas dimensións e realizadas en madeira e con dúas variables de unha ou dúas follas, o seu 

contorno  exterior, ó igual que o das fiestras, son de cantería. E por último atópanse tamén un tipo 

de ocos chamados bufardas de mínimas dimensións, que en ocasións redúcense a unhas 

pequenas fendas que fan posible a ventilación das cortes. 

As cubertas son, polo xeral, a dúas augas aínda que poden atoparse algunhas construcións a unha 

sola auga, aínda que son as menos. Van montadas en tódolos casos sobre un armazón de 

madeira. Nas cubertas emprégase a tella do país como elemento de cubrición. 

Aparte das casas-vivendas tradicionais do núcleo de Brea, podemos falar dunha arquitectura 

adxectiva, son as construcións que serven para a conservación e para o apoio dos traballos da 

terra. Así no núcleo de Brea podemos falar da existenza de hórreos ou cabaceiros, construción 

destinada a gardar o millo, a súa tipoloxía consiste nun corpo de planta rectangular coas paredes 

feitas de sillares, colocados en fiadas, deixando entre si pequenos ocos, polo xeral a porta 

colócase no centro dun dos lados maiores; na soleira normalmente úsase o mesmo material que 

nas paredes, a pedra. As cubertas dos hórreos son similares ás das vivendas, sendo a dúas augas 

e usando a tella como material de cubrición. O soporte normalmente é o pé consistente nunha 

columna de pedra que se remata cunha peza chamada tornarratos, que ten a misión de impedir o 

acceso dos rilladores ó gran. 

 

Os dados básicos de poboación referidos ós últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 1991, 1996, 

2001 e 2005) reflíctense na táboa seguinte, onde se pode concluír que para os datos dispoñibles 

houbo unha baixada relativa e sostida de poboación, que se debe ás condicións de illamento no 

que se atopa, cunhas condicións de vida máis duras que en zonas máis benignas do territorio 

camariñán ou máis próximas ós núcleos principais. 

 

Denominación Categoría 1960 1981 1991 1996 2001 2005 

BREA ALDEA 30 30 25 23 22 19 
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Evolución demográfica de Brea

0

5

10

15

20

25

30

35

1960 1981 1991 1996 2001 2005

 
 
Os datos básicos de edificación e vivenda referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 2001

BREA ALDEA 7 7 8 9 
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A este respecto cómpre sinalar que son os núcleos urbanos os que atraen á poboación con máis 

forza, que se reflite tamén no estancamento das vivendas anque cunha lixeira alza, e polo tanto 

conta con non moitas expectativas de crecemento e desenvolvemento, o que se reflexa nunhas 

medidas axustadas na clasificación do solo proposta. 
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2.6.3. NÚCLEO DE A CANCELA 

 

Núcleo pertencente á parroquia de Xaviña que aparece identificado como tal no Nomenclátor oficial 

da Xunta de Galicia, nos planos 1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN e nos censos de 

poboación do INE. 

 

Trátase dun núcleo netamente rural de moi pequenas dimensións, xurdido nunha das zonas altas 

da topografía do concello (a uns 50 m. de altitude), o que condiciona de xeito evidente a súa 

relación co medio, incidindo no seu illamento, mesmo viario, a respecto da zona costeira do 

concello. 

A súa tipoloxía morfolóxica é de casarío claro con edificacións en desenvolvemento liñal ó longo do 

viario principal de comunicación.  

 

Como equipamentos ou dotacións non podemos subliñar aquí ningún. 

O presente núcleo conta con case tódolos servizos urbanísticos básicos: 

- Abastecemento de auga 

- Electricidade 

- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

Todo elo segundo os trazados que se contemplan nos planos de información (basicamente para 

abastecemento de auga e liñas eléctricas de alta ou media tensión). 

No eido do patrimonio histórico e cultural non podemos subliñar aquí ningún elemento que se poida 

catalogar especificamente. 

 

No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional podemos subliñar aquí 

especificamente as seguintes particularidades: 

Neste minúsculo núcleo de dúas casas pódese falar dunha tipoloxía dunha fábrica agrícola, un 

casal, vivenda asociada a unha explotación gandeira. Vivenda de planta rectangular de baixo máis 

un, composta por catro muros dous lonxitudinais cunhas dimensións de entre 7 e 10 metros e dous 

transversais de entre 4 e 7 metros de lonxitude. Nestes muros emprégase  a cachotería para a súa 

construción, o grosor dos cachotes varía, atopándose ás veces, cachotes grandes e pequenos 

mesturados. Nos muros atopamos varios tipos de ocos, todos coas súas diferentes funcións. As 

fiestras feitas de pequenas dimensións, redúcense a un bastidor e o vidro, aínda que moitas veces 

reemprazados por fiestras máis modernas e de materiais máis novos como o aluminio. As portas 

tamén de reducidas dimensións e realizadas en madeira, con dúas variables de unha ou dúas 

follas, o seu contorno  exterior, ó igual que o das fiestras, son de cantería, e por último atópase 
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tamén un tipo de ocos chamados bufardas de mínimas dimensións que en ocasións redúcese a 

unhas pequenas fendas que fan posible a ventilación das cortes. 

As cubertas son a dúas augas, aínda que poden atoparse algunhas construcións a unha sola auga, 

alpendre. Van montadas en tódolos casos sobre un armazón de madeira. Nas cubertas emprégase 

a tella do país como elemento de cubrición. 

Aparte das casas-vivendas tradicionais do núcleo de A Cancela podemos falar tamén dunha 

arquitectura adxectiva que son as construcións que serven para a conservación e para o apoio dos 

traballos da terra. Así no núcleo de A Cancela podemos falar da existenza de hórreos ou 

cabaceiros, construción destinada a gardar o millo. A súa tipoloxía consiste nun corpo de planta 

rectangular coas paredes feitas de sillares colocados en fiadas, deixando entre si pequenos ocos, 

polo xeral a porta colócase no centro dun dos lados maiores; na soleira por regra xeral úsase o 

mesmo material que nas paredes, a pedra. As cubertas dos hórreos son similares ás das vivendas, 

sendo a dúas augas e usando a tella como material de cubrición. O soporte normalmente é o pé, 

consistente nunha columna de pedra que se remata cunha peza chamada tornarratos, que ten a 

misión de impedir o acceso dos rilladores ó gran.   

Existe neste núcleo unha edificación nova. 

 
Os datos básicos de poboación referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 1991, 1996, 

2001 e 2005) reflíctense na táboa seguinte, onde se pode concluír que para os datos dispoñibles 

houbo unha baixada relativa e sostida de poboación, que se debe ás condicións de illamento no 

que se atopa e a cativez deste núcleo, que é mais ben un casarío, cunhas condicións de vida máis 

duras que en zonas máis benignas do territorio camariñán ou máis próximas os núcleos principais. 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 1996 2001 2005 

CANCELA, A CASARÍO 7 2 5 5 5 3 
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Os datos básicos de edificación e vivenda referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 2001
CANCELA, A CASARÍO 1 1 1 1 
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A este respecto cómpre sinalar que son os núcleos urbanos os que atraen a poboación con máis 

forza, que se reflexa tamén no estancamento das vivendas, e polo tanto non conta con moitas 

expectativas de crecemento e desenvolvemento, o que se reflite nunhas medidas axustadas na 

clasificación do solo proposta. 
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2.6.4. NÚCLEO DE LAMASTREDO 

 

Núcleo pertencente á parroquia de Xaviña que aparece identificado como tal no Nomenclátor oficial 

da Xunta de Galicia, nos planos 1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN, nos censos de 

poboación do INE e na Xeografía de Galicia de Carreras y Candi. 

               
                                                                                                 Núcleo de Lamastredo 

 
Trátase dun núcleo netamente rural de moi pequenas dimensións, xurdido nunha das zonas altas 

da topografía do concello (a uns 65 m. de altitude), o que condiciona de xeito evidente a súa 

relación co medio, incidindo no seu illamento, mesmo viario, a respecto da zona costeira do 

concello. 

A súa tipoloxía morfolóxica é de casarío denso no seu núcleo orixinario con edificacións adosadas 

en continuidade para facer fronte seguramente á rigorosidade do clima nesa situación exposta, 

conformando un espazo protexido na medida do posible. A evolución posterior do núcleo realízase 

con tipoloxía máis dispersa e influenzada polo viario principal de comunicación. 

 
Como equipamentos ou dotacións non podemos subliñar aquí ningún. 

O presente núcleo conta con case todos os servizos urbanísticos básicos: 

- Abastecemento de auga 

- Electricidade 

- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

Todo elo segundo os trazados que se contemplan nos planos de información (basicamente para 

abastecemento de auga e liñas eléctricas de alta ou media tensión). 
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No eido do patrimonio histórico e cultural non podemos subliñar aquí ningún elemento que se poida 

catalogar especificamente. 

 

No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional podemos subliñar, aquí 

especificamente, as seguintes particularidades: 

O minúsculo núcleo de Lamastredo composto a penas por dez edificacións, ten unha tipoloxía 

típica, agrupamentos de edificacións tradicionais seguindo un desenvolvemento liñal, é dicir a súa 

prolongación a traveso dos muros piñóns. Son volumes edificatorios simples, carentes de voos e 

sen ningún tipo de ornato. 

A tipoloxía edificatoria típica do núcleo de Lamastredo responde a unha planta rectangular pechada 

por catro muros de pouco máis de 5 metros de altura (baixo máis un piso); dous lonxitudinais 

cunhas dimensións de entre 7 e 10 metros e dous transversais de entre 4 e 7 metros de lonxitude. 

Nestes muros emprégase a cachotería para a súa construción, o grosor dos cachotes varía, 

atopándose ás veces, cachotes grandes e pequenos, mesturados. Como revestimento destes 

muros pódense atopar neste núcleo diferentes solucións, dende deixalo coa pedra vista ata o 

cintado pasando polo recebado total e pintado, usando cores claras. 

Nos muros atopamos varios tipos de ocos, todos coas súas diferentes funcións. As fiestras feitas 

de pequenas dimensións, redúcense a un bastidor e o vidro, aínda que moitas veces 

reemprazados por fiestras máis modernas e de materiais máis novos como o aluminio. As portas 

tamén de reducidas dimensións e realizadas en madeira e con dúas variables de unha ou dúas 

follas, o seu contorno  exterior, ó igual que o das fiestras, son de cantería. E por último, atópanse 

tamén un tipo de ocos chamados bufardas, de mínimas, dimensións que en ocasións redúcense a 

unhas pequenas fendas que fan posible a ventilación das cortes. 

As cubertas son polo xeral, a dúas augas, aínda que poden atoparse algunhas construcións a unha 

e a catro augas aínda que son as menos. Van montadas, en tódolos casos, sobre un armazón de 

madeira. Nas cubertas emprégase a tella do país como elemento de cubrición. 

Aparte das casa-vivendas tradicionais do núcleo de Lamastredo, podemos falar tamén dunhas 

arquitectura adxectiva que son as construcións que serven para a conservación e para o apoio dos 

traballos da terra. Así neste núcleo podemos falar da existenza de hórreos ou cabaceiros, 

construcións destinadas a gardar o millo. A súa tipoloxía consiste nun corpo de planta rectangular 

coas paredes feitas de sillares colocados en fiadas deixando entre si pequenos ocos. Polo xeral a 

porta colócase no centro dun dos lados maiores, na soleira case sempre se usa o mesmo material 

que nas paredes, a pedra. As cubertas dos hórreos son similares á das vivendas, sendo a dúas 

augas e usando a tella como material de cubrición. O soporte normalmente é o pé consistente 

nunha columna de pedra que se remata cunha peza chamada tornarratos que ten a misión de 

impedir o acceso dos rilladores ó gran.   

As construcións de nova planta (sendo escasas) conservan polo menos a volumetría das 

tradicionais aínda que non utilizan os materias tradicionais, agás na cuberta que tamén son de 

tella. As súas cubertas seguen sendo a dúas augas como son as das tradicionais. 
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Os datos básicos de poboación referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 1991, 1996, 

2001 e 2005) reflíctense na táboa seguinte, onde se pode concluír que para os dados dispoñibles 

houbo unha baixada sostida de poboación, que se debe ás condicións de illamento no que se 

atopa e á cativez deste núcleo, cunhas condicións de vida máis duras que en zonas máis benignas 

do territorio camariñán ou máis próximas os núcleos principais. 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 1996 2001 2005 

LAMASTREDO ALDEA 13 11 11 10 6 6 
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Os datos básicos de edificación e vivenda referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 2001 
LAMASTREDO ALDEA 4 5 4 8 
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A este respecto cómpre sinalar que son os núcleos urbanos os que atraen a poboación con máis 

forza, que se reflexa tamén no estancamento das vivendas anque cunha lixeira alza en 2001, e non 

conta con moitas expectativas de crecemento e desenvolvemento, o que se reflite nunhas medidas 

axustadas na clasificación do solo proposta. 

 

2.6.5. NÚCLEO DE PESCADUIRA 

 

Núcleo pertencente á parroquia de Xaviña que aparece identificado como tal no Nomenclátor oficial 

da Xunta de Galicia, nos planos 1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN, nos censos de 

poboación do INE e na Xeografía de Galicia de Carreras y Candi. 

 
Núcleo de Pescaduira 
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Trátase dun núcleo netamente rural de pequenas dimensións, xurdido nunha das zonas máis altas 

da topografía do concello (a uns 100 m. de altitude), o que condiciona de xeito evidente a súa 

relación co medio, incidindo no seu illamento, mesmo viario, a respecto da zona costeira do 

concello. 

A súa tipoloxía morfolóxica é de casarío claro ó longo do viario principal de comunicación, con 

edificacións en desenvolvemento liñal nalgúns casos. A evolución posterior do núcleo realízase con 

tipoloxía aínda máis dispersa e xeralmente illada chegando a conformarse como un asentamento 

polinuclear. 

 

Como equipamentos ou dotacións non podemos subliñar aquí ningún. 

O presente núcleo conta con case todos os servizos urbanísticos básicos: 

- Abastecemento de auga 

- Electricidade 

- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

Todo elo segundo os trazados que se contemplan nos planos de información (basicamente para 

abastecemento de auga e liñas eléctricas de alta ou media tensión). 

No eido do patrimonio histórico e cultural non podemos subliñar aquí ningún elemento que se poida 

catalogar especificamente. 

 

No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional podemos subliñar aquí 

especificamente as seguintes particularidades: 

A súas edificacións un tanto espalladas responden a unha tipoloxía típica da zona: planta 

rectangular pechada por catro muros de pouco máis de 5 metros de altura (baixo máis un piso); 

dous lonxitudinais cunhas dimensións de entre 7 e 10 metros e dous transversais de entre 4 e 7 

metros de lonxitude. Nestes muros emprégase a cachotería para a súa construción, o grosor dos 

cachotes varía, atopándose ás veces, cachotes grandes e pequenos, mesturados. Como 

revestimento destes muros pódense atopar neste núcleo  diferentes solucións, dende deixalo coa 

pedra vista ata o cintado, pasando polo recebado total e pintado, usando cores claras. 

Nos muros atopamos varios tipos de ocos, todos coas súas diferentes funcións. As fiestras feitas 

de pequenas dimensións, redúcense a un bastidor e o vidro, aínda que moitas veces substituídos 

por fiestras máis modernas e de materiais máis novos como o aluminio, as portas tamén de 

reducidas dimensións e realizadas en madeira e con dúas variables de unha ou dúas follas, o seu 

contorno  exterior, ó igual que o das fiestras, son de cantería. E por último, atópanse tamén un tipo 

de ocos chamados bufardas, de mínimas dimensións que, en ocasións redúcense a unhas 

pequenas fendas que fan posible a ventilación das cortes. 
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As cubertas son, polo xeral, a dúas augas aínda que poden atoparse algunhas construcións a unha 

sola auga, aínda que son as menos. Van montadas en tódolos casos sobre un armazón de 

madeira. Nas cubertas emprégase a tella do país como elemento de cubrición. 

Os agrupamentos de edificacións tradicionais fanse seguindo un desenvolvemento liñal, é dicir, a 

súa prolongación a traveso dos muros piñóns. Sendo os volumes da edificación do núcleo de 

Pescaduira sumamente sinxelos, sen voos nin elementos decorativos. 

As construcións adxectivas, que son as construcións que serven para a conservación e para o 

apoio dos traballos da terra, son escasas podendo falarse somentes dos hórreos, que seguen a 

tipoloxía típica da zona,  consistente nun corpo de planta rectangular coas paredes feitas de 

sillares colocados en fiadas, deixando entre si pequenos ocos. Polo xeral a porta colocase no 

centro dun dos lados maiores; na soleira case sempre se usa o mesmo material que nas paredes, 

a pedra. As cubertas dos hórreos son similares ás das vivendas, sendo a dúas augas e usando a 

tella como material de cubrición. O soporte normalmente é o pé, consistente nunha columna de 

pedra que se remata cunha peza chamada tornarratos, que ten a misión de impedir o acceso dos 

rilladores ó gran. 

En canto ás novas edificacións pode dicirse que aínda que non usan os materiais tradicionais non 

esnaquizan ó núcleo cunhas volumetrías excesivas. 

 
Os datos básicos de poboación referidos ós últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 1991, 1996, 

2001 e 2005) reflíctense na táboa seguinte, onde se pode concluír que para os dados dispoñibles 

houbo un mantemento sostido de poboación, a pesares das condicións de illamento no que se 

atopa, cunhas condicións de vida máis duras que en zonas máis benignas do territorio camariñán 

ou máis próximas os núcleos principais. 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 1996 2001 2005 

PESCADUIRA ALDEA 21 20 17 21 20 21 

 

Evolución demográfica de Pescaduira
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Os datos básicos de edificación e vivenda referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 2001
PESCADUIRA ALDEA 5 4 4 4 

 

Evolución demográfica de Pescaduira
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A este respecto cómpre sinalar que son os núcleos urbanos os que atraen a poboación con máis 

forza, que se reflexa tamén no estancamento e descenso das vivendas, e polo tanto conta con non 

moitas expectativas de crecemento e desenvolvemento, o que se reflite nunhas medidas axustadas 

na clasificación do solo proposta. 

 

2.6.6. SANTA MARIÑA 

 

Núcleo pertencente á parroquia de Xaviña que aparece identificado como tal no Nomenclátor oficial 

da Xunta de Galicia, nos planos 1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN, nos censos de 

poboación do INE e na Xeografía de Galicia de Carreras y Candi. 
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                                                                                                Núcleo de Sta. Mariña 

 

Trátase dun núcleo netamente rural de dimensión media-grande, xurdido nunha das zonas máis 

altas da topografía do concello (entre os 80 e os 150 m. de altitude, polo tanto cunha forte 

pendente, nun marco topográfico privilexiado con importantes perspectivas sobre o mar), 

encaixado nun pequeno val do regato que leva o nome do núcleo, o que condiciona de xeito 

evidente a súa relación co medio, incidindo no seu illamento, mesmo viario, a respecto da zona 

costeira do concello. 

A súa tipoloxía morfolóxica é de casarío denso no seu núcleo orixinario con edificacións adosadas 

en longos continuos para facer fronte seguramente á rigorosidade do clima nesa situación exposta, 

conformando espazos pechados e protexidos na medida do posible. A evolución posterior do 

núcleo realízase con tipoloxía, en xeral máis dispersa, (non en todos os casos) e influenzada polo 

viario principal de comunicación. 

 

Como equipamentos ou dotacións podemos subliñar aquí o miradoiro existente sobre o val do 

regato e o mar (L-41101). 

O presente núcleo conta con todos os servizos urbanísticos básicos: 

- Abastecemento de auga 

- Electricidade 

- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

Todo elo segundo os trazados que se contemplan nos planos de información (basicamente para 

abastecemento de auga, saneamento e liñas eléctricas de alta ou media tensión). 

No eido do patrimonio histórico e cultural, podemos subliñar aquí a Capela de Santa Mariña (Ficha 

A-005), nº 9 en plano. 
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No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional podemos subliñar, aquí 

especificamente, as seguintes particularidades: 

Os volumes da edificación do núcleo de Santa Mariña son  sinxelos sen voos nin elementos 

decorativos. Os agrupamentos de edificacións tradicionais fanse seguindo un desenvolvemento 

liñal, é dicir a súa prolongación a traveso dos muros piñóns.  Tipoloxía de planta rectangular 

pechada por catro muros de pouco máis de 5 metros de altura (baixo máis un piso); dous 

lonxitudinais cunhas dimensións de entre 7 e 10 metros e dous transversais de entre 4 e 7 metros 

de lonxitude. Nestes muros emprégase  a cachotería para a súa construción, o grosor dos 

cachotes varía, atopándose ás veces, cachotes grandes e pequenos, mesturados. Como 

revestimento destes muros pódense atopar neste núcleo  diferentes solucións, dende deixalo coa 

pedra vista ata o cintado pasando polo recebado total e pintado, usando cores claras. 

Nos muros atopamos varios tipos de ocos todos coas súas diferentes funcións. As fiestras feitas de 

pequenas dimensións, redúcense a un bastidor e o vidro, aínda que moitas veces reemprazados 

por fiestras máis modernas e de materiais máis novos como o aluminio. As portas tamén de 

reducidas dimensións e realizadas en madeira e con dúas variables de unha ou dúas follas, o seu 

contorno  exterior, ó igual que o das fiestras, son de cantería, e por último atópase tamén un tipo 

de ocos chamados bufardas, de mínimas dimensións que en ocasións redúcense a unhas 

pequenas fendas que fan posible a ventilación das cortes. 

As cubertas son, polo xeral, a dúas augas aínda que poden atoparse algunhas construcións a unha 

sola auga, aínda que son as menos. Van montadas en tódolos casos sobre un armazón de 

madeira. Nas cubertas emprégase a tella do país como elemento de cubrición. 

Aparte das casas-vivendas  tradicionais do núcleo de Sta. Mariña podemos falar tamén dunha 

arquitectura adxectiva, son as construcións que serven para a conservación e para o apoio dos 

traballos da terra. Así no núcleo de Sta. Mariña podemos falar da existenza de hórreos ou 

cabaceiros, construción destinada a gardar o millo. A súa tipoloxía consiste nun corpo de planta 

rectangular coas paredes feitas de sillares colocadas en fiadas deixando entre si pequenos ocos. 

Polo xeral a porta colócase no centro dun dos lados maiores; na soleira case sempre se usa o 

mesmo material que nas paredes, a pedra. As cubertas dos hórreos son similares ás das vivendas 

sendo a dúas augas e usando a tella como material de cubrición. O soporte normalmente é o pé 

consistente nunha columna de pedra que se remata cunha peza chamada tornarratos, que ten a 

misión de impedir o acceso dos rilladores ó gran. Ademais deste tipo de construcións tense que 

falar doutra construcións de mínimas dimensións, sitas no redor do peirao que son utilizadas para 

gardar os botes e os aparellos de pesca. 

As novas construcións no núcleo de Sta. Mariña seguen máis ou menos as volumetrías das 

tradicionais, pero tense que falar dunha nova tipoloxía de cuberta na que se eleva unha parte do 

faldón para posibilitar o uso do baixo cuberta. Alén diso, tampouco nas novas edificacións se pode 

dicir que utilicen os materiais construtivos tradicionais. 
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Os datos básicos de poboación referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 1991, 1996, 

2001 e 2005) reflíctense na táboa seguinte, onde se pode concluír que para os datos dispoñibles 

houbo unha baixada relativa de poboación con altibaixos como o incremento conxuntural entre 

1991 e 2001, pero confírmase no censo actual a tendenza á baixa, que se debe ás condicións de 

illamento no que se atopa, cunhas condicións de vida máis duras que en zonas máis benignas ou 

de accesibilidade do territorio camariñán. 

 

Denominación Categoría 1960 1981 1991 1996 2001 2005 

SANTA MARIÑA ALDEA 165 155 163 179 170 153 

 

Evolución demográfica de Santa Mariña
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Os datos básicos de edificación e vivenda referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 

 

Denominación Categoría 1960 1981 1991 2001 
SANTA MARIÑA ALDEA 37 47 58 73 
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Evolución de vivendas de Santa Mariña
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A este respecto cómpre sinalar que son os núcleos urbanos os que atraen a poboación con máis 

forza, aínda que se reflexa un sostido aumento das vivendas cunha notable alza, pero obrigados 

tamén polas súas condicións topográficas xa comentadas denantes, non conta con moitas 

posibilidades físicas de crecemento e desenvolvemento, o que se reflexa nunhas medidas 

axustadas na clasificación do solo proposta. 

 

2.6.7. NÚCLEO DE TRASTEIRO - AGRAMAR 

 

O núcleo de Trasteiro, pertencente á parroquia de Xaviña aparece identificado como tal no 

Nomenclátor oficial da Xunta de Galicia, nos planos 1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN e 

nos censos de poboación do INE, pero o núcleo de Agramar ou Costa de Agramar (ou Gramar) 

(segundo as diferentes fontes ou planimetrías) só aparece no Nomenclátor oficial da Xunta de 

Galicia e no plano 1/25.000 do IGE, aínda que a meirande parte das súas edificacións xa eran 

anteriores a 1960.  

Dado que fisicamente atópanse divididos polo regato de Trasteiro considerouse a opción de 

idempendizalos gráficamente en dúas fichas de núcleos rurais, se ben para esta análise 

considerouse mellor opción o tratamento conxunto destes dous núcleos, e separados do resto dos 

núcleos desta parroquia, dado que Agramar non aparece como entidade nos censos do INE, 

debéndose ter en conta que os datos poboacionais existentes (do núcleo de Trasteiro unicamente) 

non parecen recoller os habitantes existentes en Agramar (agás no ano 1981, segundo se pode ver 

máis adiante nos datos de poboación), que deben estar incluídos a efectos estatísticos nos núcleos 

de O Cruceiro ou Covadiña, pero pareceu mellor incluílo con Trasteiro na presente análise. 
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                                                                                                                       Agramar 

 

Trasteiro é un cativo núcleo netamente rural, case un casarío en orixe (así se cataloga nos 

censos), pero dada a súa situación preto da Costa, tivo unha certa evolución vencellada 

directamente á do núcleo próximo de Agramar, que se desenvolve liñalmente ó longo da estrada 

AC-432, constrinxido entre unha topografía acusada e a liña costeira con edificacións illadas, que 

determina a súa tipoloxía morfolóxica como núcleo liñal. 

 

                     
                                                                                                           Trasteiro 

 

Como equipamentos ou dotacións non podemos subliñar aquí ningún. 

O presente núcleo conta con case tódolos servizos urbanísticos básicos:. 

- Abastecemento de auga 

- Electricidade 
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- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

Todo elo segundo os trazados que se contemplan nos planos de información (basicamente para 

abastecemento de auga e liñas eléctricas de alta ou media tensión). 

No eido do patrimonio histórico e cultural, non podemos subliñar aquí ningún elemento que se 

poida catalogar especificamente. 

 

No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional podemos subliñar, aquí 

especificamente, as seguintes particularidades: 

As edificacións de Trasteiro-Agramar, un tanto esparexidas, responden a unha tipoloxía 

arquitectónica de   planta rectangular pechada por catro muros de pouco máis de 5 metros de 

altura (baixo máis un piso); dous lonxitudinais cunhas dimensións de entre 7 e 10 metros e dous 

transversais de entre 4 e 7 metros de lonxitude. Nestes muros emprégase  a cachotería para a súa 

construción; o grosor dos cachotes varía, atopándose ás veces, cachotes grandes e pequenos, 

mesturados. Como revestimento destes muros pódense atopar neste núcleo  diferentes solucións, 

dende deixalo coa pedra vista ata o cintado, pasando polo recebado total e pintado, usando cores 

claras. 

Nos muros atopamos varios tipos de ocos, todos coas súas diferentes funcións. As fiestras feitas 

de pequenas dimensións, redúcense a un bastidor e o vidro, aínda que moitas veces 

reemprazados por fiestras máis modernas e de materiais máis novos como o aluminio. As portas 

tamén de reducidas dimensións e realizadas en madeira e con dúas variables de unha ou dúas 

follas, sendo o seu contorno  exterior, ó igual que o das fiestras, de cantería. 

As cubertas son, polo xeral, a dúas augas aínda que poden atoparse algunhas construcións a unha 

sola auga,  sendo este os menos dos casos. Van montadas, sempre, sobre un armazón de 

madeira. Nas cubertas emprégase a tella do país como elemento de cubrición. Existen edificacións 

tradicionais nas que a cuberta foi modificada, elevando unha parte do faldón para así poder utilizar 

o baixo cuberta. 

Aparte das casas-vivendas tradicionais podemos falar tamén dunha arquitectura adxectiva que son 

as construcións que serven para a conservación e para o apoio dos traballos da terra. Así neste 

núcleo podemos falar da existenza de hórreos ou cabaceiros, construcións destinadas a gardar o 

millo. A súa tipoloxía consiste nun corpo de planta rectangular coas paredes feitas de sillares 

colocados en fiadas deixando entre si pequenos ocos. Polo xeral, a porta colócase no centro dun 

dos lados maiores; na soleira por regra xeral, úsase o mesmo material que nas paredes, a pedra. 

As cubertas dos hórreos son similares ás das vivendas, sendo a dúas augas e usando a tella como 

material de cubrición. O soporte normalmente é o pé, consistente nunha columna de pedra que se 

remata cunha peza chamada tornarratos, que ten a misión de impedir o acceso dos rilladores ó 

gran. 
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 As novas construcións son vivendas unifamiliares na súa maioría, aínda que existe neste núcleo 

unhas naves industriais (adicadas ós produtos conxelados) que nada teñen que ver coa tipoloxía 

típica do núcleo. As vivendas non sobresaen volumetricamente con respecto á edificación 

tradicional, pero no que atinxe a materiais non concordan cos tradicionais. As cubertas destas 

novas vivendas son, normalmente, a dúas augas a pesares diso, pódense atopar cubertas a catro 

augas.   

 

Os datos básicos de poboación referidos ós últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 1991, 1996, 

2001 e 2005) reflíctense na táboa seguinte, onde se pode concluír que para os datos dispoñibles 

houbo un relativo mantemento-incremento de poboación con altibaixos como o espectacular 

crecemento conxuntural entre 1960 e 1981 (debido cecais a ter contabilizado nese ano o núcleo 

próximo de Agramar), pero se confirma no censo actual a tendenza á alza, que se debe cecais ás 

boas condicións que ofrece preto da costa, cunhas condicións de vida apetecibles e de boa 

accesibilidade, moi preto da capitalidade municipal camariñán. 

 

Denominación Categoría 1960 1981 1991 1996 2001 2005 

TRASTEIRO CASARÍO 0 43 4 4 3 7 

 

Evolución demográfica de Trasteiro
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Os datos básicos de edificación e vivenda referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 

 

Denominación Categoría 1960 1981 1991 2001
TRASTEIRO CASARÍO 2 18 2 4 
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Evolución das vivendas de Trasteiro
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A este respecto cómpre sinalar que son os núcleos urbanos os que atraen a poboación con máis 

forza, que se reflexa tamén no estancamento das vivendas anque cunha lixeira alza conxuntural 

por incorporar no ano 1981 os datos de Agramar, pero conta cunhas certas expectativas de 

crecemento e desenvolvemento, pero moi limitadas legalmente por situarse moi preto da costa, o 

que se reflexa nunhas medidas axustadas na clasificación do solo proposta, que se axustan 

practicamente ó existente. 

 

2.6.8. NÚCLEO DE COVADIÑA – O CRUCEIRO. 

 

O núcleo de O Cruceiro pertencente á parroquia de Xaviña, aparece en 1991 nos censos do INE 

(cando non aparecía nos de 1960 e 1981), aparecendo tamén no Nomenclátor oficial da Xunta de 

Galicia e na cartografía 1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN, así como na Geografía de 

Galicia de Carreras y Candí de 1920. 

A súa denominación actual deriva de cruceiro, por situarse aquí un cruceiro orixinal de certa 

antigüidade. De calquera xeito, así aparecía nomeado na Xeografía de Galicia de Carreras y 

Candi, sendo este con toda seguridade un factor determinante da súa formación como núcleo, nun 

cruce de camiños, cecais vencellado a igrexa de Xaviña preto de aquí. 

A súa tipoloxía morfolóxica é de casarío claro e carácter nuclear, cun viario marcado por rueiros de 

carácter rural e irregulares no seu trazado no núcleo primixenio, e de casarío esparexido ó longo 

do viario, na súa expansión, condicionada pola apertura da estrada AC-432, que condensa as 

edificacións aparecidas a carón do núcleo orixinario a partires da construción da estrada. 
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                                                                                                        Núcleo de Cruceiro 

 

O núcleo de Covadiña, pertencente á parroquia de Xaviña, aparece identificado como tal no 

Nomenclátor oficial da Xunta de Galicia e nos planos 1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN 

pero que nos censos de poboación do INE non aparece individualizado a partires do censo de 

1981, senón englobado en outra entidade como un conxunto, aínda que en censos anteriores si 

aparecía desagregado. 

O núcleo de Covadiña, situado máis ó norte que O Cruceiro está un pouco diferenzado 

espacialmente do anterior e está marcado pola topografía e polo viario liñal que lle deu orixe, 

cunha tipoloxía morfolóxica de casarío esparexido, pero con certas agrupacións de edificacións en 

liña ó longo do viario. 

            
                                                                                                   Núcleo de Covadiña 
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Como equipamentos cómpre subliñar aquí os seguintes: 

- Local social veciñal en O Cruceiro.E-40401 

- Un campo de fútbol situado nas proximidades do núcleo de O Cruceiro.E-40001 

- O Cemiterio parroquial de Xaviña, construído logo de colmatar o da igrexa, e situado á sur 

do núcleo de O Cruceiro.E-40003 

Como espazos libres cómpre subliñar a pequena praza onde se sitúa o cruceiro que da nome a 

este núcleo de O Cruceiro.L-40401 

O presente núcleo conta con case tódolos servizos urbanísticos básicos: 

- Abastecemento de auga 

- Electricidade 

- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

Todo elo segundo os trazados que se contemplan nos planos de información (basicamente para 

abastecemento de auga, saneamento e liñas eléctricas de alta ou media tensión). 

No eido do patrimonio histórico e cultural, non podemos subliñar aquí ningún elemento que se 

poida catalogar especificamente. 

 

No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional, podemos subliñar, aquí 

especificamente, as seguintes particularidades: 

A tipoloxía edificatoria típica do núcleo de Cruceiro-Covadiña responde a unha planta rectangular 

pechada por catro muros de pouco máis de 5 metros de altura (baixo máis un piso); dous 

lonxitudinais cunhas dimensións de entre 7 e 10 metros e dous transversais de entre 4 e 7 metros 

de lonxitude. Nestes muros emprégase  a cachotería para a súa construción, o grosor dos 

cachotes varía, atopándose ás veces, cachotes grandes e pequenos, mesturados. Como 

revestimento destes muros pódense atopar neste núcleo  diferentes solucións, dende deixalo coa 

pedra vista ata o cintado, pasando polo recebado total e pintado, usando cores claras. 

Nos muros atopamos varios tipos de ocos, todos coas súas diferentes funcións. As fiestras feitas 

de pequenas dimensións, redúcense a un bastidor e o vidro, aínda que moitas veces 

reemprazados por fiestras máis modernas e de materiais máis novos como o aluminio, as portas 

tamén de reducidas dimensións e realizadas en madeira e con dúas variables de unha ou dúas 

follas, o seu contorno  exterior, ó igual que o das fiestras, son de cantería. E por último atópanse 

tamén un tipo de ocos, chamados bufardas, de mínimas dimensións, que en ocasións redúcense a 

unhas pequenas fendas que fan posible a ventilación das cortes. 

As cubertas son, polo xeral, a dúas augas, aínda que poden atoparse algunhas construcións a 

unha sola auga, sendo este casos os menos. Van montadas en tódolos casos sobre un armazón 

de madeira. Nas cubertas emprégase a tella do país como elemento de cubrición. 
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As construcións adxectivas son poucas, por estar este núcleo situado a carón dunha vía de 

comunicación importante, a pesares diso podemos falar da existenza de hórreos ou cabaceiros, 

construción destinada a gardar o millo. A súa tipoloxía consiste nun corpo de planta rectangular 

coas paredes feitas de sillares colocados en fiadas, deixando entre si pequenos ocos. Polo xeral, a 

porta colócase no centro dun dos lados maiores; na soleira normalmente úsase o mesmo material 

que nas paredes, a pedra. As cubertas dos hórreos son similares ás das vivendas, sendo a dúas 

augas e usando a tella como material de cubrición. O soporte soe ser o pé, consistente nunha 

columna de pedra que se remata cunha peza chamada tornarratos que ten a misión de impedir o 

acceso dos rilladores ó gran.   

As novas construción no núcleo de Cruceiro seguen máis ou menos as volumetrías das 

tradicionais, pero tense que falar dunha nova tipoloxía de cuberta na que se eleva unha parte do 

faldón para posibilitar o uso do baixo cuberta. Alén diso, tampouco nas novas edificacións se pode 

dicir que utilicen os materiais construtivos tradicionais. 

 
No que se refire á poboación reflíctese o xa sinalado anteriormente a respecto do baile de dados 

producido entre os censos de 1981 e 1991 (aparecendo aquí dados poboacionais que 

seguramente correspondan ao grupo de núcleos de Xaviña que comentaremos a continuación), 

aínda que como conclusión podemos estimar que os dados estabilizados a partires de 1991 

confirman unha lixeira tendenza á baixa poboacional pouco acentuada, a pesares de estar situado 

nunha posición estratéxica preto da costa e con moi boas comunicacións a traveso da estrada AC-

432 que da acceso a Camariñas, aínda que pode ser o núcleo de Covadiña (máis afastado) o que 

decante a tendenza conxunta á baixa. 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 1996 2001 2005 
CRUCEIRO, O ALDEA - - 263 264 256 251 
COVADIÑA ALDEA 42 50 - - - - 
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Os datos básicos de edificación e vivenda referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 

 
Denominación Categoría 1960 1981 1991 2001 

COVADIÑA ALDEA 16 13 - - 
CRUCEIRO, O ALDEA - - 101 138 
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A este respecto cómpre sinalar que neste entorno (a medio camiño entre Camariñas e Ponte do 

Porto) son os núcleos urbanos os que atraen a poboación con máis forza, o que pode tamén 

exercer de efecto catalizador nestes dous núcleos, tendo en conta que ofrecen boas características 

para a expansión da poboación por compartir algunhas das virtudes que se aprecian pola 

poboación no núcleo urbano xa citado (sobre todo na estrada AC-432, con moi boa accesibilidade 

e servizos), que se reflexa tamén no crecemento notable das vivendas, e polo tanto contan con 

boas expectativas de crecemento e desenvolvemento. 

 

2.6.9. CONXUNTO DE NÚCLEOS DE XAVIÑA (A GANDARA, PEDROUSO, OS PIONS, O SISTO, 

CHANDEIRA). 

 

En función do xa citado con anterioridade, procédese a agrupar nun conxunto analítico todas estas 

entidades por estar unidas as súas zonas tradicionais sen solución de continuidade (sendo 

artificioso por outra banda dividir os núcleos sen ter clara a división física), e ademais o suposto 

núcleo que condensa os dados de poboación (Xaviña) non parece ter unha situación clara como tal 

no plano (non aparece como entidade poboacional independente nos planos do IGN a escalas 

1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) nin tampouco nos planos a escala 1/5.000). 
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Os núcleos de Gándara, Pedrouso, Os Pións O Sisto e Chandeira pertencentes á parroquia de 

Xaviña, aparecen identificados como tales no Nomenclátor oficial da Xunta de Galicia, nos planos 

1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN, nos censos de poboación do INE e na Xeografía de 

Galicia de Carreras y Candi (menos Chandeira neste último caso), coa particularidade xa sinalada 

de que Xaviña como núcleo non aparece en moitos dos planos de referenza, aínda que si aparece 

nos censos. 

 

Os núcleos de Pedrouso e Pións conforman unha unidade morfolóxica indiferenzada, tratándose 

de núcleos netamente rurais de dimensión media, situados no val do regato de Lamastredo cun 

viario formado por rueiros de trazado irregular conformador, a partires da propiedade fragmentada 

das parcelas que contrastan coas maiores e máis regulares parcelas das zona concentradas 

arredor do núcleo tradicional. 

A súa tipoloxía morfolóxica é de casarío denso, no seu núcleo orixinario con edificacións adosadas 

ó longo do viario, ou ben agrupacións máis complexas formando pequenos espazos públicos ou 

privados, cunha expansión limitada lateralmente polo regato de Lamastredo. 

 

               .  
                                                                                                         Os Pions 

 

O núcleo de A Gándara, situado máis ó norte está un pouco diferenzado espacialmente dos dous 

anteriores e está marcado pola topografía e polo viario liñal que lle deu orixe, cunha tipoloxía 

morfolóxica de casarío espallado, pero con certas agrupacións de edificacións en liña ó longo do 

viario. 

 

O núcleo de O Sisto, situado ó sur dos anteriores comparte máis ben as características dos dous 

primeiros, cun casarío bastante denso, con edificacións adosadas en liña, formando unha piña 

bastante pechada en si mesma, que define unha tipoloxía morfolóxica particular apoiada nun 

pequeno montículo no seu centro. 
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                                                                               Vivendas tradicionais en O Sisto 

 

O núcleo de Chandeira, situado máis ó leste está un pouco diferenzado espacialmente dos 

anteriores (e para o cal se considerou a opción de facer unha ficha de caracterización do núcleo 

independiente), separado fisicamente polo regato de Lamastredo e está marcado pola topografía e 

polo viario liñal que lle deu orixe, cunha tipoloxía morfolóxica de casarío espallado, pero con certas 

agrupacións de edificacións en liña ó longo do viario. 

En conxunto, todos estos asentamentos de carácter tradicional pódese dicir que conforman na 

práctica un modelo de asentamento polinucleado a nivel parroquial 

 

Como equipamentos cómpre sinalar os seguintes: 

- O Colexio Público de Xaviña, situado no núcleo de Pedrouso.E-40801 

- A igrexa e o cemiterio parroquiais de Xaviña, nas proximidades de O Sisto. E-40002 

- Unha pista polideportiva, tamén nas proximidades de O Sisto, a carón dos anteriores.E-

40004 

 

Os presentes núcleos contan con case todos os servizos urbanísticos básicos: 

- Abastecemento de auga 

- Electricidade 

- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

Todo elo segundo os trazados que se contemplan nos planos de información (basicamente para 

abastecemento de auga, saneamento e liñas eléctricas de alta ou media tensión). 

No eido do patrimonio histórico e cultural non podemos subliñar aquí ningún elemento que se poida 

catalogar especificamente. 
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No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional podemos subliñar aquí 

especificamente as seguintes particularidades: 

Os núcleos de A Gandara, Pedrouso, Pións, O Sisto e máis Chandeira forman tipoloxicamente un 

conxunto. Pódese falar dun continuo de núcleo unido a través do viario, polo que as tipoloxías dos 

distintos núcleos pódense tratar igual. Planta rectangular pechada por catro muros de pouco máis 

de 5 metros de altura (baixo máis un piso); dous lonxitudinais cunhas dimensións de entre 7 e 10 

metros e dous transversais de entre 4 e 7 metros de lonxitude. Nestes muros emprégase  a 

cachotería para a súa construción, o grosor dos cachotes varía, atopándose ás veces, cachotes 

grandes e pequenos, mesturados. Como revestimento destes muros pódense atopar neste núcleo  

diferentes solucións, dende deixalo coa pedra vista ata o cintado, pasando polo recebado total e 

pintado, usando cores claras. 

Nos muros atopamos varios tipos de ocos, todos coas súas diferentes funcións. As fiestras feitas 

de pequenas dimensións, redúcense a un bastidor e o vidro, aínda que moitas veces 

reemprazados por fiestras máis modernas e de materiais máis novos como o aluminio. As portas 

tamén de reducidas dimensións e realizadas en madeira e con dúas variables de unha ou dúas 

follas, o seu contorno  exterior, ó igual co das fiestras, son de cantería, e por último atópanse 

tamén un tipo de ocos chamados bufardas de mínimas dimensións que en ocasións redúcense a 

unhas pequenas fendas que fan posible a ventilación das cortes. 

As cubertas son, polo xeral, a dúas augas aínda que poden atoparse algunhas construcións a unha 

sola auga, sendo estes casos os menos. Van montadas en tódolos casos sobre un armazón de 

madeira. Nas cubertas emprégase a tella do país como elemento de cubrición. 

Aparte das casas-vivendas tradicionais destes núcleos podemos falar tamén dunha arquitectura 

adxectiva que son as construcións que serven para a conservación e para o apoio dos traballos da 

terra . 

Así, podemos falar da existenza de hórreos ou cabaceiros, construción destinada a gardar o millo, 

a súa tipoloxía consiste nun corpo de planta rectangular coas paredes feitas de sillares colocados 

en fiadas deixando entre si pequenos ocos. Polo xeral a porta colócase no centro dun dos lados 

maiores; na soleira por regra xeral úsase o mesmo material que nas paredes, a pedra. As cubertas 

dos hórreos son similares ás das vivendas, sendo a dúas augas e usando a tella como material de 

cubrición. O soporte normalmente é o pé consistente nunha columna de pedra que se remata 

cunha peza chamada tornarratos que ten a misión de impedir o acceso dos rilladores ó gran.   

No que atinxe ás novas edificacións, cabe destacar unha edificación nova adicada a vivenda no 

núcleo de Os Pións que nada ten que ver coa tipoloxía de dito núcleo, unha aberración construtiva, 

un edificio de catro plantas que rompe ha harmonía do núcleo medio. Polo demais pódese falar de 

que as novas construcións seguen a volumetría máis ou menos do tradicional, aínda que non 

respectando os materiais nin o concepto de vivenda dos arredores. 
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No que se refire á poboación reflíctense o xa sinalado anteriormente a respecto do baile de dados 

producido entre os censos de 1981 e 1991 (aparecendo aquí dados poboacionais que 

seguramente correspondan ao grupo de núcleos de O Cruceiro-Covadiña que comentamos 

denantes), aínda que como conclusión podemos estimar que os dados estabilizados a partires de 

1991 confirman unha lixeira tendenza á baixa poboacional pouco acentuada, a pesares de estar 

situados nunha posición estratéxica preto da costa e con boas comunicacións nas proximidades, a 

traveso da estrada AC-432 que da acceso a Camariñas, aínda que os núcleos non dan fronte 

directamente á estrada, o que pode decantar a tendenza conxunta á baixa. 

 

Denominación Categoría 1960 1981 1991 1996 2001 2005 
GÁNDARA, A ALDEA 80 95 - - - - 
PEDROUSO ALDEA 73 62 - - - - 
PIÓNS, OS ALDEA 52 50 - - - - 
SISTO, O ALDEA 128 62 - - - - 
XAVIÑA ALDEA 187 166 251 252 215 214 

 

Evolución demográfica do conxunto de Xaviña
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Os datos básicos de edificación e vivenda referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 

 

Denominación Categoría 1960 1981 1991 2001 
GÁNDARA, A ALDEA 29 33 - - 
PEDROUSO ALDEA 20 18 - - 
PIÓNS, OS ALDEA 18 19 - - 
SISTO, O ALDEA 21 19 - - 
XAVIÑA ALDEA 62 67 88 107 
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A este respecto cómpre sinalar que neste entorno (a medio camiño entre Camariñas e Ponte do 

Porto) son os núcleos urbanos os que atraen a poboación con máis forza, o que pode tamén 

exercer de efecto catalizador nestes núcleos, tendo en conta que ofrecen boas características para 

a expansión da poboación por compartir boa accesibilidade e servizos (sobre todo preto da estrada 

AC-432), que se reflexa tamén no crecemento notable das vivendas, e polo tanto contan con certas 

expectativas de crecemento e desenvolvemento. 

 

2.6.10. CONXUNTO DE NÚCLEOS DE TASARAÑO (TASARAÑO , A COSTA, A AGRELA, PRADO, 

A PIOSA). 

 

Neste grupo de núcleos de Tasaraño si encaixan os dados poboacionais dos censos dos núcleos 

de Tasaraño e A Costa, que son os únicos que aparecen nos censos (no caso de A Costa só ata 

1981), pois os núcleos de A Agrela, Prado e a Piosa non aparecen nos censos, e por tanto a súa 

poboación dáse por integrada nos dados censais dos dous anteriores. 

 

O núcleo de Tasaraño, pertencente á parroquia de Xaviña, aparece identificado como tal no 

Nomenclátor oficial da Xunta de Galicia, nos planos 1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN, nos 

censos de poboación do INE e na Xeografía de Galicia de Carreras y Candi de 1920. 

A súa tipoloxía morfolóxica é de casarío claro, cun viario marcado por rueiros de carácter rural e 

irregulares no seu trazado no núcleo primixenio, máis apertado, estando marcado pola topografía e 

polo viario liñal que lle deu orixe, cunha tipoloxía morfolóxica de casarío esparexido, pero con 
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certas agrupacións de edificacións en liña ó longo do viario e para o cal se optou por facer unha 

ficha individualizada. 

 

O núcleo de A Costa, aparece aparece identificado como tal no Nomenclátor oficial da Xunta de 

Galicia, nos planos 1/25.000 e 1/50.000 (do ano 1945) do IGN, nos censos de poboación do INE e 

na Xeografía de Galicia de Carreras y Candi de 1920. 

Este núcleo, situado máis ó norte que Tasaraño está un pouco diferenzado espacialmente do 

anterior e está marcado pola topografía e polo viario liñal que lle deu orixe, cunha tipoloxía 

morfolóxica de casarío esparexido, pero con certas agrupacións de edificacións en liña ó longo do 

viario e para o cal se optou por facer unha ficha individualizada. 

 

O núcleo de A Piosa, situado máis ó sur está un pouco diferenzado espacialmente dos anteriores, 

dando fronte á estrada AC-432, e está marcado pola topografía e polo viario liñal que lle deu orixe, 

cunha tipoloxía morfolóxica de casarío espallado pero adosado nalgúns casos, con certas 

agrupacións de edificacións en liña ó longo do viario e para o cal se optou por facer unha ficha 

individualizada. 

 

O núcleo de Prado por ser o máis recente de todos os analizados, conta cunha estrutura moi 

simple, directamente vinculada á estrada AC-432 como un núcleo liñal e para o cal se optou por 

facer unha ficha individualizada. 

 

O núcleo de A Agrela presenta unha estruturación tamén directamente vinculada ó viario, cunha 

tipoloxía morfolóxica de casarío esparexido, sendo afectado no seu momento polas obras de 

concentración parcelaria que desfiguraron en parte a súa estruturación inicial. Neste caso tamén se 

optou por incluíla nunha ficha individualizada no modelo de asentamento poboacional 

 

Este conxunto de núcleos conta no eido dotacional, cun pequeno espazo libre no núcleo de A 

Agrela L-40501. 

Os presentes núcleos contan con case todos os servizos urbanísticos básicos: 

- Abastecemento de auga 

- Electricidade 

- Alumeado 

- Telefonía 

- Recollida de lixo 

Todo elo segundo os trazados que se contemplan nos planos de información (basicamente para 

abastecemento de auga, saneamento e liñas eléctricas de alta ou media tensión). 

No eido do patrimonio histórico-cultural podemos contar aquí con varios elementos singulares, 

situados todos eles no núcleo de Tasaraño: 

- Pazo de Mouzo (Ficha A-034), nº 14 no plano. 
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- Hórreos e pombal en Tasaraño, na finca anexa ó pazo (Ficha E-004), nº 25 no plano. 

- Cruceiro de Tasaraño (Ficha E-001), nº 20 no plano. 

- Fonte de Tasaraño (Ficha I-005) nº 23 no plano. 

 

No eido das tipoloxías arquitectónicas da edificación tradicional podemos subliñar, aquí 

especificamente, as seguintes particularidades: 

Ó igual que sucedía cos núcleos de xaviña, aquí en Tasaraño pódese falar do mesmo, os núcleos 

de Tasaraño, A Costa, A Grela, Prado e A Piosa vanse tratar tipoloxicamente coma conxunto, xa 

que forman un continuo de núcleos ó longo do vial. 

Agás do pazo de Mouzo, pódese falar dunha tipoloxía de planta rectangular pechada por catro 

muros de pouco máis de 5 metros de altura (baixo máis un piso); dous lonxitudinais cunhas 

dimensións de entre 7 e 10 metros e dous transversais de entre 4 e 7 metros de lonxitude. Nestes 

muros emprégase a cachotería para a súa construción, o grosor dos cachotes varía, atopándose 

ás veces, cachotes grandes e pequenos, mesturados. Como revestimento destes muros pódense 

atopar neste núcleo  diferentes solucións, dende deixalo coa pedra vista ata o cintado, pasando 

polo recebado total e pintado, usando cores claras. 

Nos muros atopamos varios tipos de ocos todos coas súas diferentes funcións. As fiestras feitas de 

pequenas dimensións, redúcense a un bastidor e o vidro, aínda que moitas veces reemprazados 

por fiestras máis modernas e de materiais máis novos como o aluminio, as portas tamén de 

reducidas dimensións e realizadas en madeira e con dúas variables de unha ou dúas follas, o seu 

contorno  exterior, ó igual que o das fiestras, son de cantería, e por último atópanse tamén un tipo 

de ocos chamados bufardas, de mínimas dimensións, que en ocasións redúcense a unhas 

pequenas fendas que fan posible a ventilación das cortes. 

As cubertas son, polo xeral a dúas augas, aínda que poden atoparse algunhas construcións a unha 

sla auga, sendo estes casos os menos. Van montadas en tódolos casos sobre un armazón de 

madeira. Nas cubertas emprégase a tella do país como elemento de cubrición. 
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                                                                                          Hórreo en Tasaraño 

 

O pazo do Mouzo atópase no núcleo de Tasaraño que pódese datar a mediados do século XVIII, 

pazo de planta rectangular de dúas plantas. Os muros son de pedra granítica e a fachada é de 

gran sinxeleza, cun balcón sobre a porta de entrada. Hai que mencionar especialmente os 

arredores do mesmo no que se pode encontrar moitas das arquitecturas tradicionais adxetivas 

como son o pombal cilíndrico, os hórreos seguindo a tipoloxía da zona, pero de maiores 

dimensións. 

 

                     
                                                                                                              Fonte e hórreo en Tasaraño 

 

Aparte das casas-vivendas  tradicionais e do pazo do Mouzo pódese falar tamén dunhas 

arquitectura adxectiva que son as construcións que serven para a conservación e para o apoio dos 

traballos da terra. Así nestes núcleos  podemos falar da existenza de hórreos ou cabaceiros 

construción destinada a garda-lo millo, a súa tipoloxía consiste nun corpo de planta rectangular 

coas paredes feitas de sillares colocados en fiadas deixando entre si pequenos ocos , polo xeral a 

porta colocase no centro dun dos lados maiores; na soleira por regra xeral usase o mesmo material 

que nas paredes, a pedra. As cubertas dos hórreos son similares ás das vivendas sendo a dúas 

augas e usando a tella como material de cubrición. O soporte normalmente é o pé, consistente 

nunha columna de pedra que se remata cunha peza chamada tornarratos que ten a misión de 

impedir o acceso dos rilladores ó gran.   

 

Os datos básicos de poboación referidos ós últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 1991, 1996, 

2001 e 2005) reflíctense na táboa seguinte, onde se pode concluír que a evolución demográfica 

deste conxunto pode caracterizarse como positiva, pese á inflexión puntual do ano 1996 á alza, 

polo tanto presenta unha evolución favorable, seguramente polarizada polas zonas máis próximas 

á costa ou á estrada principal AC-432. 
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Denominación Categoría 1960 1981 1991 1996 2001 2005 
TASARAÑO ALDEA 84 100 193 233 202 211 
COSTA, A ALDEA 103 94 - - - - 

 

Evolución demográfica de Tasaraño e A Costa
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Os datos básicos de edificación e vivenda referidos os últimos 45 anos (Censos de 1960, 1981, 

1991, e 2001) reflíctense na táboa seguinte: 

 

Denominación Categoría 1960 1981 1991 2001
TASARAÑO ALDEA 33 27 83 136 
COSTA, A ALDEA 20 31 - - 

 

Evolución das vivendas de Tasaraño e A Costa
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A este respecto cómpre sinalar que neste entorno (a medio camiño entre Camariñas e Ponte do 

Porto) son os núcleos urbanos os que atraen a poboación con máis forza, o que pode tamén 

exercer de efecto catalizador nestes núcleos, tendo en conta que ofrecen boas características para 

a expansión da poboación por compartir boa accesibilidade e servizos (sobre todo preto da estrada 

AC-432), que se reflexa tamén no crecemento notable das vivendas, e polo tanto contan con certas 

expectativas de crecemento e desenvolvemento. 

 


