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Parroquias de Redondela

TRASMAÑÓ
Xurxo Constela

INTRODUCIÓN

E

stas breves notas son unha achega á parroquia de
San Vicente de Trasmañó, o lugar onde temos o
pracer de vivir a miña familia e mais eu dende hai case
quince anos.
Cando se fala entre a xente da bisbarra sobre a parroquia, o primeiro que lle vén á mente son as vistas
panorámicas da Ría de Vigo, sobre todo no miradoiro
de Chan do Rato. Porén descoñécese que Trasmañó ten
tamén saída ao mar polo lugar de Cabanas, onde está a
praia do mesmo nome.
Outra das singularidades de Trasmañó é atoparse incluída no conxunto arqueolóxico de Monte Mirallo, un
lugar singular da provincia de Pontevedra, e de Galicia,
pola cantidade de xacementos arqueolóxicos que atopamos ao longo da súa xeografía, representativos de
4.000 anos de prehistoria, que non é pouco.
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Durante o ano 2013 executouse o proxecto coñecido
como Monte Penide Prehistórico, promovido polo Concello de Redondela e cofinanciado con fondos da Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER). Este traballo enmarcábase dentro dunha iniciativa dirixida a crear un
“Museo” en Monte Penide/Monte Mirallo, que acollese e
tratase sobre os restos arqueolóxicos do Concello de Redondela.
Durante a execución deste proxecto de posta en valor,
dirixido por quen escribe estas letras, elaborouse unha
páxina web, en forma de “Museo virtual”, coñecida como
montepenideprehistorico.com. Convidámos os lectores
e lectoras a acudir a esta ligazón para consultar datos de
xeito máis detallado sobre os xacementos arqueolóxicos
das parroquias do sur de Redondela: Trasmañó, Negros,
Cabeiro, Cedeira e Chapela. Na web atópase toda a información arqueolóxica existente en Monte Penide/Mirallo
para que logo os xacementos poidan ser visitados (e interpretados) a través de rutas e sendeiros.
Unha das cuestións que transcendeu durante a elaboración do museo virtual de Penide/Mirallo é que moita da veciñanza que habita nas inmediacións destes
xacementos convive con eles sen sabelo, sen chegar
a valorar o potencial que atesouran. Son recursos socioeconómicos e identitarios que debemos protexer e
conservar para as xeracións vindeiras. As comunidades
locais téñense que concienciar das potencialidades de
desenvolvemento que garda o seu patrimonio.
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SITUACIÓN

T

rasmañó está na enseada de San Simón, na Ría de
Vigo. O seu territorio desenvólvese de xeito alongado: dende o mar na praia de Cabanas até o Alto de Penide
onde se localiza a necrópole tumular de Chan da Cruz/Chan
das Formigas, desenvolvemento xeográfico que coincide
coa depresión do río Fondón, que cruza a parroquia.
A nosa parroquia linda ao norte co mar e con Santo
André de Cedeira; ao leste con Santo Estevo de Negros
e San Xoán de Cabeiro; ao sur, xa no Concello de Vigo,
con Candeán; e, ao oeste, con San Fausto de Chapela.
Como as parroquia veciñas, Trasmañó ten unha acusada topografía, cun forte desnivel dende o Alto de
Monte Penide (450 m.), que descende vertixinosamente
cara a liña do litoral nun intervalo moi curto de espazo. A parroquia desprégase a través das ladeiras deste
monte, mediatizando a vida da veciñanza que dende
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tempos antergos tivo que baixar e subir polas súas pinas
costas para desenvolver a súa vida cotiá. Recordan as
veciñas como de rapazas, nos anos corenta do pasado
século, baixaban cara aos mercados de Chapela e Teis
cargadas con grandes leiteiras na cabeza (máis de quince quilos), nun esforzo que agora resulta inimaxinable.
A saída ao mar faina pola pequena praia de Cabanas,
á beira do Estreito de Rande, espazo evocativo da histórica e famosa Batalla de Rande.
Trasmañó sitúase no extremo norte da dorsal montañosa que rodea o Val do Fragoso. Canda o Vixiador,
representa o final dunha rede de camiños que comunican os cumes desta dorsal, vieiros que baixan logo para
a comunicación coa costa. Este terreo cha no cume do
monte é ademais un lugar de paso natural entre o Val do
Fragoso, onde se sitúa a cidade de Vigo, e a depresión
do río Alvedosa, onde localizamos Redondela.
Aínda que a montaña é de escasa altura, o dominio
visual sobre a súa contorna inmediata é moi destacable.
Aparecen miradoiros en dirección a todos os puntos
cardinais e con distancias de quilómetros.
Podería dicirse que nos camiños que rodean o monte
van sucedéndose todas as vistas sobre distancias de varios quilómetros, en relación ao nacente, ao solpor, ou
para o control das rutas de paso. Hai lugares destacados
pola boa visibilidade sobre a Ría de Vigo e o estreito de
Rande, como o coñecido Chan do Rato ou A Castellana (algúns chámano Miradoiro de Trasmañó) e Poza da
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Lagoa, un chisquiño máis ao norleste, e outro lugar moi
destacado no alto das Porteliñas, con vistas abraiantes
do solpor sobre a ría. Estes lugares posúen todos arte
rupestre asociado en forma de petróglifos.

Miradoiro de Chan do Rato ou de Trasmañó.

Unha aclaración necesaria sobre a toponimia do lugar: durante os anos 90 estendeuse o nome de Monte
Penide, sobre todo entre a investigación arqueolóxica,
para referirse aos xacementos atopados nas parroquias do sur de Redondela. Con este nome denominábase unha extensa área xeográfica que realmente ten
o nome xenérico de Monte Mirallo. Realmente Penide
refírese ao alto do monte localizado en Trasmañó, no
límite leste da parroquia.
Moitas veces abusamos deste topónimo sen saber
que realmente a veciñanza da zona, coñecedora das
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súas terras, non chamaba así aos xacementos arqueolóxicos, creando unha serie de malentendidos sobre a localización de moitos dos lugares emblemáticos destas
parroquias redondelás que cómpre aclarar.
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A NATUREZA

O

monte consérvase mellor e máis virxe no cume da
parroquia, a partir de onde rematan os terreos poboados aínda que, nalgunha ocasión, atopámonos algún que
outro xabaril subindo polas estradas na época de celo.

O río Fondón cruza a parroquia dente os cumes cara ao mar.
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O cume da parroquia caracterízase pola formación
de brañas e lugares anegados que se converten en nacentes dos diferentes regatos que desembocan na Ría
de Vigo. Un caso é o río Fondón, lugar moi atractivo
para as visitas, onde se combina o monte baixo co de
repoboación entre túmulos prehistóricos e arbustos autóctonos. Unha recente investigación fala da existencia
dunha especie de planta atrapainsectos endémica do
lugar. Confeso que non coñezo a especie pero é un dato
de interese para moitos amigos e amigas da natureza.
A mesta rede de acuíferos e zonas anegadas é moi
evocativa cos nomes dos lugares ensinados pola veciñanza da parroquia: Poza da Lagoa, Poza de Arriba,
Fonte dos Eidos, Pozo da Horta, Fontiña, Boqueiriño
da Auga etc. Son numerosos os contos de rescates de
animais que caen accidentalmente en pozas e brañas.
En contraste, ten tamén unha acusada tendencia á seca
nos períodos estivais, afectando ás diferentes traídas
tradicionais de auga. Estas secas aumentaron nos últimos anos mudando esta impresión de lugar anegado.
Quizais o cambio climático, quizais as plantacións mestas de eucaliptos... quen sabe!
No que atinxe ás especies naturais, a pesar de estar
fortemente arraigadas as plantacións de eucaliptos e piñeirais (para a súa explotación comercial), consérvanse
grandes áreas de bosque autóctono. Sobre todo atopamos carballos, castiñeiros e sobreiras, especie implantada e representativa de Monte Mirallo, cun bo exemplo
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no sobreiral localizado no lindeiro oeste do Campo de
Fútbol de Trasmañó, no lugar coñecido como Coto da
Moradiña, digno de especial coidado.
Esta masa arbórea contén e mantén un abano amplísimo de especies animais: aves (miñatos, gaios, petos…), mamíferos (xabarís, raposos, teixugos, furóns
bravos, donicelas), réptiles (cobregóns, víboras...), anfibios (píntegas, sapos…) etc.
Hai pouco a Comunidade de Montes en Man Común
de Trasmañó apostou pola plantación de Paulonias, especie tamén chegada de fóra e de crecemento rápido,
cubrindo unha extensa área entre o Coto da Rola e o
Alto das Porteliñas.
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O MEDIO HUMANO

P

ouco máis dun milleiro de persoas habitan San
Vicente de Trasmañó. A súa poboación distribúese formando o hábitat disperso típico das Rías Baixas e
distribúese por diferentes barrios segundo a súa localización: Cabanas, A Igrexa (O Convento) e Trasmañó ou
Trasmañó de Arriba.
A poboación traballa, sobre todo, no sector secundario e terciario (fábricas e servizos de Vigo e bisbarra),
deixando cada vez con menos peso o sector primario
(pesca e agro), coa excepción da agricultura para autoconsumo.
A vocación pesqueira de Redondela dende o pasado
queda testemuñada pola existencia de casas de tipo
mariñeiro, de pinchos altos con faiados para a almacenaxe das redes.
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Un arraigo importante das explotacións agrícolas
rexístrase nos contos e historias populares. No alto de
Penide sucedíanse os campos de trigo até datas presentes da nosa historia. Calquera poder reparar nos restos
de lindes e balados dispersos polo monte, incluso situados entre as mámoas de Chan da Cruz.
As explotacións agrícolas teñen tamén o seu espello
na existencia de muíños, moi abundantes sobre o río Fondón (máis de vinte), de propiedade privada e cunha xestión comunal, agora en desuso e ameazados pola ruína.
Estes muíños podémolos ver nunha das mellores rutas
da nosa parroquia: seguindo a canle do río iremos atopando estas reliquias do noso pasado mesturadas nunha fraga mesta en que destacan as abeleiras, Muíños do
Remixo, Coutada do Muíño, Muíño dos Cochos, Muíño
Novo, Coto do Muíño... Moi recomendable!

Ao longo do río Fondón poden verse moitos muíños entre un mesto bosque.
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Nos últimos anos a parroquia tende a converterse
nun lugar dormitorio e residencial da cidade de Vigo,
sobre todo, e Redondela. Isto acentúase polas boas vistas e o achegamento ao monte, que fan do lugar un sitio
especial para o lecer, o deporte, o sendeirismo e o gozo
da natureza en xeral.
A pedra é outra das explotacións tradicionais sobre o
monte. Non hai lugar en Monte Mirallo que non se vise
alterado pola extracción dos canteiros tradicionais, cousa que afectou, sobre maneira, aos xacementos arqueolóxicos. A singularidade da construción en pedra diferencia os núcleos inmediatos de poboación: en Cabeiro
as casas tradicionais construíronse con lousa de xisto,
primordialmente, en contraste con Trasmañó, onde a
construción é con cachote de granito.
Un caso singular desta actividade na nosa parroquia represéntano as xabreiras, achegadas ao coñecido
como Coto da Rola, que levan o nome homónimo das
Xabreiras, e o evocador de Camiño dos Carros, que faría referencia ao traslado do xabre para a construción,
material utilizado até hai pouco. A arriscada profesión
nas barreiras (xabreira neste caso) queda recollida en
relatos que falan de diversos accidentes.
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HISTORIA

A

penechaira de Monte Mirallo conformouse
como un lugar de paso dende a prehistoria, dando lugar á instalación de diferentes culturas ao longo do
tempo e evolucionando con elas.
Hai achados paleolíticos en superficie moi dispersos, que testemuñan unha ocupación moi antiga do
territorio: posiblemente dende o Paleolítico Inferior no
período do Plistoceno (hai máis de 100.000 anos). Máis
visibles son os restos deixados polas comunidades prehistóricas máis recentes, que son obxecto detallado no
Museo Virtual montepenideprehistorico.com.
A historia antiga e medieval do lugar vai parella, e da
man, dos dous núcleos de poboación inmediatos, Redondela (á que pertence administrativamente) e mais
Vigo. Trasmañó formaba parte durante o medievo das
terras de Redondela e pertencía ó arcebispado de San18

tiago (como Cangas e Vigo). Vilavella, o pequeno enclave redondelán (aínda separado do núcleo principal)
pertencía daquela ó bispado de Tui. Só a parroquia de
Cedeira figuraba como señorío diferente e dependente
de propietarios nobres diversos.
A poboación mudou por mor das relacións sociais
ao longo da historia, durante o Medievo e a Idade Moderna. Estes cambios orixináronse coa implantación do
señorío durante o Alto Medievo, con todas as súas consecuencias de organización social vertical: impostos,
levas, fame, pandemias, emigración…
Un feito destacable para toda Redondela foi a Batalla
Naval de Rande. Un enfrontamento, sucedido en 1702,
entre as frotas española e francesa contra unha coalición de ingleses e holandeses. Tras a loita quedou na
Enseada un dos maiores xacementos de galeóns afundidos do mundo.
Neste lugar aínda persisten os restos do Castelo de
Rande, no lindeiro entre Trasmañó e Rande (Cedeira), o
ultimo vestixio terrestre da batalla, en forma de lenzos
de murallas de grandes cachotes, acosado polos piares
da Ponte de Rande, obra de enxeñería dos anos 80 do
pasado século e que foi ampliada no ano 2017.
A industrialización e a chegada dos fomentadores
cataláns á Ría de Vigo e a Redondela, alá polo século
XIX, provoca un troco social. A actividade das persoas
que habitan no lugar agora diríxese cara ós sectores de
produción industriais, sobre todo conserveiras inmedia19

tas de Redondela e, máis adiante, empresas manufactureiras de Vigo (sobre todo automoción).
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O PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO

H

ai dúas rutas imprescindibles e recomendables
para facer en Trasmañó. Por un lado a visita dos
muíños do río Fondón, que antes mencionamos; e, por
outro, a ruta ao seu rico patrimonio arqueolóxico que
merece mención especial.
Dende o neolítico esténdese por toda a fachada atlántica europea a tradición de soterrar as persoas defuntas en
mausoleos baixo un túmulo de terra. Esta tradición arraigou moito en Galicia e perdurou durante un período de
tempo moi longo, dende o neolítico (4.000 antes de
Cristo) até xa entrada a Idade do Bronce (1.500 antes de
Cristo).
Do traballo de construción dun túmulo transcende
a forte organización social que é precisa, non só para
desenvolver unha relixión fundamentada na morte e
tan arraigada durante máis de dous mil anos de dura21

ción, senón para o propio deseño das tumbas. Segundo
isto, podemos supoñer a existencia de comunidades
arraigadas nesta parroquia e nas lindeiras durante estes
anos da prehistoria de Europa. Coñecemos polos restos
de cerámica e outras evidencias atopados na superficie
que habería un poboado desta época no lugar da Poza
da Lagoa, un lugar ideal, con abundante auga para os
campos de cultivo e o pastoreo.

Imaxe da Mámoa da Pedra do Couto, coñecida como Mámoa do Rei.

Quen habitaban Trasmañó nesta remota época deixaron numerosos monumentos funerarios. Dende o lugar
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de Chan da Cruz, cara ao oeste, podemos atopar máis
de corenta mámoas de diferente índole e tamaño, cunha
concentración destacada na Necrópole de Chan da Cruz,
coñecida tamén por Chan das Formigas. Pero dende aquí
cara ao norte e sur sucédense as mámoas por todo o noso
monte, nun goteo continuo que as comunican coa necrópole de Candeán, no Monte Vixiador de Vigo.
Cómpre destacar a Mámoa da Pedra do Couto, coñecida máis comunmente como a Mámoa do Rei. Trátase
dun megálito construído con grandes bloques de granito (de case tres toneladas a pedra da cabeceira, para
poderse facer unha idea das dimensións), que posúe
aínda, en bo estado de conservación, a súa fisionomía
orixinal.
Por se isto non fora pouco, durante os anos centrais
do terceiro milenio antes de Cristo, os grupos de persoas que habitan Monte Penide/Monte Mirallo reciben
novas invencións en forma de ferramentas metálicas
(entre outras), o que deriva no establecemento de novas modas e novas relacións sociais. O máis coñecido e
representativo destes trocos son os petróglifos, as representacións artísticas gravadas nos penedos.
Atribúeselles unha cronoloxía entre 2.500-1.700 anos
antes de Cristo, correspondentes aos períodos culturais
do Calcolítico e do Bronce Inicial, sobre todo por algunhas
representacións de armas que teñen aparecido. Porén a
maior parte das veces se trata dunha arte esquemática
sen paralelos en obxectos reais recoñecibles.
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Petróglifos de armas na Poza da Lagoa.

As representacións de armamento atopámolas en
Trasmañó na Poza da Lagoa. Os gravados en forma de
armas non son moi comúns pero o seu “realismo” axudou para a identificación da cronoloxía dos petróglifos,
xa que os exemplos representados se podían comparar
cos atopados durante as intervencións arqueolóxicas.
En Poza da Lagoa, cun topónimo asociado á existencia de mananciais, existen varios penedos con representacións. O máis destacado está formado por gravados
de espadas, puñais e alabardas cunha clara adscrición
cronolóxica nos comezos da Idade do Bronce. Todo envolto entre liñas e signos abstractos dos que se nos escapa a comprensión.
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A poucos metros deste penedo atopamos outros gravados, entre os que cabería destacar o coñecido como
“O Peite”. Non deixa de ser unha escena ecuestre na
que un par de persoas (homes, segundo o que podería
ser o seu sexo marcado), representados de xeito moi esquemático como un garabato infantil, aparecen sobre
un cabalo, aínda máis esquemático, apenas catro liñas
para marcar as patas e outra alongada para as costas,
que a sabedoría popular interpretou como un “peite”.
Ademais semella que polo tipo de suco e os motivos
representados o gravado puido realizarse cun cicel metálico, o que lle daría unha cronoloxía máis recente.

Petróglifo de Poza da Lagoa, O Peite.

No caso das Rías Baixas aparece outra representación enigmática e singular: os muíños naviculares (ou
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elementos de moenda). Este tipo de muíños representan unha manifestación moi especial dentro da arte
rupestre galega. Sospéitase, polas análises realizadas,
o seu uso en prácticas rituais nas que se realizarían pequenas moendas, co fin de obter pinturas, beberaxes...
En Trasmañó temos unha boa representación deste fenómeno no Alto das Porteliñas con dous exemplos destes
petróglifos. Neste lugar unha gran lousa recíbenos, orientada ao solpor e ateigada de gravados abstractos con combinacións de círculos, liñas, puntos, acompañando estas
representacións de muíños naviculares.
Unha das características que máis chama a atención
sobre a investigación é o emprazamento dos petróglifos. Para o caso de Monte Penide/Mirallo parece que a
situación, como este caso das Porteliñas, está relacionada con lugares de moi boa visibilidade e control sobre
o seu espazo inmediato, xunto a camiños e orientados
cara á vista panorámica do seu contorno.
Outro dos lugares monumentais de Penide/Mirallo
atopámolo en Chan da Cruz con boas representacións
de combinacións circulares cristianizadas por unha gran
cruz gravada sobre o seu soporte. Non é casual que entre a veciñanza da zona se conte que a Santa Compaña
pasaba polo camiño de acceso a Chan da Cruz sabendo
que aquí hai un xacemento arqueolóxico destas características.
Achegado a Chan da Cruz, ao leste, localízanse os petróglifos do Coto da Rola; por detrás das xabreiras pe26

gadas ao camiño hai varias rochas con gravados, en moi
mal estado polos traballos de cantería tradicional que
escacharon os penedos; de novo son as combinacións
circulares e as cazoletas os motivos principais.
Velaquí a parroquia de Trasmañó, en Redondela,
como poderedes comprobar un lugar máxico cheo de
arqueoloxía, natureza e abraiantes vistas ó que vos convidamos vir.
E recordade, facer sempre as visitas con respecto.
Un saúdo dende este recuncho da nosa vila!
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•
Moitas grazas ao matrimonio
de Cecilia Gil Rodríguez e
José Álvarez Gil, recordo vivo
da parroquia de Trasmañó,
coñecedores de todos os
recunchos e memoria dun
tempo pasado.

Reprodución do cadro de Ánxel Barros
empregado na capa deste libro.

