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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

O Motivo polo que decidimos facer o presente traballo atópase na 

necesidade de dar continuidade ás nosas investigacións realizadas nas 

publicacións adicadas ós pazos das terras de Porto do Son. O antigo pazo 

dos Caamaño de Nebra, 1997, e O desaparecido pazo de Orellán, 2003, e 

así intentar conseguir un coñecemento máis completo da Heráldica do 

concello. Ademáis do material bibliográfico e documental, o noso arquivo 

persoal conta cunha boa colección de fotógrafías e debuxos dos escudos 

sonenses que fomos reunindo desde hai mais de corenta e cinco anos. 

Algunhas das fotos que serviron para ilustrar as páxinas sobre o citado pazo 

dos Caamaño foron feitas no ano 1959. 

Neste Inventario ofrécese un breve estudo de dezasete escudos 

labrados en pedra ou pintados sobre madeira, tamén algúns curiosos 

relevos relacionados ben co status social ou ben coa cultura humanística 

dalgúns destacados cabaleiros. O feito de que don Juan Patiño 

desempeñara o cargo de familiar da Inquisición pode explicar os dous 

relevos do retablo maior da igrexa  de San Vicente de Noal, que conteñen 

as armas daquela temida institución. E a condición de humanista que 

adornaba a personalidade de Don Francisco de Lamas  Soutomaior 

Caamaño permite entender os curiosos monogramas que adornan a fonte - 

estanque do pazo de Nebra. 

 

De todos  os emblemas heráldicos que temos catalogados ata o ano 

2000, incluída a labra heráldica oficial do concello, faise a súa descrición, 

subminístranse os seus datos xenealóxicos e históricos, dise a que 

pertenceron as súas armas, razóase o seu mérito artístico e todos os 

exemplos van acompañados dunha lámina con ilustracións. 

 

Hai que suliñar que a presente relación caracterízase por un certo 

desequilibrio  en canto ó internamento histórico das pezas investigadas. As 

pedras armeiras do Pazo de Nebra, a pedra heráldica da igrexa parroquial 

de San Martiño de Miñortos, os escudos do interior da igrexa parroquial de 
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San Vicente de Noal Vila e Porto do Son, e o mesmo emblema municipal, 

contan con máis bases documentais, e por conseguinte, a súa sustentación 

histórica resulta máis elaborada. 

Este traballo pretende ser unha aportación a un campo que no noso 

concello se atopa en estado embrionario e no que queda bastante por facer. 

 

Cómpre lembrar aquí unha experiencia persoal moi satisfactoria. 

Despois de ler as referencias que suministra o Padre José Santiago Crespo 

Pozo, Blasones y Linajes de Galicia,  1932, Tomo III, Páxs 391 – 392, sobre 

a liñaxe dos Orellán, e como nos libros publicados sobre a historia local 

ninguén aludía ó pazo do vello don Alonso, o fundador da estripe, despois 

de moito buscar percorrendo os camiños da citada aldea, por fin demos cos 

restos da antiga torre de Orellán de Maceda (así chamada por pertencer 

despois ós condes deste nome): un enigmático relevo con dúas cunchas 

que morden un pau, e un repicado escudo. 

Desde aquí e unha vez máis volvemos a agradecer as facilidades  e 

xentileza das señoras da casa do “Carboeiro”, que tantas facilidades nos 

deron. Isto mesmo pódelle suceder a outro calquera. E como se verá ó final 

desta relación aínda quedan por recuperar os escudos dos Vistipoi e dos 

Castelo. Os veciños das parroquias de Santa Mariña de Xuño ou de Santa 

María de Nebra poden algún día sorprendernos co seu achado. 

 

Noutra orde de cousas, a avaliación do mérito artístico de cada peza 

heráldica que se ofrece sustentarase na enumeración dos seus elementos 

decorativos e no seu grao de elaboración técnica. Así mesmo inténtase 

establecer unha especie de xerarquía  ou rango de cada un dos catorce 

escudos nobiliarios que están contabilizados nas terras de Porto do Son. 

Case se pode afirmar que o de mellor calidade ornamental pode ser a labra 

heráldica do portón principal do pazo de Nebra. 

 

Ó final da serie ofrécese un vocabulario heráldico elemental, que 

inclúe os termos máis usados, co obxecto de recordar, en caso de 

esquecementos memorísticos, tal ou cal concreción dunha pedra armeira. 
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Cómpre aclarar que o presente traballo circunscríbese ó conxunto 

das antigas pedras de armas sonenses, é decir, as que foron labradas nun 

espazo de tempo que abarca desde comezos do século XVI ata finais do 

século XVIII. 

 

A presente colección pon en valor case vinte pedras armerías do 

interese artístico incuestionable, pero tamén histórico e xenealóxico, pois 

son o reflexo e identificación  dunha clase social específica, que nos parece 

fundamental para coñecer un pouco máis o complexo entramado social do 

Antigo Réxime, dada a importancia dalgúns elementos que o conforman. 

Pódese lembrar a título  de exemplos que un descendente dos Patiño de 

Noal foi ministro do Rei Felipe V, un Caamaño chamado García fundou 

Vilagarcía e proporcionou rendas para a fundación do centro de estudos 

que un dia chegaría a ser a Universidade de Compostela, outro Caamaño 

coñecido como o valeroso  coxo de Nebra axudou á defensa da Coruña 

cando foi atacada pola escuadra inglesa de Drake en 1589, e tamén 

socorreu a Porto do Son contra as razias dos piratas mouros en 1619, V. O 

antigo pazo dos Caamaño de Nebra, 1997, Páx 61. 

 

Por outra banda, algúns fidalgos sonenses foron en orixe labregos 

enriquecidos e todos seguiron un proceso de escalada social cara á 

aristocracia, acabando por ser incorporados os seus apelidos títulos e bens 

por familias de título condal. 

 

Se cadra este continuo ascenso pola pirámide social é o que explica 

que as súas casas orixinarias foran abandonadas e esquecidas e, por 

conseguinte, os seus descendentes xa non se preocupasen de manter en 

pé as vellas fortalezas co escudo de varonía do fundador da estirpe. Moitas 

pedras traballadas e con séculos de historia quedaron ocultas ó ser 

reaproveitadas para outras construccións. Pero, agás a liñaxe dos Vistipoi, 

todos os demáis membros da baixa nobreza rural  deixaron unha forte 

pegada nos apelidos de moitos veciños do Concello. Os Caamaño, Patiño 

(aínda que a actual rama sonense procede de Negreira, os seus máis 

antigos antepasados son orixinarios da parroquia de San Vicente de Noal); 
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os García, Fernández,  Fajardo, Prego, Becerra, Mariño, Varela, Gaioso, 

Romero, Mosquera, Carballido, Lamas, Orellán, Queiruga, Castelo, Resúa, 

Seoane, Maneiro, Del Río, Da Costa, Castro, etc.  Os que van suliñados 

son nomes de familia orixinarios do concello do Porto do Son,  Son os 

apelidos de varonía, os demáis teñen relación coas mulleres das súas 

primeiras alianzas e algúns deles proceden de liñaxes que tomaron como 

apelido o nome de Castelo, Queiruga, Resúa, Seoane, Sieira. Todos eles, 

topóminos, parroquias e aldeas, do Concello de Porto do Son. 

 

O autor destas páxinas está convencido de que dentro de seis ou dez 

anos haberá que engadir máis labras heráldicas a este primeiro Inventario. 

Este tipo de investigacións sempre debe quedar aberto. Ademáis dos 

escudos dos Vistipoi, da Santa Mariña de Xuño, ou o dos Castelo, de Santa 

María de Nebra, dos que temos referencias escritas, as obras de 

restauración de vellas construccións poden deixar ó descuberto máis 

pedras armeixas. E o mesmo pode ocorrer cando se levanten as lousas do 

chan das igrexas parroquiais de Nebra ou de Caamaño. Da primeira 

sabemos que os documentos notariais dos primeiros Caamaño da “Casa de 

Nebra” dispuxeron ser sepultados na súa igrexa parroquial; Don Martiño 

Becerra Caamaño, o fundador do Morgado das “Casas de Nebra”, testou na 

vila de Noia en 1551 e xace enterrado na igrexa de Santa María de Nebra, 

tamén o seu fillo Don Gonzalo manda ser enterrado no mesmo lugar. Da 

segunda, como xa se dirá máis adiante, unha lousa do chan, mesmo fronte 

ó altar mayor, contén un curioso escudo invertido cos brasóns Dos  

Caamaño , Ozores, Mariño e Valadares. O que ocorreu foi que os sucesivos 

traballos de restauración destas igrexas nos séculos XVIII, XIX, e XX 

ocultaron os relevos heráldicos dos sepulcros da fidalguía local, que como 

se sabe eran patróns e doantes de moitas capelas e mosteiros. 

 

Cómpre insistir  unha vez máis que nesta colección de escudos 

sorenses só figuran os que constan no noso arquivo persoal. 

 

Dende hai máis de corenta en cinco anos fomos gardando as fotos e 

debuxos daquelas pedras armeiras que nos chamaron a atención. Desde 
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finais da década dos cincuenta xa tiñamos ficha dos escudos de Pazo de 

Nebra. 

 

Polo tanto, entra dentro do posible que haxa algún que a nós se nos 

escape. Tendo en conta que algunhas reitorais están pechadas e 

abandoadas desde hai anos. 

 

II. UNHAS NOCIÓNS SOBRE A HERÁLDICA 

Hai toda unha terminoloxía heráldica coa que debemos 

familiarizarnos. 

En primeiro lugar, as cores e esmaltes teñen nomes específicos. As 

cores só se aprecian nos escudos pintados sobre madeira, coiro ou papel, 

no caso de soportes pétreos e mesmo nos debuxos en branco e negro 

represéntase a base de raiados, cruciñas, cadradiños e punteados. O nome 

azur é a cor azul – un raiado horizontal - ; goles é a cor vermella – un raiado 

vertical - ; sinople é a cor verde – un raiado en diagonal - ; a carnación é a 

cor natural das prantas, animais e tamén a dos rostros e membros das 

figuras humanas. Os metais máis comúns son o ouro-amarelo – e a prata – 

branco. 

 

En segundo lugar, non se deben descoñecer as leis heráldicas. O 

tamaño, a forma, o ancho ou o longo, e mesmo o espazo que ocupan as 

figuras ou emblemas non se poden poñer libremente e de calquera xeito. O 

escudo ten que gardar sempre a proporción 5 a 6, é decir, a un ancho do 

cincuenta centímetros correspóndelle un alto de sesenta. A lei de plenitude 

obriga a que as figuras ocupen sempre a case totalidade da superficie do 

campo en que se representan. Se se poñen ou pintan dous ou máis 

obxectos, todos han ter o mesmo tamaño, e ademáis teñen que estar 

sempre nunha posición ordenada. 

Se hai cinco mobles, un estará no centro e os outro catro 

esquinados; se se trata de tres poden estar representados en pal, un no 

medio e arriba e debaixo os outros dous - ; en faixa ou en liña horizontal; ou 
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dous arriba e un debaixo. Se non se cumprisen estas normas é obrigado 

decir < mal ordenados >. 

 

O modelo xeral do escudo español é cuadrilongo. Ten forma 

rectangular cos extremos dos seus lados inferiores redondeados e tamén 

coa punta saínte no seu centro. 

Logo , cando se fan particións  co obxecto de engadir os brasóns que 

traen as familias coas que emparentan, ou mesmo para elaborar os 

escudos dos fillos e netos, hay toda unha denominación de escudos: 

 

Partido, provocado por un eixe de arriba abaixo 

Cortado, se o e eixe o divide horizontalmente 

Terzado, se leva tres divisións verticais iguais 

Cuartelado, se unha cruz crea catro espazos  dentro do marco do 

escudo  

 

Hai tamén labras heráldicas con cinco, seis, sete, oito, e máis 

particións. 

 

As ramas poden variar as figuras ou mobles de brasón orixinal, e 

entón denomínanse brisuras. Os descendentes da terceira e cuarta 

xeración soen introducir modificacións. 

 

Outra obriga que debemos lembrar sempre na descrición de 

obxectos e figuras é que á destra invariablemente é  < á súa destra >, 

equivalendo polo tanto á esquerda desde o punto de vista do observador. O 

mesmo pasa coa esquerda. 

 

Unha indispensable norma a seguir nos escudos compostos obriga  a 

poñer as armas do pai na parte superior ou no primeiro cuartel destro do 

xefe, e as maternas na parte inferior ou no cuartel sinistro. 

 

En canto á súa lectura ten que ser sinxela, breve e o máis precisa 

posible. Sempre se comeza coa expresión: < De azur …. ; < De goles… ; 
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que son as frases reducidas de < En campo de azur,….< En campo de 

goles,… 

 

Así mesmo, na descripción  brasonada podemos atopar adxectivos 

que van acompañando ás figuras. Cando se menciona a un can, lobo ou 

león, normalmente van acompañadas dos cualificativos < rampante >, que 

debemos entender que o cuadrúpedo se representa enderezado sobre as 

dúas patas, apoiando só un pé. As mans levantadas; a destra alta, a 

simistra un pouco máis baixa. A cabeza e o corpo de perfil, boca aberta e 

língua fóra; a cola do animal vai cara adentro e mostrando as garras. Se di 

< pasante >  o cuadrúpedo represéntase en actitude de andar, unha pata de 

diante levantada e as outras tres no chan. Un león  < lampasado >  é o que 

ten a língua de distinto esmalte que o do corpo. O lobo, moi representado 

na heráldica galega, debúxase unhas veces pasante, outras correndo  e 

outras como se fose rampante.  En canto as aves, a aguia, a súa posición 

normal no escudo é coas alas estendidas o levantadas en alto e coa couda 

baixa e esparexida. Unha aguia < esploiada > ou bicéfala é a que ten dúas 

cabezas cun só corpo, dúas patas e dúas alas. Unha aguia coroada é a que 

leva unha coroa na cabeza. Os corvos represéntase de sable (negro). 

As abellas debúxanse coas alas abertas e mirando ó xefe ou parte 

superior do escudo.  

As árbores póñense en pal e coas súas cores naturais. Se teñen as 

raíces á vista chámanse “arrincados”. Cando aparecen sobre un montículo 

dinse “terrasados”. 

 

A flor de lis represéntase estilizada. As follas da figueira sempre co 

seu rabiño cara abaixo, e as panelas, follas de olmeiro, levan o peciolo cara 

arriba e hai que fixarse ben, pois parecen siluetas de mazás. 

 

Os castelos represéntanse xeralmente cunha porta e dúas fiestras, e 

tres torreóns ameados. Os torreóns reciben o nome de homenaxes; as 

portas e fiestras son os claros do edificio polo que cando son de distinto 

esmalte có do castelo, faise constar coa verba aclarado do esmlate que se 

trata. A torre diferénciase do castelo en que pode ser redonda e non leva 
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homenaxe. Tanto os castelos como as torres dinse mazonados cando a raia 

da xunta das pedras é de diferente esmalte, có do resto. 

 

A espada represéntase desenvainada coa folla en distintas posicións: 

en pal, en faixa, cruzadas en aspa, en banda; coa punta cara a arriba ou 

cara abaixo. 

 

Ó final engádese un vocabulario no que se facilitan os nomes das 

figuras ou mobles máis habituais. 

 

Respecto ós ornamentos exteriores, hai escudos que levan helmo ou 

casco, outros caroa; algúns contan cunha divisa ou lenda, e poden ir 

adornados  con lembrequíns ou decoración formada por follas de acanto e 

cintas que partindo do casco, rodean o escudo, nalgúns casos os helmos 

tamén levan plumas. En ocasións o escudo vai sostido por unha serea ou 

por dúas figuras humanas, que se chaman tenantes. 

 

III. DESCRICIÓN DO ESCUDO MUNICIPAL. 

 

LÁMINA I 
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O escudo municipal do Porto do Son (1874 – 1875) na antiga Casa consistorial, hoxe Centro de 

Interpretación do Castro de Baroña. 

O escudo oficial do Concello vai timbrado cunha interesante cartela onde figura a expresión 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL e a data da súa elaboración. Durante case sesenta anos unha  

capa de cal e ieso impedía a súa lectura. Felizmente quedou ó descuberto cando se fixeron as obras de 

restauración do vello edificio consistorial da Rúa de “ F. Fariña”; noutro tempo albergou as oficinas do 

Concello. Hoxe pasou a ser a sede do “Centro de Interpretación do Castro de Baroña”, no que seguindo a 

moda irlandesa, foi instalada unha exposición e, á vez, un centro de estudos relacionados coas 

excavacións do lugar do “Castro” para os que se queiran ilustrar máis despois da visita a aquel 

interesante xacemento castrexo. 

 

A saída do Sol polo Leste provoca  un xogo de luces e sombras certamente interesante. Os 

mobles fundamentais destacan con todo o seu rechamante volume: as ramas que enmarcan o campo do 

escudo e a parella de “argoneos” con “cepo” correspondentes ás dúas áncoras, que van en aspa por 

detrás; os dous peiraos que compoñían a “Camboa”, a cal dentro un barco de dous paus; e, sobre todo, 

ese detalle da boca do antigo porto, que tanto na entrada como un pouquiño cara adentro, nos ofrece 

unha serie de nove ondas concéntricas moi marcadas e que se van debilitando cara ó interior. 

 

Curiosamente, cando se fixo esta toma, ás nove da mañá do 20 de agosto do 2006, a incidencia 

da intensa luz fai que a sombra do brazo curvado do chamado, “muelle” novo deixe case imperceptible o 

outro símbolo heráldico do noso escudo: a airosa fachada da igrexa parroquial de S. Vicente de Noal Vila 

e Porto do Son. Dela só percibimos o oco oscurecido da porta principal, e o perfil sombreado do seu 

esbelto campanario e do costado Leste do templo. A forte iluminación produce un predominio case 

absoluto do motivo mariñeiro sobre o relixioso. 

 

Para aqueles sonenses de máis idade, e polo tanto máis familiarizados coa imaxe da “Comboa”  

a contemplación da silueta superficial dos peiraos pode activar a memoria daqueles inesquecibles 

momentos da súa infancia adicados a pesca con liñó. Para achegarse máis ó fondo e ver o emocionante 

instante en que un peixiño mordía a carnada, era necesario baixar polas erosionadas escaleiras abertas 

nos muros e colocarse mesmo no banzo que, por instantes, un mar xa pausado cubría e deixaba ó 

descuberto seguindo o xogo das mareas. 

 

A man que tallou a nosa pedra de armas quebrou a liña interior do chamado “muelle” novo, e as 

dúas que deseñan o vello para indicar a existencia daquelas escaleiriñas, que a tramos duns oito metros 

se incrustaban nos peiraos. 

Esta ilustración permite fixarse  con detemento noutros detalles.Na base do mastro de popa, 

chamado a mesana, deixase constancia da boca de cangrexo que afirma a “verga” ó pau. E tamén, 

grazas ó contraste de luz e sombra se pode apreciar o extremo redondeado do “muelle” novo, mesmo na 

parte inferior da boca de “Camboa” o  seu banco corrido que ía apegado ó longo de todo o peirao. 

Por outra banda, imos expoñer a nosa opinión sobre a follaxe que pecha o campo do escudo. A 

palmeira é unha árbore bastante frecuente nos xardíns e hortas dalgunhas vivendas de Porto do Son. 

Mesmo case fronte a nosa casiña da “Rúa da Roda”, na hortiña traseira da pequena mansión do Doutor 

Don Salustiano Lojo hai un bo exemplar; outro estaba no xardín da casa que foi de Dona Pepita Formoso, 

fronte  a fonte do ·”Campo de Atalaia”, é tamén podemos ver nos xardíns da “Rúa de Galicia”, diante das 
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instalacións portuarias, varias destas palmáceas. As ramas do penacho desta monocotiledónea 

subtropical permiten facer soportes de moitos adornos, e tamén elaborar marcos que rodean medallóns, 

escudos e esceas relixiosas. Sobre todo na escultura, moitos relevos reproducen as robustas follas 

pecioladas e palmapartidas para delimitar espazos e cadros. 

 

O interese por buscarlle un precedente ó orixinal enmarque do noso escudo municipal levounos ó 

“Pazo de Nebra”. Alí, no seu portón principal ou Norte hai unha artística porta brasonada. E mesmo sobre 

o lintel da entrada entre os extremos dun frontón partido atopamos un interesante relevo alusivo  á faceta 

ascética do taumaturgo da Padua. San Antonio está orando axeonllado dentro dunha gruta. Para 

encerrala escea  labráronse dúas ramas de palmeira que se cruzan na base. Esto mesmo ocorre no noso 

emblema oficial. ¿Puidera ser a cova do santo o precedente da orla da nosa peculiar pedra de armas? 

V.Lámina XIII. Fígura 4. 

 

Xa no noso traballo, Os apelidos do Concello do Porto do Son. 2006, 

Ofrecemos o seu brasamento, páxina 384. Non cabe dúbida de que a 

descripción do emblema municipal pode servir moi ben como exemplo para 

introducirnos na lectura dos brasóns nobiliarios. O feito de que sexa coñecido 

por todos facilita moito a interpretación das palabras da ciencia heráldica. 

 

En principio, cómpre dicir que posiblemente no futuro, cando un experto 

heráldista estude a nosa pedra de armas, haxa que modificar ou ben algunha 

palabra, ou ben a súa extensión. O magnífico estudo sobre os Emblemas 

municipais de Galicia, E. Pardo de Guevara, só se ocupa dos aprobados desde 

o ano 1994, e lembremos que na divisa do de Porto do Son figuras as datas de 

1874 – 1875. 

 

Por outra banda, parece que no Arquivo Municipal sonense, reordenado 

nestes últimos anos, non se gardan as copias dos documentos nos que a Real 

Academia da Historia (Madrid) debeu aceptar e dar o visto bo ó proxecto que 

se lle propuso, como era perceptivo. A única referencia do que se dispón 

consiste nalgúns selos municipais que nos proporciona o investigador José 

Fariña. 

 

Asi pois, aínda que algún día poida ser mellorado, imos intentar a lectura 

das súas armas ou figuras. Desde a limpeza e restauración da fachada do vello 

edificio que albergou neutros tempos as dependencias do concello, quedou ó 

descuberto  a lenda do símbolo heráldico que nos representou e representa a 
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todos os sonenses. A partir de entón naceu a curiosidade de entender ben as 

súas pezas. O feito de que figure en todas as publicacións oficiais, ademáis do 

seu uso como cabeceira na correspondencia do Concello, mantén viva esa 

inquietude. 

 

E antes de pasar a ofrecer a súa descripción é imprenscindible dicir que 

descoñecemos o motivo polo que nas primeiras estampacións e reproducións o 

vello porto da “Camboa” garda un veleiriño coa súa vela despregada; 

seméllase a unhapequena pinaza. E, pola contra, a partir do ano 2000 e por 

decisión do Sr, Alcalde, Don Ramón Quintáns,  os antigos peinaos protexen 

agora unha goleta de  dous paus. Esta acertada determinacón acaba coa 

absurda diverxencia entre o barco labrado na pedra de armas da fachada do 

vello consistorio e as posteriores representacións impresas. Así, no futuro 

poderanse evitar erros como o que se fixo ó adornar a cara frontal do piar que 

se ergue no centro da bacía da fonte do campo de “Atalaia” 

Precisamente, e por esta razón na última lámina dos Apelidos do 

Concello de Porto do Son (2006), xa advertimos, antes de describir o escudo 

municipal, que < supoñendo que as súas cores e figuras sexan as auténticas >. 

O noso brasón oficial ten forma redondeada – case a silueta dunha 

cuncha – e carece de particións, o que xunto con outros detalles, que logo se 

tratan, convérteno nunca peza heráldica bastante singular. Cómpre engadir que 

as primeiras reproduccións en cor amosan un campo redondo e, pola contra, 

nas actuais tende a ter forma de cuncha. 

< En campo de azur, e sobre ordas da mesma cor, dous peiraos de 

prata (cor branca) nacentes de flanco destro, cargados cunha goleta de prata 

de dous paus, acompañados no flanco sinistro dunha igrexa mazonada de 

sable (coas liñas de separación das súas canterías de cor negra) sobre rochas 

de prata, todo orlado de ouro (cor amarela) e unha bordadura coa enseada de 

prata. Leva acoladas (postas por detrás) un par de áncoras cruzadas no xefe, e 

na punta, tamén en aspa, dúas pólas entre dúas flores de lis >  

A divisa “Porto do Son” que figura nas primeiras reproduccións é un 

engadido posterior; non consta na labra orixinal, que vai en cambio coa lenda 

“AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AÑO ECONÓMICO DE 1874 A 1875”. 

E cómpre engadir que, curiosamente, debaixo da punta do escudo os primeiros 
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debuxos que se fixeron converten en mangos de remos o que realmente son 

pólas. 

 

LÁMINA II 

 
1. Vista parcial da fachada da antiga Casa Consistorial da Vila 

e Porto do Son. 

Case no centro da Vila e Porto do Son, na Rúa de 

“Fernando Fariñas, ubícase unha modesta construcción que 

albergou ata os anos oitenta do século XX as oficinas do 

Concello. Trátase dunha edificación, case de tamaño familiar, 

que ten planta rectangular e cumio paralelo á fachada. Conta 

con dúas plantas e todas as paredes son de boa cantería. 

 

Na banda central vertical que recorre a fachada 

darriba abaixo concéntrase todos os elementos característicos 

da representatividade do edificio. O escudo timbrado cunha 

cartela, un reloxio debaixo do ángulo da cornixa, e sobre ela, 

pero un pouco desprazada cara atrás, unha pequena torre cuadraba adornaba con dous aletóns no seu 

costado frontal, e co seu tellado a catro vertentes. A finalidade deste torreonciño non era outra que 

acubillar a sonería do reloxo situado debaixo. Durante case sesenta anos unha capa de cal e ieso ocultou 

a lenda que vai escrita sobre a cartela que preside o escudo. A expresión AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL, resultáballe molesta ás autoridades da ditadura. 

 

 

 

 

 

 

2. O novo aspecto que presenta o escudo tras as obras de 

restauración da fachada do antigo concello. 

Debaixo  do pincho o espazo rebaixado para 

incrustar a esfera, e no seu centro o oco que permitía 

conectar o eixe das agullas horarias coa máquina interior. De 

rapaz oín decir que círculo e maquinaria foron adquiridos 

polo Concello de Santa Uxía de Ribeira. Hoxe 

afortunadamente o obradoiro vigués dos Pagán instalou un 

novo reloxo. 

O proceso de limpeza da pedra deixou ó descuberto 

os interesantes datos que contén a lenda e algúns curiosos 

detalles do escudo. 
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3. Primeiro plano do escudo oficial 

do Concello unha vez restaurado. 

 

Na parte superior vai a 

cartela suxeita por dúas flores 

hexapétalas cara ós seus extremos. 

As flores abertas constitúen un 

motivo ornamental moi repetido nos 

pinchos dos hórreos, nalgúns 

cruceiros de capeliña, e sobre todo 

nos ambientes funerarios tanto nas 

lousas como na ornamentación dos nichos. Parece que estas rosetas simbolizan ó Sol e tamén son unha 

alegoría da esperanza. O uso tan repetido deste detalle ornamental, xunto, como xa se dixo, coa 

indicación superficial das escaleiras dos peiraos, o uso de dúas ramas da palmeira para enmarcar o 

campo do escudo, ou a reproducción da parella de flores de lis das esquinas inferiores da labra heráldica 

orixinal, posiblemente están a sinalar que, tanto a franxa historiada como o emblema foron traballados por 

un artista local, por un canteiro que coñecía o relevo de San Antonio de Portón do pazo de Nebra, as 

escaleiriñas dos peiraos, as pezas do velame dos barcos e o tan repetido recurso floral tradicional da 

escola de canteiros de Porto do Son. 

 

A inscripción de divisa di AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  AÑO ECONÓMICO DE 1874 A 

1875. Este primeiro plano permite ver as engurras dos pregues da Cartela, que suxeita nos seus 

extremos, é abrigada a describir unhas ondas como se fose de pano. Temos así outro detalle da 

elaboración técnica desta original piedra de armas civil que permite catalogar ó seu artífice como 

excelente. 

 

LÁMINA III 

 
1. O escudo municipal tal como aparece nas primeiras 

reproduccións 

 

Dentro dun campo case de deseño redondo 

obsérvase que á “Comboa” garda unha barquita mariñeira 

coa súa vela despregada. Na labra orixinal os peiraos 

garden unha goleta de dous paus. 

Na punta van cruzados os dous extremos duns 

remos. Vai timbrado xa coa lenda Porto do Son. 
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2. O escudo municipal coas súas cores. 

 
Nótese como na superficie dos peiraos non hai sinal algún que indique os rebaixes das 

escaleiras; o artista de pedra orixinal si reproduciu estes detalles. Na punta crúzanse os manojos de dous 

ramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Reproducción actual do escudo municipal sen a lenda. 

O seu campo xa está lixeriamente acunchado e dentro da “Camboa” vai un buque de dous paus. 

Xa na punta non se  representan os mangos de remos en aspa; en realidade vense xa os extremos das 

ramas que conforman o marco do escudo. 

 

Posiblemente para un experto heraldista este primeiro brasonamento 

exceda un pouco a lei de brevidade que impón a ciencia heráldica, pero 

estamos convencidos de que deste xeito, pode ser mellor comprendido por 

calquer profano que estea familiarizado coa súa imaxe. 
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Xa se mencionou anteriormente que o noso símbolo constitúe unha peza 

ben orixinal. E non se trata só do seu formato. Esta forma redondeada e 

acunchada, bordeada pola follaxe de dúas palmas que se cruzan na punta (na 

parte inferior do escudo), posiblemente foi copiada dun altorrelevo do século 

XVIII. Hai indicios moi claros de que para deseñar o escudo municipal seguíuse 

a forma e o marco do relevo de San Antonio que vai sobre o lintel do portón 

Norte do pazo de Nebra. Alí represéntase unha das visións ascéticas do 

taumaturgo de Padua. O santo en hábito menor está axeonllado ante unha 

mesa sobre a que había un viril. A escena sucede dentro dunha gruta á que ía 

a orar. E precisamente o conxunto enmárcase con dúas ramas de palmeira que 

tratan de reproducir a entrada dunha cova. V. a Lámina XII. FIGURA 4. A única 

diferenza entre as dúas follaxes vémola nos caulículos enroscados da parte 

superior do escudo. 

Ademáis hai un sinal moi claro. O artífice  do emblema municipal non 

tivo inconveniente en imitar tamén o par de flores de lis dos cantóns inferiores 

daquel altorelevo. E naturalmente non podía reproducir as catro, pois o escudo 

levaba acoladas mesmo nas esquinas superiores os dous “argoneos” con 

“cepo” correspondentes ó par de áncoras cruzadas. 

Así pois entre os dous relevos media un espazo de 175 anos. E como 

non resulta moi convincente o feito de que as dúas coindicencias apuntadas se 

daban ó azar, haberá que  supoñer que o enmarque vexetal do escudo 

reproduce a entrada dá gruta de San Antonio. Por outra banda, a case 

totalidade dos concellos galegos contan cuns emblemas de deseño cuadrilongo 

e van timbrados cunha coroa real pechada. A maioría delas están dentro da 

norma oficial e en consonancia coa monarquía parlamentaria. 

 

Outro trazo distintivo podería ser que no seu campo non figure ningún 

brasón das familias fidalgas que tiveron a súa casa orixinaria nas terras de 

Porto do Son. Lembremos, como xa se apuntou na introducción, que un 

Caamaño socorreu a Porto do Son contra as razias de piratas mouros no 

século XVII, ou que os Patiño tiñeron enterramentos con escudo no parroquial 

de S.Vicente de Noal. 
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Un controvertido aspecto é a cuestión simbólica que afecta o edificio 

relixioso representado á esquerda dos peiraos, é decir, á nosa dereita. 

Resulta sorprendente que as dúas publicacións que tratan sobre a 

historia do Porto do Son, conten ben no seu interior ou ben na contraportada 

coas primeiras ilustracións do escudo municipal, aquelas que como xa se dixo, 

representan dentro do antigo porto de  “Camboa” un veleiriño e non o buque de 

dous paus, dean opinións diverxentes sobre esta cuestión. 

 

Para José Barreiro Barral, Historia de Porto do Son y su distrito, 1989, 

páx 108, <…. El pueblo de Porto do Son y como bien merecido homenaje 

convirtió a la Atalaya en el símbolo heráldico preferido de su blasón oficial … > 

Máis adiante, na mesma páxina de conta do párroco Don Francisco Seárez 

Magariños, home de especialisimo carácter, terco o ditador, quen por non estar 

de acordo coa intervención das Confrarías de San Roque e dos Terciarios 

franciscanos no funcionamento do culto da capela de Atalaia acabou por 

mandala pechar.  Co paso do tempo, o vello edificio sufriu os deterioros propios 

do seu abandono e derrubouse o teito. Magariños entón decidiu erguir outra 

capela, a da Nosa Señora de Loreto, mesmo nun campo limítrofe entre a súa 

parroquia de San Vicente de Noal e o da Santa María de Nebra. Segundo 

consta nunca inscripción da súa fachada rematáronse  as obras no ano 1898. E 

como o pasamento do párroco se producíu ó pouco de inaugurar a súa  capela, 

o pobo de Porto do Son acometeu pronto as obras de reparación do antigo 

santuario da Atalaia. E sinala Barral esta puntualización ….. < en la reparación 

se amplió el santuario con las dimensiones actuales construyéndose la nave 

principal desde el presbiterio hasta la puerta mayor y se dotó de torre para las 

campanas >. Polo tanto o autor, posiblemente sen darse conta, cae nunca 

contradicción, pois a igrexa que figura no escudo dispón duna alta torre para as 

campás. E lembrenos unha vez máis que na lenda do escudo orixinal aparece 

a data do ano económico municipal de 1874 a 1875. 

Pola súa banda. M Mariño del Río, Porto do Son. Aspectos geográficos e 

históricos, 1990, pçax 103, recolle a referencia de Manuel Rodríguez Pazos, 

Boletín Informátivo do Axuntamento (Porto do Son, Nº 0, 1984) na que o 

recordado franciscano ó falar da construcción do “muelle” novo arredor do ano 

1770 e de que no ano 1790 estaba edificada a torre da igrexa parroquial de 
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San Vicente de Noal…. < teniendo en cuenta estos detalles se puede suponer 

que el escudo de Puerto do Son fuese adoptado por estas mismas fechas, ya 

que en el mismo figuran estos dos elementos: la iglesia y los muelles >. 

Como xa se apuntou máis arriba, a divisa do escudo orixinal que loce na 

parte superior da fachada do vello concello di AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL  AÑO ECONÓMICO DE 1874 A 1875, e debaixo un campo 

redondo contén os peiraos de “Camboa”, e dentro deles unha goleta  de dous 

mestros; á súa esquerda unha esvelta igrexa. Non hai dúbida de cal foi o 

edificio elixido para acompañar ó antigo porto: a igrexa parroquial de San 

Vicente de Noal – Vila e Porto do Son, como ben fundamentara o investigador 

M. Rodríguez Pazos. 

LÁMINA IV 

 

1. Vista frontal da capela da Nosa Señora da 

Misericordia de Atalaia (1990) 

  

A fachada principal describe un cadrado de 

lados exactamente iguais, o superior proxéctase cara 

arriba co clásico pincho que caracteriza ós edificios con 

tellado a dúas augas. A metade inferior do lado dereito 

do pincho serve de asentamento ó corpo macizo da 

pequena torre dos campás. 

 

No vértice superior deste remate 

triangular unha pequena torre acroteira co 

campanario produce un efecto de 

verticalidade e asi dalle o aspecto de 

edificio relixioso. 

 

Os traballos de restauración da fachada da antiga Casa Consistorial 

permitiron ler a interesante inscripción da cartela que vai sobre o escudo 

municipal. Non só soubemos a data da súa elaboración e mesmo a da 

construcción do edificio, lembremos que non hai documentos, senón tamén 

unha cuestión moi importante. A divisa contén a frase: “AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIUONAL AÑO ECONÓMICO DE 1874 A 1875”,  e desta precisión 
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temporal pódese deducir a explicación de porque non vai timbrado cunha coroa 

real pechada. 

A última fase do Sexenio Democrático abarca desde comezos de 

Xaneiro de 1874 ata finais de decembro, cando o xeneral Martínez Campos se 

pronunciou a favor da monarquía de Alfonso XII, comezando a Restauración no 

ano 1875. Como  é natural o emblema municipal tivo que ser encargado antes 

do ano 1875. Eran os anos da I República da interinidade de Serrano. Polo 

tanto non cabía deseñar como timbre un símbolo monárquico. Só tras o 

destronamento da Raíña Isabel II no ano 1868 o Goberno provisional substituíu 

a tradicional coroa real pechada da bandeira por outra  mural, formada por un 

segmento semicircular que imitaba a parte superior dun torreón con tres, catro 

ou seis almeas - torreonciños, e a ambos lados do escudo dúas columnas; pero 

en 1871 foi establecida a tradicional bandeira nacional que fora fixada en 1843. 

Este tipo de coroa podémolo ver nos selos municipais dos concellos de Mos, 

Pontecaldelas ou Mondariz, Geografía del Reino de Galicia, Provincia de 

Pontevedra. 

 

LÁMINA V 

 

2. Vista xeral da igrexa parroquial de San Vicente de 

Noal – Vila e Porto do Son (1990). 

 

Non hai dúbida de que o primeiro que 

destaca é a lixeira torre – campanario con ocos no 

segundo e terceiro corpos e o seu ben logrado espíritu 

ascensional; o resto de fachada resulta bastante 

sobria. Realmente esta estreita e calada atalaia 

compre o obxectivo fundamental de atraer a atención 

do que se acerque á igrexa  ou mesmo pase por 

diante dela. Se a uns lles impresiona a súa impoñente 

altura, outros fíxanse máis no seu ritmo alternante de 

vano e macizo, que recorre o eixe desta preciosa vista 

do edificio; hai quen admira a ordenación de corpos 

decrecentes do campanario: unha primeira base 

cúbica  e maciza, un segundo tramo cos ocos para as 

campás, un terceiro de forma octogonal e tamén 

vacío, e a  cupuliña sobre a que vai unha graciosa torre formada por elementos en disminución cara ó 

ceo. O seu constructor conseguíu un sensacional dinamismo ascendente. A nós persoalmente sempre 

nos parece ver que ten ás pola súa ingravidez. Reforzan a súa airosa verticalidade as dúas torres – 

pirámide da cornisa que enmarca o pincho. 
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Ademais destas referencias bibliográficas e ante a falta dos documentos 

do Arquivo Municipal, aínda se pode recorrer a análise visual da silueta do 

templo representado no noso emblema municipal. As súas conclusións fan 

inclinar de novo a balanza do lado da igrexa de San Vicente. 

 

- En primeiro lugar, a impoñeente vista frontal coa súa esvelta e centrada 

torre, erguida sobre o pincho, leva a identificala co magnífico e lixeiro 

campanario do templo parroquial. 

E, dado que sen dúbida, é o elemento máis dinámico e máis artístico do 

edificio, ben merece que se lle adiquen unhas liñas. V. Lámina V. En efecto, 

destaca a elegancia de formas e o seu ritmo ascensional decrecente. O seu 

primeiro corpo é macizo está ben proporcionado; o segundo, o das campás, 

resulta máis livián. Os seus catro ocos en arco van ornamentados con 

balconciños de finos balaústres; no tercerito tramo, vai unha lanterna de base 

octogonal con outras catro oquedades e con outra media esferiña, asentada 

agora sobre un ben proporcionado cilindro sen luces; conforma o seu remate 

unha alta e graciosa torre formada, á súa vez, por catro elementos en 

diminución progresiva, sendo o último unha bola de pedra na que se apoia a 

cruz de ferro e o pararraios. Axudan a remarcar a ascensionalidade deste 

elegante e airoso campanario as dúas torres – pirámide que se erguen nos 

dous tramos quebrados da cornixa. Así pois coroando a fachada neoclásica 

temos un campanario de sabor barroco e de excelente factura. 

 

Xa un debuxante excepcional o mercedario Pedro Nolasco Gaite, quen 

tiña por costume vir predicar ó son, deixou constancia desta magnífica 

perspectiva frontal nunha serie de interesantísimos debuxos. Cuadernos de 

dibujos, 1991. E cómpre engadir que as reproducións dos brasóns municipais, 

tanto en branco e negro como as da cor, amosan a visión dianteira dunha 

igrexa coa súa torre centrada que ten só dous corpos; sobre o primeiro tramo 

macizo e rematado en pincho intégrase o corpo alongado da campá. Trátase 

dun deseño sometido á lei de simplificación heráldica e por iso non reproduce 

máis corpos. Pero aínda así non hai dúbida de que polas súas características 

formais e o aspecto xeral de toda a fachada está a imitar á parroquial de San  
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Vicente. Parece que se quixo transmitir esa impresión de verticalidade  e 

lixeireza que a caracteriza, e polo tanto afástase  da marcada sensación de 

horizontalidade que comunica a capela da Nosa Señora da Misericordia. V. 

Lámina V, fígura 2. 

 

- En segundo lugar, a base na que asenta o edificio representado no 

noso emblema municipal está formada por un cúmulo de rochas situadas 

mesmo á beira do mar. E aquí radica outro detalle que vén a favorecer, unha 

vez máis, ó templo parroquial. Os seus seixos parece que tamén, soben polo 

costado leste do edificio, como en efecto así sucede na realidade; hoxe aínda 

perduran os cantís da chamada “Turris Sinum”, un outeiro rochoso, que 

antecede ó monte da “Tarela” e que é testemuña do corte que se fixo para 

poder trazar a estrada Noia –Ribeira. Este pormenor non pode darse na capela 

de Atalaia  xa que se sitúa coroando o permontorio do mesmo nome, cortado a 

pico polo seu costado Oeste. 

 

Por outra banda, como xa se dixo anteriormente, o factor cronolóxico así 

mesmo se converte nun elemento máis que reforza a referencia razoada do 

recordado P. Manuel Rodríguez Pazos. 

 

E xa, finalmente, queremos lembrar que a lei heráldica da 

representación de edificios relixiosos, ademáis de obrigar e representar a 

fachada das igrexas  coa súa torre centrada sobre o pincho, todos levan unha 

cornixa un pouco tosca e grosa, e os aparellos dos muros sempre “mazonados” 

de sable, que como sabemos quere decir ben marcadas da cor negra as súas 

canterías. 
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LÁMINA - VI 

 

 

1. Os magníficos e interesantes debuxos do Padre Pedro Nolasco 

Gaite, Cuadernos de dibujo, Tomo III. A fachada de San Vicente 

de Noal – Vila e Porto do Son (174). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Os magníficos e interesantes debuxos do Padre Pedro Nolasco Gaite, 

Cuadernos de dibujo. Tomo III. A fachada da Capela de Atalaia. 

 

 
 

 

1, 2. Cara a 1940 os dous edificios non contaban co seu nome pintado sobre azulexos incrustados na 

fachada. O campanario da capela non remataba cunha cruz de ferro. 
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LÁMINA VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vista lateral da igrexa de San  Vicente de Noal – Vila e Porto do So 

Nesta perspectiva desde o alto do lugar denominado antigamente “turris sinus” apréciase con 

claridade como a esvelta torre campanario rompe a pesada e, debido ós efectos do sol, dinámica 

horizontalidade dos costados do templo parroquial. A luz da mañá provoca os contrastes lumínicos no 

tellado e proxecta a sombra do cruceiro sobre o, neste momento do día, soleado muro exterior da 

Epístola. No magnífico fondo da imaxe a outra banda da Ría e , a dereita, emerxendo das augas  o < con 

> da Punta Polbeira. 

 

Todo o conxunto parece un buque granítico cun só mastro dianteiro que quedou varado na costa. 

A través dos ocos do campanario percibimos a cor azul do mar, o que contribúe aínda máis o efecto de 

levedade desta espléndida torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vista lateral da 

capela de Atalaia. 
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A construción da “Casa da Cultura”, aínda que en parte soterrada, xa non permite obter unha foto 

como esta que garda o noso arquivo fotográfico. Neste costado leste, e sobre a fiestra da cabeceira, 

destaca un curioso medio relevo dunha expresiva cara humana que esboza un leve sorriso. V. A 

toponímia do Concello de Porto de Son, 2000, páxs 103 – 106 

Todo o muro ou lenzo correspondente a nave maior e á cabeceira caracterízase   por ser liso; hai 

dúas fiestras abocinadas e unha porta lateral. O único que sobresae, ademáis da cornixa é o campanario 

formado por dous corpos: O da base macizo, e sobre el un segundo tramo cos ocos para as campás. A 

pequena torre, situada na esquina dereita da fachada, leva como remate unha cupuliña con torre a xogo 

coas dos catro ángulos da cornixa deste terceiro tramo e coas dúas restantes acroteiras do pincho. Sen 

dúbida esta parte superior do campanario constitúe o elemento arquitectónico máis salientable de todo o 

conxunto da capela. Unha artística cruz calada de forxa e o pararraios completan o gracioso cumio que 

identifica á capela; cando foi debuxada polo Padre Nolasco Gaite no ano 1930 non había estas bonitas 

extremidades. 

 

Cómpre engadir que no xa citado Emblemas Municipais de Galicia, E. 

Pardo de Guevara y Valdés, todos os escudos que revisa van  baixo coroa real 

e, precisamente todos os que actualmente non a levan deberían ser 

reformados para adaptalos ó deseño heráldico oficial. E cabe a posibilidade de 

que ó facer a acomodación haxa que reordenar as figuras do seu campo. E 

mesmo se intente engadir algunha figura dos emblemas usados pola fidalguía 

local. Cómpre lembrar que na actualidade téndese a marcar as connotacións 

socioeconómicas negativas dos cabaleiros, esquecendo que algún deles 

defendeu con todas as súas forzas á vila das razias o ataques dos piratas 

mouros en 1619, ou socorreu á Coruña das embestidas da escuadra inglesa de 

Drake en 1589, como xa apuntamos. Claro que como xa se sabe, non se 

poden engadir as armas completas das armerías usadas polos antigos 

señores. 

 

Noutra orde de cousas, en cumprimento dunha Real Orde de Fomento 

do 30 de agosto  do ano 1876 (data case coincidente coa que figura no escudo 

orixinal) o Gobernador Civil da Coruña remitiulle ó xefe do Arquivo Histórico o 

día 24 de setembro de 1877 as contestacións que lles deran os alcaldes da súa 

provincia, sobre os selos que usaran ou viñan usando e a súa historia. 

 

O alcalde de Porto do Son mándalle os estampados con esmero e fiel 

copia dos selos que se usan pola alcaldía e concello deste distrito, 
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acompañado ó pé de cada exemplar unha nota sobre o período de tempo que 

estaban en uso. 

En folla aparte veñen as tres impresións e ó pé de cada unha delas 

aclárase que vén estando en uso hai máis de 45 anos, pero nada se concreta 

sobre a súa procedencia e historia. V. Lámina VII 

 

LÁMINA VIII 

 

Selos da Alcaldía do Porto do Son 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. O Porto da Comboa 

 
Neste cruño ovalado vemos no seu campo o deseño do vello porto da “Comboa”, que garda 

dentro un buque de tres paus. Curiosamente falta aquí o outro símbolo heráldico do escudo municipal: a 

igrexa de San Vicente de Noal – Vila e Porto do Son. Esto selo usouse desde 1832 ata 1877. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Unha barquiña de vela a piques de entrar nun porto 

 

Nestoutra estampación apréciase á dereita un porto que ten forma dun C. invertido e a esquerda 

unha barquiña coa súa vela despregada, que parece vai entrar pola súa bocana. Aquí o motivo mariñeiro 

vai dentro dun campo en forma de sopeira / estandarte e rodeada dunha artística orla para a lenda. Nos 

trazos inferiores das figuras centrais correuse a tinta un pouquiño. 
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3. Cruño municipal do Século XX 

 

Selo co tratamento de Excelencia para o Concello na orla, e no seu campo as armas 

borbónicas. 

 

Os dous primeiros selos caracterízanse por conter os clásicos 

símbolos dunha vila mariñeira. Pódese apreciar ben a forma dos peiraos 

que conforman o porto. Hai un terceiro selo que non nos subministra ningún 

tipo de información visual 

 

No primeiro, o que vai orlado coa lenda <AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL >, vemos dentro unha estructura ben parecida á da 

antiga “Comboa”  e un navío de tres paus. Cómpre engadir aquí que no 

noso arquivo fotográfico, é documental conservamos unha foto do precioiso 

bergantín – goleta de tres mastros dun cadro, que adorna a entrada á 

vivenda dos señores de Ferrer. Aproveito para darlle as grazas de novo á 

xentil Glorita Ferrer que tamén me deixou facer varias tomas da antiga 

fábrica do salgado de peixe, a cal dirixiron os seus antepasados. Non hai 

dúbida pois de que este tipo de buques de gran porte estean representados 

dentro dos peiraos da Vila. V Lámina VII 
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Lámina VII (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. O precioso bergantín – goleta Regina propiedad de Don Mamerto Ferrer e Don Ramón Villota 

Gelabert. O vento insufla todas as velas e mantén despregadas as súas tres bandeiras. 

 

 

No Segundo, un veleiriño dun só maestro está a piques de entrar nun 

porto que curiosamente ten a forma dun C invertido, cos seus extremos 

mirando á esquerda da imaxe; a artística lenda que leva arredor pon < 

ALCALDIA POPULAR DE PUERTO DEL SON >. 

Deste tipo de pinaza hai varias ilustracións. Valla de exemplo a que 

podemos ver ó lado doutros navíos de tres paus ná Reproducción en Bremóleo 

de los muelles de Porto do Son sobre unha fotografía do ano 1887, páx 104. 

Porto do Son. Aspectos Geográficos e Históricos. M Mariño del Río, 1990 

 

A terceira estampación non contén ningún debuxo central, como xa 

dixemos. Ten un deseño ovalado e só leva a lenda < ALCALDIA DEL SON >. A 

súa simplificación fai que careza de interese. Destas descripcións pudiera 

deducirse que o primeiro selo está en directa relación coa labra heráldica do 

vello edificio que albergou as oficinas do concello, agás que no selo o navío 

conta cun mastro máis, e o segundo cruño, o de veleiriño, salvo agora a forma 

do porto, que garda dentro unha barca igual á das primeiras reproduccións do 
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escudo municipal, das que xa se falou, e que logo foi substituída por 

determinación do Sr. Alcalde. Posiblemente esta barquita dou pé a que nun 

principio se representase dentro da “Comboa” esta típica e tradicional 

embarcación mariñeira. 

 

E tamén do exame destas estampacións que ofrece Fariña compróbase 

que nelas non figura o outro símbolo heráldico que representa a Porto do Son, 

a igrexa parroquial. Polo tanto, no primeiro terzo do século XIX as autoridades  

locais non tiveron en conta o outro elemento que destaca na ampla enseada da 

Vila, e que chega ata a Punta Polbeira. E, pola contra, a igrexa, se foi tida en 

consideración no deseño do escudo que se fixo no ano 1874. 

 

En relación coas divisas dos timbres descritos, o primeiro,  o que pon na 

orla < AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL >, tamén encaixa perfectamente 

coa ideoloxía de comezo do Liberalismo español, e a lenda do segundo, < 

ALCALDÍA POPULAR DE PUERTO DE SON >, deixa entrever ás claras a 

ideoloxía do Sexenio Democrático e da 1ª República Española, que 

precisamente estivera en vixencia só dous anos atrás. 

 

Por outra banda, poderíase inferir unha correlación entre o barco de alto 

porte, de tres paus que leva o primeiro selo, co desenvolvemento da industria 

pesqueira (lembremos a chegada dos cataláns para dirixir as actividades fabrís 

relacionadas coa pesca). E como a finais do século XIX iníciase a decadencia 

das actividades pesqueira o fabril, é posible que a barquiña mariñeira da 

segunda estampación estea a reflectir a volta da actividade pesqueira 

tradicional dos mariñeiros do Son. 

 

En canto ós deseños destes cruños cabe suliñar os que conteñen dentro 

da orla o barco ou barquiña, pois o terceiro, como xa se dixo deixa baleiro o 

seu campo central. 

 

O que ofrece a divisa < AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL SON 

> ten a súa forma ovalada, e adorna o seu centro unha porción de mar e 
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mesmo no medio destacan os dous peiraos que protexen un buque de tres 

paus. Aínda que está moi borroso é posible identificar a antiga “Comboa”. 

 

Pola contra, o que loce a inscripción < ALCALDIA POPULAR DEL 

PUERTO DEL SON > amosa un deseño ben orixinal. Hai como o perfil dunha 

sopeira que ten por tapa o “argoneo” e o “cepo” dunha áncora, e todo o 

conxunto semella un estandarte procesional, ou se cadra unha verga dun pau 

maior. Este orixinal selo seméllase é escudo oficial do concello de Santa Marta 

de Ortigueira. É do século XIX, vai baixo coroa condal unha estructura  en cruz 

e colgando do seu centro o escudo da vila, e dos extremos de pau horizontal 

unha artística cartela coas palabras Santa Marta de Ortigueira, curiosamente 

todo o  borde do conxunto tamén descrebe a figura dunha sopeira V. Lámina. 

 

No centro deste segunda selo sonense vai un veleiriño á esquerda coa 

intención de entrar nun porto en forma de elo aberto. Cómpre subliñar aquí que 

fou necesaria unha boa lente de aumento xa que as súas formas non están ben 

definidas. 

Por outra banda, a historia das estampacións usadas polas oficinas do 

concello conta ademais, coa que ofrece Carré Aldao, Geografía del Reino de 

Galicia, 1929, páx 587, tomo Provincia de Coruña. Trátase dun timbre que ten 

a súa forma ovalada e vai orlado coa lenda < EXCMO AYUNTAMIENTO DE 

PUERTO DEL SON >. Cómpre engadir que segundo Don Carlos Vinagre Lago 

no seu artigo el “Por qué” de un Nombre  y de un tratamiento, Fiestas de Puerto 

del Son, 1954, páx 5, por Real Decreto do 22 de Xullo do ano 1913 o Rei Don 

Alfonso XIII concédelle o tratamento de Excelencia polo desenvolvemento de 

agricultura, industria e comercio e constante adhesión á monarquía. 

 

O deseño desta estampación presenta un óvalo que leva no seu centro 

un escudo redondeado baixo coroa real pechada e con seis particións: 1ª e 4ª, 

un castelo, 2ª e 3ª, un león rampante, a quinta, o brasón de granada no mantel 

, 6ª no abismo ou centro, outro escudiño ovalado tamén que contén as tres 

follas de lis borbónicas. Un colar do “Toisón de Ouro” rodea todo o conxunto. 

Lóxicamente dedúcese que as armas  descritas corresponden o Rei Don 

Alfonso XIII, e que se deben á uniformización administrativa da época da 
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Ditadura de Primo de Rivera Asi pois foron entón substituídos as tradicionais 

figuras mariñeiras polas armas da monarquía restaurada. Con todo, resulta 

curioso que o Concello da Pobra do Caramiñal mantivese  o seu cuño ovalado 

e cortado, coa barquiña e as dúas cunchas- armas da Pobra de Deán, na súa 

primeira partición, e a planta das Caramiñas entre dúas casiñas do pincho – 

armas da Vila do Caramiñal – no segundo cuartel; na orla vai a inscrición < 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA PUEBLA DEL CARAMIÑAL >. O 

feito de que un concello tan próximo ó noso conservase as súas armas 

tradicionais, permítenos supoñer que a citada substitución no cruño do Son 

parece máis unha decisión das autoridades locais que a aplicación dunha 

norma oficial obligatoria. V. Lámina. 

Finalmente, o actual timbre oficial (2001) ten forma redonda e leva no 

seu centro o escudo actualizado, é decir, coa goleta de dous mastros dentro da 

“Camboa” e na orla a palabra < ALCALDÍA > entre dous luceiros de oito raios 

na parte superior e na dabaixo < PORTO DO SON >. A diferenza cos do século 

XIX estriba en que agora figura a igrexa. É posible que queden por analizar 

máis cruños. Se cadra nalgún documento ocúltase un selo descoñecido, pero 

os sinalados constitúen unha liña temporal bastante completa.  

Pódese lembrar como información complementaria que antes da reforma 

do Real Decreto de 23 de Xullo de 1835, o cal establece o axuntamento do 

Porto do Son en San Vicente de Noal, con 10 parroquias, figuran, no reparto de 

quintas e na distribución do presuposto que fai a Deputación da Coruña, tres 

entidades ou capitais municipais, Miñortos, Son a Xuño, V. Os concellos 

galegos, o.c. páx 125. 

 

 

 LÁMINA VIII 

 

 

1. Escudo de Santa María de Ortigueira 

 
Deseño dunha verga coa orla en forma de sopeira. No 

escudo as tres rochas rematadas con senllas ramas de ortigas. 

Ó timbre coroa condal de nove puntas. Pero no selo municipal 

ovalado figura o escudo de España timbrado con coroa real 

pechada. Geografía del reino de Galicia. Provincia de la Coruña. 
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2. Selo da Pobra de Caramiñal. Geografía del Reino de Galicia. 

 

 

Este concello mantivo as súas tradicionais armas e non as sustituiu polas da monarquía 

restaurada. A súa dereita a barquiña baixo dúas cunchas símbolo da súa dependencia de Compostela; e 

a súa esquerda un par de casiñas de pincho entre dúas prantas caramiñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cruño actual do Concello de Porto do Son 

 

 

No centro do seu campo o escudo actualizado coa goleta dentro da “Camboa” e a igrexa á súa 

dereita. É decir, reproduce o escudo tradicional da Vla e Porto do Son. 
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4 .Primeiro plano do escudo municipal na fachada da antiga Casa Consistorial.  

 

 

Esta ampliación permite ver con detalle todas as figuras do seu interior, mesmo as ondas da 

auga da boca da “Comboa”, e os elementos externos. 

 

IV. RELACIÓN DOS ANTIGOS ESCUDOS NOBILIARIOS 

 

Cómpre dicir, en primeiro lugar, que as familias fidalgas sonenses 

espállanse por Noia, Muros, Compostela e outras  vilas galegas. Algunha como 

os Vistipoi abandonou para sempre o seu lugar de orixe e non deixou a súa 

pegada nos apelidos actuais; xa o fundador da liñaxe instalou a súa residencia 

na Coruña. A maioría das familias nobres realizou tan escollidas entronques 

familiares que acabaron por xuntarse nunha ou dúas estirpes. 

 

Contamos con varios exemplos que confirman este proceso de 

xuntanza. O caso máis significativo comprobámolo na información documental 

do pazo de Bergondo, Noia. Unha Patiño dos Patiños de Noal, María Patiño 

Oáns, casou con Don Rodrigo de Louro, fillo do Rexedor de Muros, Domingo 

Giance de Caamaño. (Torres, Pazos y linajes de la Provincia de La Coruña), 

Carlos Martínez Barbeito, 1978, Páx 87. De todos é coñecido que os Caamaño 

son orixinarios da parroquia Sonense de Santa María de Caamaño. Por outra 

banda. Don Juan Manuel Patiño, quen casa con Dona María Romero (dos 

Orellán), era segundo neto de Don Pedro Patiño de Caamaño e de Dona 
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Tareixa, a herdeira do morgado de Don Paio de Orellán Mariño. Nestas 

alianzas vemos como se unen Patiños, Caamaños Orelláns – Romero, todos 

eles de linaxes con casa primitiva nas parroquias Sonenses de Santa María de 

Caamaño, San Vicente de Noal, San Pedro de Baroña. O condado de Maceda 

acabará  por integrar os bens, títulos e xurisdiccións de case todas as familias 

fidalgas do Concello. Xa a mediados do Século XVIII, na coñecida viaxe a 

Galicia do Padre Sarmiento (ano 1754-55), cita o gran benedicitino ó pasar por 

estas terras, a Torre de Orellán de Maceda, Castro de Baroña, Francisco Calo 

Lourido, 1997, pax 25. E no Antigo pazo dos Caamaño de Nebra, 1997, 

Joaquín Torres del Río, páxs 64 – 65, subminístrase unha curiosa referencia 

documental sobre o último cabaleiro  das “Casas de Nebra”, Don Joaquín de 

Lamas Soutomaior Caamaño, quen fai recoller en documento notarial todos os 

seus títulos, pazos, fortalezas, castelos e señoríos. Este cabaleiro, caudillo de 

Ría de Noia, presumía de que polo seu sangue había ademais de 

Soutomaiores, Lamas, Figueroas, Romeros, Cadórniga, Becerras.Carballidos e 

Silvas, todas as castes hidalgas que ergueron nas terras de porto do Son a súa 

casa patricial, e tamén era señor da fortaleza de Ribasieira e do Castelo de 

Orseño. 

 

Contamos asi mesmo, con labras heráldicas e escudos que amosan a 

unión entre Patiños e Caamaños, de todos é ben coñecido  a existencia de 

dous escudos no interior da igrexa parroquial de S. Vicente De Noal Vila e 

Porto do Son. A alianza realizouse despois do segundo terzo do Século XVII ou 

durante o século XVIII. V. Lámina IX . 

 

O primeiro,  o que vai sobre unha cantería de cornixa que percorre a 

base ou arranque de bóveda principal do templo, está mesmo encima do arco 

que dá ó altar do Sagrado Corazón, na nave de Evanxeo ou Norte, e no tramo 

anterior ó cruceiro. 

 

O outro, pintado sobre madeira, localízase no remate ou ático do citado 

altar. Hoxe posiblemente pase desapercibido pois foille colocado diante un 

esplendoroso “tondo” ou medallón dourado, cheo de raios solares radiais e un 

corazón de Xesús ardente no seu centro  Posiblemente quíxose igualar todos 
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os altares colaterais antigos. Resultan así semellantes no seu deseño os dous 

da nave do cruceiro, e a paralla formada polo do costado do Evanxeo e o da 

Epístola, só diferenciados pola imaxinería e pola simboloxía do remate dos 

seus respectivos frontais 

 

Os dous emblemas heráldicos amosan os mesmos brasóns pero con 

algunhas diferenzas. 

 

O de pedra ten a súa forma máis redondeada e o de madeira resulta cun 

deseño máis ovalado en sentido meridiano. 

 

O  primeiro leva helmo volto á dereita e o segundo presenta acelada de 

fronte con cinco grillóns e cubrindo a “gola” parte dos cantóns do xefe. Este 

último detalle resulta curioso, pois só os marqueses e duques amosan o casco 

de fronte. 

Outra desmellanza afecta os lambrequíns ou adornos de follas e cintas 

que desde o alto do casco rodean o escudo. O da cornixa vai adornado coas 

habituais follas de acanto, e o outro conta con dúas ramas de laurel, unha a 

cada costado, que deixan ver as esquinas e os catro rolos apergamiñados. 

 

As figuras interiores tamén son diferentes. Non coinciden nin a forma nin 

as almeas dos dous castelos das Lamas. Con todo a máis rechamante 

diferenza e que a figura do pato dos Patiño no escudo pétreo represéntase 

mirando á sinistra, mentres que o parrulo do escudo de madeira nada cara á 

destra, 

Ámbalas dúas pezas heráldicas son medio partidas e cortadas. Nos 

seus primeiros cuarteis – cantón destro do xefe – levan as armas dos Camaños 

< De goles (vermello), un piñeiro de sinople (Verde) perfllado de ouro 

(amarelo), con cinco lanzas a cada flanco, coa súa hasta do ouro o seu ferro 

tamén de ouro >. Os segundos cuarteis, correspondentes ó cantón sinistro, 

conteñen as armas das Lamas: < De goles, un castelo de ouro con xinete á 

porta >; coa particularidade que o escudo de pedra amosa diante da porta de 

fortaleza un can pasante á sinistra. E os dous poñen na punta as armas dos 

Patiño: < De azur (azul), un pato de súa cor sostido de ondas de azur e prata 



 

 36

(blanco) >. Nesta  terceira partición lembremos aquel detalliño apuntado antes 

sobre a distinta dirección da súa cabeza. 

 

É posible que as variacións reseñadas sexan debidas a impericia ou a 

orixinalidade do canteiro que labrou o de pedra tomando como modelo o de 

madeira; este presenta indicios suficientes para consideralo máis antigo. 

Cómpre dicir que a actual igrexa neoclásica de San Vicente de Noal foi 

levantada  na segunda metade do século XVIII no mesmo lugar onde se erguía 

o vello templo románico. Xa entre os anos 1590 e 1600 ante a ameaza da ruina 

precisou que o mestre de cantería, Juan de Teira, se encargara da súa 

reparación (Diccionario de artistas que florecieron en Galicia durante los siglos 

XVI y XVII, 1930. Pablo Pérez Costante, páx 526. Logo o mal estado do edificio 

obrigou á construcción dun novo templo. 

E sabemos tamén que a liñaxe dos Patiño descende de Don Pedro 

Patiño, o fundador do morgado dos Patiño de Noal en 1580 na Vila, e Porto do 

Son. Parece que o seu fillo Don Juan, segundo varios documentos, ou o seu 

bisneto, tamén chamado Juan, segundo extrae J. Barral dos libros de 

Confrarías de Atalaia, son os factores de capela da súa liñaxe no interior da 

igrexa parroquial de San Vicente. Hoxe os citados escudos recordan as 

fundacións dos Patiño. 

 

Sobre a valoración artística do escudo labrado sobre a cornixa pódese 

sinalar o contraste entre o traballo un pouco tosco das súas figuras interiores e 

o coidado deseño e boa labra dos lambrequíns ou decoración vexetal do seu 

interior. Ademais os seus tres brasóns cumpren a lei heráldica da plenitude, é 

dicir, ocupan a mayor parte do espazo da súa correspondente partición, 

chegando mesmo algunha liña exterior do parrulo ou da árbore a tocar a 

moldura que os encadra. Pola súa ornamentación exterior fai que se poida 

considerar unha boa labra heráldica, aínda que os seus mobles interiores 

sexan un pouco primitivos. 
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LÁMINA IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. O escudo de madeira do altar do Sagrado Corazón na igrexa parroquial de San Vicente de 

Noal – Vila e Porto do Son. 

 

Está no ático do altar neoclásico do Sagrado Corazón na nave de Evanxeo ou Norte. Vai sobre cartela e 

timbrado con Helmo de Fronte empenechado. Contén as armas dos Caamaño – Lamas – Patiño. Adornan 

os seus costados dúas ramas do laurel que se cruzan na punta. Destacan con claridade os seus ben 

pintados rolos esquinados e mesmo a gola que cubre parte do xefe. O deseño dos adornos que rodean o 

escudo resultou, bastante máis logrado que o das figuras dos seus brasóns. O parrulo da punta parece 

que non cumple a lei de plenitude; queda un pouco pequeno en relación á superficie disponible do seu 

cuartel. O escudo, como se explica no texto, pode ser do século XVII ou da primeira metade do século 

XVIII. Hai que considerar que as súas cores non son as orixinais. 
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2. Labra heráldica coas armas dos Caamaño – Lamas – Patiño incrustada na Bóveda da igrexa parroquial 

de San Vicente de Noal. 

 
Está mesmo encina da arcada que dá o altar do Sagrado Corazón na nave do Evanxeo e no seu 

tramo anterior ó cruceiro. Escudo ovalado medio partido e cortado que leva no xefe o piñeiro entre lanzas,  

armas dos Caamaño, o Castelo co xinete ou lebrel a porta, das Lamas, e o Pato dos Patiño nadando na 

punta. O escudo vai sobre cartela adornado con lambrequíns con helmo volto á sua dereita. 

 

En canto á valoración artística  deste emblema resulta arriscado 

analizado. Non hai dúbida de que tivo que ser repintado. Por outra banda, 

cómpre engadir que a fotografía do noso arquivo é bastante anterior a súa 

última reparación. Hai media ducia de anos que se desprendeu do ático e caeu 

ó chan. Tivo que ser restaurado. De todas formas á árbore entre as dez  lanzas 

dos Caamaño xa estaba moi borrosa. Pero dos tres escudos de madeira que 

hai no concello, os outros dous locen no retablo da parroquial de Santa María 

de Caamaño é o que está en mellores condicións. 
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E tamén, como no caso da pedra armeira coa que forma parella, os seus 

catro rolos apergamiñados da cartela, e mesmo a gola que cobre parte  do xefe 

están excelentemente debuxadas; o seu deseño e os efectos volumétricos 

ofrecen un bo grao de perfección técnica. O pato do punta resulta un pouco 

pequeno para o tamaño do cuartel en que foi pintado. 

 

Parece que este escudo pode ser de época, é dicir, do século XVII ou de 

principios do século XVIII.Como veremos máis adiante este escudo procede da 

capela de San Ildefonso ou da Sancristía, ambas as dúas fundacións dos 

Patiño na antiga igrexa románica de San Vicente de Noal, e dede logo a súa 

data ten que ser posterior ó entronque dos Patiño – Caamaño cos Lamas de 

Santa María de Zas. 

 

Cando se decidiu adornar con altares o novo templo neoclásico este 

emblema de madeira debeu ser reproveitado. O que estaba nas mellores 

condicións, tanto da antiga capela como da Sancristía, colocouse no retablo do 

actual altar do Sagrado Corazón. 

 

O cuarto escudo deste Rexistro loce alá no alto do muro exterior oeste 

da igrexa parroquial de San Martiño de Miñortos. Como xa se apuntou noutras 

ocasións (O desaparecido pazo de Orellán, 2003, Joaquín Torres) ten os seus 

brasóns moi erosionados e algúns son case ilexibles. 

 

Está situado mesmo a uns poucos centímetros debaixo da cornixa do 

tellado. É  un escudo ovalado e selado con helmo posiblemente afrontado 

(faltálle xa a viseira e as reixas) e adornada a súa cimeira con plumas. Só se 

poden distinguir no seu campo abombado as catro particións creadas por unha 

cruz con cunchas nos seus extremos; por estar ó intemperie os relevos 

correspondentes ás valvas non se aprecian con claridade. 

Realmente, aínda que se use unha potente lente de aproximación non é 

posible ler con seguridade as figuras do primeiro e segundo cuarteis do xefe. 

Nos outros dous, é dicir, no terceiro deixanse ver uns oito cadradiños – o 

clásico xaquelado -, e no cuarto, as seis barriñas verticais. Brochante sobre o 



 

 40

todo destaca a citada cruz dos Ribadeneira. O escudo vai sobre cartela, hoxe 

tamén moi deteriorada V. Lámina X. 

 

LÁMINA X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O escudo dos Ribadeneira no muro exterior norte da igrexa parroquial de San Martiño de 

Miñortos, Concello de Porto do Son 

 

Como está  a intemperie a erosión pode acabar de borralo totalmente. Hoxe un brasón resulta xa 

ilexible. Aínda se aprecian a cruz acunchada dos Ribadeneira  lucenses que provoca as catro particións: 

os cadradiños (xadrezado) dos Prego de Montaos, e as barras verticais do Valcárcel. 

 

No primeiro cuartel pódese intuir a árbore arrincada dos Fraga, resaltado o seu toro cun can; 

grazas ós documentos e debuxos das torre – fortaleza de Pumares (a casa orixinaria dos Ribadeneira en 

Cospeito, Lugo) pode deixar de ser un enigma. 

 

Dado que nas ocasións anteriores que o mencionei non cheguei a 

investigar polo miúdo os brasóns do xefe, que xa se dixo están moi borrosos, 

intentamos agora ofrecer uns datos concretos de tódalas figuras, os mobles 

para que deixe de ser unha misteriosa pedra armeira 
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O proceo iníciase co exame a fondo dos exemplos estudados por J.R 

Fernández Oxea e M. Fabeiro  Gómez, Escudos de Noya, 1972. E como 

resultado deste primeiro paso queda establecido  que o xedrazado, os 

cadradiños que máis arriba se mencionaron, son armas dos Prego de Montaos. 

A información documental consultada informa de que en Noia houbo os Yañez 

Prego, os Prego de Montaos e os Prego de Solís. 

 

O segundo paso consistiu en coñecer  a liñaxe que usa como  armas a 

cruz acunchada, aquí brochante como xa se apuntou antes. As indagacións 

conduciron a unha liñaxe luguesa, os Ribadeneira. O estudo dos membros 

desta estirpe de Cospeito, Lugo, permite saber que o cuarto señor da “casa de 

Pumares” veu casar no ano 1613 coa noiesa Dona Inés Prego de Montaos, 

señora das “Casas de Bergondo”, Santa María do Obre, Noia, A Coruña. E 

tamén que no ano 1649 Don Juan de Losada (Lousada) Ribadeneira tamén 

celebraba matrimonio coa súa prima, a noiesa  Dona Inés Prego de Solis. 

Realmente na documentación da Fortaleza de Pumares.do século XVI, xa 

figura un Gómez Prego de Montaos, rexidor de Noia, primeiro señor do vínculo; 

e asimemo, como terceiro Señor hai un García Prego natural de Noia. En 

consecuencia os ditos cadradiños dos Prego, desde comezos do século XVII, 

entran a formar parte dos brasóns dos escudos dos Ribadeneira. 

 

Todas estas referencias permiten escudriñar cunha boa base 

documental o magnífico libro de M. Vázquez Seijas, Fortalezas de Lugo y su 

provincia, 1962. No tomo III examina o autor a xenealoxía dos señores da 

fortaleza de Pumares nas páxs 136 – 144. O quinto señor do Pumares e 

Bergondo e Xuíz da Vila de Noia, foi Don Juan de Lousada Ribadeneira. A este 

sucedeulle o seu fillo Don Ignacio Lousada Ribadeneira. O seu herdeiro  foi don 

Juan Pascual de Lousada Ribadeneira, sexto señor de Pumares e Bergondo, 

pero como quedara orfo desde moi neno, fíxose cargo da súa crianza o seu tío 

avó Don Jacinto de Fraga Ribadeneira. E casualmente este Don Jacinto figura 

nos documentos como reitor de Miñortos e Goiáns. Con esta precisión sobre o 

titor de Don Juan Pascual estamos no camiño de atoparlle unha explicación á 

procedencia e contido do escudo miñortán. O sobriño deste Crego coidou todos 

os seus bens ata a súa morte, ocorrida en Pumares, en 1752. 
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Pola súa banda, Manuel Lousada Rodríguez, Torres – Fortaleza de 

Pumares, 2004, tamén confirma o cargo  en Miñortos deste cura lugués, e di 

que no ano 1641 foi padriño de bautismo celebrado en San Paio de Arcillá, 

Cospeito, de donde era veciño. Engade ademais que, seguindo o costume dos 

da súa liñaxe foi moi bo < tirador > e polo tanto tivo unha filla natural, Tareixa 

de Fraga, que casou logo no ano 1872 con Juan Antonio Abad. 

 

Todos estes datos axudan a centrar un pouco a cronoloxía de que, sen 

dúbida, encargou o escudo que hoxe adorna o muro exterior Oeste  do templo 

parraoquial miñortán, como xa antes se dixo. Pola súa banda, J. Barreiro 

Barral, Historia de Porto do Son y su distrito, 1989, páx 124, dá esta outra 

noticia da igrexa de Miñortos…. “ es de nueva construcción (primer tercio del 

siglo XIX), robusta, con planta de cruz latina y bóvedas de cañón. Por 

conseguinte a labra heráldica que intentamos brasonar tivo que ser encargada 

para sinalar a capela ou enterramento na antiga igrexa polo reitor Don Jacinto. 

Cando se levantou o novo templo afortunadamente foi reaproveitada e 

incrustada alá no alto do mencionado muro. Polo tanto temos case resoltos os 

erosionados brasóns, e contamos cunha cronoloxía aproximada deste ben 

proporcionado e bonito escudo sonense. 

 

Respecto ó seu brasonamento, sabemos que vai sobre cartela e está 

cuartelado pola cruz de Ribadeneira < unha cruz de goles, coas cinco cunchas 

da prata, unha no centro e as restantes nos seus remates > 

Nas pedras heráldicas da súa fortaleza en Cospeito vense asi mesmo as 

outras armas das familias coas que emparentaron. Destaca a árbore arrincada 

dos Fraga, resaltado o seu toro cun can, que sen dúbida constituíu o borrado 

primeiro cuartel do escudo miñortán. A continuación van as armas dos 

Valcárcel, aquelas barriñas verticais que antes dixemos; son testemuña da 

alinza de Don Pedro de Fraga Baamonde, a constructor da fortaleza de 

Pumares, coa súa segunda muller. En consecuencia xa queda aclarada a 

cuarta partición do ata agora enigmático escudo. Logo, tamén os Ribadeneria 

adoptaron os emblemas dos Baamonde, un M surmontado  dunha coroa e a 

bordadura cos sete peixes. Pero resulta imposible adxudicarlle estas figuras á 
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segunda partición, pois está totalmente borrada. Veñen despois as figuras dos 

cadradiños. Estas si que encaixan ben co xadrezado dos Prego de Montaos, 

que lembremos resaltan na terceira partición. 

 

En canto á súa valoración, esta labra heráldica, aínda que sufriu un 

profundo desgaste, no seu tempo deben ser unha magnífica e proporcionada 

pedra armeiro. É magoa que apenas sexan perceptibles os lambrequíns e os 

rolos apegamiñados; algúns están rotos. O seu enmarque cronolóxico pode 

fixarse entre 1642 e 1660. 

 

Pásanse a examinar agora as labras heráldicas que ennoblecen as 

portas do pazo de Nebra, parroquia de Santa María de Nebra, concello do 

Porto do Son. 

 

O quinto escudo deste Inventario e o máis sinxelo e o máis antigo 

daquela mansión caamañesa é o que vai sobre a artística e preciosa entrada 

da torre. Encádrase no estilo gótico – manuelino. Leva o nome dos Caamaño 

debaixo para que non haxa ningunha dúbida. O fundador do morgado da “Casa 

da Nebra” en 1524 foi don Martiño Becerra Caamaño, en virtude do Real 

despacho e facultade do Emperador Don Carlos V e  a súa nai Dona Juana de 

Castela, … dado en Burgos …. V. O antigo pazo dos Caamaño de Nebra, 

1997, Joaquín Torres, páx 126. 

 

A citada porta da chamada torre estructúrase en arco mixtilíneo, 

enmarcado por unha moldura gótico – manuelino, co que poderiamos estar 

ante un descoñecido punto da influencia artística das portas dos claustros do 

afamado Hospital dos Reis Católicos de Compostela. Para máis datos sobre 

esta proposta baseada no parentesco entre o xestor daquel centro 

hosopitalario e a esposa de Don Martiño, V.O noso citado estudo. 
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LÁMINA XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Debuxo do escudo da porta da torre co nome Caamaño cun só a debaixo para que non haxa 

dúbida. 

 

Estamos ante o único escudo deste rexistro que ten un deseño gotizante. O borde superior 

curvado cara adentro e os seus extremos chafranados; o corpo entallado e a punta en forma de arco 

gótico conopial invertido. E tamén é a única vez que o brasón dos desta liñaxe se atopa só. Trátase do 

escudo de varonía. Na Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispano – Americana, de Alberto e Arturo 

García Carrafa, 1925, Tomo XVIII, no apelido Caamaño figura a continuación Camaño ou Camano. O 

doble “a” indica que houbo intercalada unha consoante líquida, que logo foi eliminada, segundo as 

coñecidas leis fonéticas. 

 

Ata finais do século XVII deberon escribir a primeira sílaba cun “a”, O P. Atanasio López, Nuevos 

estudios crítico – históricos acerca de Galicia, 1947, Tomo II, no capítulo Memorias históricas de la Villa 

de Muros, di que o CONVENTO DE San Francisco recibe bens cara a 1663 de Antonio de Guemez 

casado con Mª Nieto Camaño. 
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2. A artística porta brasonada da Torre do pazo de 

Nebra. 

 

Interesante entrada gótica de influxo manuelino 

portugués que vai adornada co escudo de varonía dos 

Caamaño. A sombra que proxecta o campo algo 

adiantado e de forma cóncava desta labra heráldica 

deixa ver con total claridade a súa forma gotizante, e 

polo tanto estamos ante a pedra de armas máis antiga 

daquela mansión señorial. 

O deseño en arco de cortina posiblemente 

irradia desde Compostela. 

As portas dos claustros do antigo Hospital 

Real, de Enrique Egas, inflúen en edificios galegos, 

entre eles as torres de Allo, en Zas, en varias 

Construccións ourensás, na Igrexa de Santa María das 

Areas, en Fisterra e nesta vivienda do Pazo de Nebra. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vista parcial do arco conopial de estirpe 

gótica labrado no intradós das grandes doelas 

da porta da torre do pazo de Nebra. 

 

Sobre doela central vai incrustado o escudo 

de varonía dos Caamaño co seu nome 

debaixo; aquí figura cun só “a” na primeira 

sílaba, como o escriben os deste apelido nos 

primerios séculos, ata finais do século XVII. 

Pero a partir do século XVIII aparece xa a 

segunda grafía, Caamaño, por exemplo nas 

inscripcións da fonte do pazo. 
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O Caamaño de Nebra como os seus parentes de Santa María de 

Caamaño, parroquia do concello de Porto do Son, e os de Noia, Compostela, 

Muros, Vilagarcía, etc. traen como armas: <De goles (vermello), un piñeiro ó 

natural, perfilado de ouro e acompañado de dez lanzas de prata (cor branca), 

cinco a cada lado>. Hai heraldistas que din que as lanzas son de ouro. 

En canto á valoración desta pequena pedra heráldica, polo seu deseño 

gotizante e o seu campo convexo e sen particións, pode ser a máis antiga e 

mellor conservada e a máis completa, non só daquel recinto pacego senón 

tamén de todas as do concello. Estamos ante o escudo de varonía, o que leva 

as armas do primoxénito da “casa” sen outras alianzas, o escudo que mandou 

labrar don Martiño Becerra Caamaño no primeiro terzo do século XVI 

A erosión afectoulle un pouquiño, pero a calidade da padra é moi boa. 

Pode ser catalogado como de estilo renacentista xa que aínda usa elementos 

gotizantes, como xa se apuntou. 

Imos abordar agora o sexto escudo sonense e segundo do conxunto 

nuclear das “casas de Nebra” Vai sobre a porta da denominada adega e está 

gardado polo lebrel dos Lamas – a esquerda e fóra do seu campo- a el 

encadeado. 

Esta orixinal pedra de armas sobre cartela (non é habitual poñer o can á 

súa dereita) ten forma ovalada en sentido meridiano e vai timbrado cun helmo 

voado mirando á fronte e co seu “burelete”. Adorna o seu borde externo cos 

típicos rolos apergamiñados. V. Lámina XII. 

 

 

LÁMINA XII 

 

 

 
1. O escudo barroco da adega do pazo de Nebra. 

 

Escudo ovalado sobre cartela con sete 

particións, timbrado con helmo de fronte empenechado, e 

gardado polo lebrel dos Lamas á súa dereita. 

En primeiro lugar, nótase ben como esta labra 

heráldica foi incrustada sobre a porta renacentista.  
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Sabemos pola inscrición da preciosa e artística fonte, e tamén polos documentos, que o pazo de 

Nebra foi restaurado e engrandecido no año 1707 por don Francisco de Lamas Soutomaior Caamaño. 

Non cabe dúbida de que esta pedra de armas dezaoitesca foi arrimada sobre a moldura da porta 

nas citadas obras de reedificación (reedificouse en 1707). 

En segundo lugar, a orixinalidade deste escudo xa algo erosionado radica en que o can vai fóra 

do campo do escudo. Esta mesma característica volverónmola atopar noutra pedra arneira da casa 

reitoral de Caamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Debuxo do escudo da adega do pazo dos Caamaño de Nebra. 

 
Podemos ver con claridade todos os mobles e adornos deste emblema heráldico ovalado, timbrado con 

helmo empenechado e co lebrel dos Lamas a el encadeado. 

 

 

O contraste entre a boa elaboración dos adornos externos ó campo do 

escudo e a sinxeleza e descoidado deseño nas figuras interiores é unha 

constante en todos os escudos sonenses. 

O helmo empechado e os bordes envolvidos da punta e dos flancos 

destro e sinistro parecen labrados por unha man máis experta ca que traballou 

os leoncitos e as follas de figueira ou as restantes figuras xeométricas dos 

brasóns que contén o escudo. Por outra banda, destaca tamén o enorme 

tamaño do brasón externo dos Lamas, o lebrel encadeado ó escudo, en 

comparación coas sete correspondentes armas representadas na ovalada 
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pedra de armas. Tal desproporción parece que quer indicar a importancia que 

tamén ten o apelido de don Francisco de Lamas, a quen hai que adxudicarlle 

esta pedra brasonada que enobrece o edificio da adega adosado a torre do 

antigo pazo dos Caamaño de Nebra. Cara a 1700 este cabaleiro engrandece e 

ornamenta con escudos e relevos as portas do recinto pacego, a fonte 

estanque, e as fachadas das vellas construccións. 

O seu brasonamento e como segue: no xefe, <de goles(vermello), un 

piñeiro acostado de dez lanzas>, as armas dos Caamaño, señores da casa, 

nun lugar de honra, 2º, <de prata, tres faixas con cadradiños de ouro (amarelo) 

e goles (vermello) de catro ordes, cargada cadansúa dun cinguidoiro de sable 

(negro)>, que son as armas dos Soutomaior; 3º <Un xaquelado de prata e 

ouro>, o brasón dos Bermudez; 4º, escudo partido, 1º<De azur, cun león de 

prata> e 2º <Un xaquelado de vinte e unha pezas, de prata e goles; 5º<De 

ouro, con cinco follas de sinople (verde) colocadas en aspa>, armas dos 

Figueroa; 6º <De prata, seis roeis de azur, colocados en dous pales de tres>, 

armas dos Castro. E fóra e á dereita o lebrel dos Lamas, como xa dixemos. 

Da súa valoración artística habería que destacar que esta estupenda, 

fermosa  e orixinal labra heráldica está xa un pouco erosionada, e algunhas 

figuras como o can dos lamas de Zas ten rotas as súas patas dianteiras e 

tamén a cadea que o cingue ó escudo. Dende un punto de vista estrictamente 

técnico a súa labra resulta un pouco tosca. Non hai máis que fixarse no trazo 

das follas dos Figueroa ou dos Leóns dos Ozores, que por non seren mobles 

geométricos, é onde se aprecia a carencia de cualidade artística. 

A fotografía permite apreciar con total claridade que este escudo barroco 

foi incrustado enriba da clave central da porta da adega, que polas súas 

características ten un deseño renacentista. Non hai dúbida de que esta ovalada 

pedra armeira foi metida sobre a superficie do muro para ennobrecelo. 

Lembremos que don Francisco de Lamas Soutomaior casou coa morgada dos 

Caamaño de Nebra e ordenou as obras de remodelación e engrandecemetno 

do pazo no século XVIII; concretamente, segundo a inscrición da fonte, as 

obras rematan no ano 1707. A este cabaleiro débeselle o portón principal de 

acceso ó pazo, cos seus relevos e escudo; a preciosa fonte chea de relevos e 

inscricións; e xa desaparecida “sala grande” que citan os documentos, e da que 
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só quedan os cementos. Grazas a este culto e simpático fidalgo a vella torre de 

don Martiño Becerra transformouse nun suntuoso pazo. 

Cómpre engadir que os deseños ovalados son característicos da época 

barroca, que ademais aquí refórzanse cos rolos apergamiñados da punta, do 

xefe e da parte central dos seus costados. 

Outro detalle a sinalar pudiera ser a desproporción entre o tamaño do 

campo do escudo e o do lebrel que o garda, ó cal ademais parece que lle faltan 

as súas orellas e rabo. Mais adiante analizaremos un escudo moi parecido a 

este. Está na reitoral de Santa Maria de Caamaño; conta cos dous brasóns 

menos, ten un deseño cuadrilongo pero o can dos Lamas deixa ver mellor as 

súas orellas. Como xa se indicou as armas deste escudo pertencen a don 

Francisco de Lamas Soutomaior esposo de dona María Tomasa de Caamaño 

Mosquera, oitava señora de Nebra ó pasamento prematuro do seu irmán Juan 

Antonio Caamaño Mosquera, o cal gozou só un ano do morgado da liñaxe 

Caamañesa de Nebra. Don Juan Antonio morreu solteiro os dezaoito años, en 

1701. 

 

O sétimo escudo sonense e terceiro do pazo de Nebra está situado á 

dereita do seu portón principal. Vese moi ben dende a estradiña que bordea 

parte do muro da finca e recinto que encerran aquela mansión señorial. 

Trátase dunha magnífica labra heráldica barroca de forma cuadrilonga 

con sete particións e acolado (leva por detrás) cunha cruz flordelisada. Vai 

entre dous roleos ou eses, un á dereita e outro á esquerda, que nacen á altura 

dos brasóns do xefe, e que realzan e reafirman máis o dinamismo do estilo 

artístico da época en que se fixo. 

As armas dos Caamaño, o xa coñecido piñeiro entre dez lanzas, van 

agora nun escudiño colocado no abismo ou centro do seu campo. Nos 

restantes cuarteis figuran os seguintes brasóns: 1<De azur (azul), un castelo 

de prata co lebrel pasante>, dos Lamas; 2º as tres faixas xaqueladas de ouro 

(amarelo)  e goles (vermello), de catro ordes, cargadas cada unha dun 

cinguidoiro de sable (negro); 3º <De prata, unha aguia de sable voante, picada 

e ´membrada´cun escudiño de goles (vermello) cos escaques dos Soutomaior 

e as correas dos Correa>; 4º <De prata, un león rampante de goles atravesado 

por unha espada>; 5º<De prata, seis roeis de azur colocados en dous pales de 
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tres>; que son as armas dos Castro; 6º, <De ouro (amarelo), un carballo de 

sinople (verde) e nacendo do seu flanco sinistro un brazo armado de sable 

(negro) empuñando un carballo que xorde de tres ondas e seis lanzas, de 

sable, que nacen doutras tantas follas de figueira, traendo ademais a ambos 

lados da copa da árbore dúas estrelas de seis chispas. Todas as figuras deste 

brasón están a indicar as alianzas dos Lamas coas outras liñaxes: as follas dos 

Figueroa, as ondas dos Mariño, as lanzas dos Leis, e os dous luceiros dos 

Prego. 

En canto a cruz flordelisada, debémola vincular co Santo Oficio da 

Inquisición ó que pertencía o seu propietario, o citado don Francisco de Lamas, 

rexedor perpetuo de Compostela, alguacil mayor da Santa Inquisición do Reino 

de Galicia, cabaleiro da Orde de Santiago, xefe das súa milicias, etc, etc, V. 

Lámina XIII. 

Este espléndido e traballado escudo, posiblemente o máis coñecido por 

todos, pois, como xa se dixo, está á vista do que transite pola estradiña do 

lugar do ´pazo´, data da etapa de reedificación e engrandecemento do 

conxunto nuclear e construccións adxetivas daquel recinto. O que encargou 

todas as obras foi o cabaleiro don Francisco de Lamas soutomaior de quen xa 

se falou. Lembramos unha vez máis que os traballos de ampliación e melloras 

do pazo rematan o ano 1707. E todas estas actuacións coinciden coa época de 

fartura dos fidalgos. 

Cómpre engadir que á esquerda do conxunto, escudo e roleos, destaca 

sobre o lintel do portón principal de entrada ó pazo un altorrelevo coa imaxe de 

San Antón de Padua, segundo reza en sendas inscricións repartidas entre as 

dúas pezas do frontón triangular partido, situadas a ambos lados. O santo, en 

hábito menor, está axeonllado diante dunha mesa sobre a que hai un ramo de 

flores, e encima un espazo borroso, ó que precisamente mira á figura e que 

estivo noutro tempo ocupado por un viril. A composición vai enmarcada por 

dúas palmeiras, entrelazadas na súa parte inferior, que nos suxiren a cela ou 

cova “á que” o taumaturgo de Padpua ía a orar. Nos seus ángulos, as catro 

flores de lis. Curiosamente, segundo a nosa hipótese, as dúas dos cantos 

inferiores foros copiadas polo artífice do escudo municipal, quen tamén se 

inspirou nesta gruta para trazar o marco de palmas, como xa vimos. 
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Pódese dicir que estamos ante unha admirable labra heráldica barroca 

pero de deseño e elaboración un pouco toscas. Non hai máis que fixarse no 

primeiro cuartel destro e observar as súas bastas liñas, especialmente nas 

súas almeas, e xa non digamos no trazado do can; mesmo o tamaño do 

castelo excede un pouco a lei heráldica da plenitude. 

 

O aire barroco desta pedra armería queda reforzado polos lambrequíns 

que rodean o escudo, e por ese par de roleos opostos que lle conceden a típica 

característica de mobilidade que define a este orixinal estilo dezaoitesco. 

 

LÁMINA XIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. O Magnífico escudo barroco de protón principal do pazo de Nebra. 

 

Pódese ver dende a estradiña que pasa por diante do lugar do Pazo. Escudo cuadrilongo con 

sete particións e acolado coa cruz de Santiago. Está situado á dereita da artística entrada principal no seu 

lintel un frontón partido leva no medio un relevo de San Antón e entre dous roleos opostos e resaltados, 

claro sinal do dinamismo que caracteriza ó estilo Barroco. No seu centro ou abismo vai outro pequeno 

escudo coas armas dos Caamaño. Sempre o emblema dos señores da estirpe Caamañesa van nun lugar 

principal. 

 

Non cabe dúbida de que estas armas pertencen a don Francisco de Lamas Soutomaior, señor do 

pazo cara a 1700. No xefe van os brasóns co castelo dos lamas de Zas e cos escaques ou cadradiños 

dos Soutomaior; logo seguen o león dos Ozores e a aguia dos Correa, os seis roeis dos Castro e no 

último cuartel figuran as armas dos Carballido, o brazo empuñando un carballo. 
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Don Francisco, entre outros títulos, era cabaleiro da Orde de Santiago, e por iso leva por detrás a 

cruz, que sobresae un pouco entre as follas de acanto que rodean o escudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Vista do portón principal do pazo de Nebra no ano 1959 

 

 

Asi estaba a entrada principal cando tivemos a sorte de entrar naquel recinto por primeira vez. Os meus 

irmás Juan M. e Humberto comentaban que o emparrado constituía un enorme perigo para aqueles 

relevos. A min sorprendiame o feito de que non houbese batentes para pecha-lo portón. 
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3. O escudo da porta Norte no ano 

1959 

 

O noso irmán Juan Manuel 

sinala os bens traballados 

lambrequíns. Apreciamos con 

claridade o brasón dos Caamaño no 

centro, os roeis dos castro, o brazo 

empuñando a árbore dos Carballido, 

o león coa espada cravada dos 

Ozores, e o castelo dos Lamas. A foto permite ver á perfección de todo o borde do escudo e as follas de 

acanto que o rodean. 

 

A maioría dos escudos sonenses defínense a caracterízanse sempre por unha constante: o 

contraste entre a boa labra dos seus adornos externos e o descoidado deseño e certo primitivismo das 

figuras dos seus campos interiores. Non se trata dunha casualidade o feito de que o dedo índice de Juan 

Manuel sinale precisamente unha das follas de acanto que adornan todo o borde. 

 

 

 

 

 

4. Un primeiro plano do relevo que 

representa a San Antonio de Papua. 

Está sobre o lintel do portón do pazo 

de Nebra. 

 

O santo en hábito menor, 

axenonllado diante dunha mesiña 

cunhas ramas de flores. As dúas 

palmas enmarcan a gruta á que o 

taumaturgo de Padua ía a orar. Sempre  nos chamou a atención as ben labradas follas palmáceas que 

encerran o pequeno oratorio. Este altorrelevo serviu de modelo para o que elaborou o marco do escudo 

municipal do concello de Porto do Son. Non só copiou as palmas entrelazadas na súa base, senón tamén 

as dúas flores de lis dos seus cantóns inferiores. 
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5. Debuxo do escudo barroco do portón principal do pazo de Nebra. 

 

Labra heráldica de forma cuadrilonga con sete particións, rodeada cos lambrequis e acolada coa 

cruz da orde de Santiago. No escuson ou pequeño escudo que vai no centro van as armas dos Caamaño, 

e nos outros o castelo dos Lamas, os escaques dos Soutomaior, o león ferido dos Ozores, a aguia dos 

Correa, os seis roeis dos Castro e o brazo armado co carballo entre lanzas e dous luceiros, dos 

Carballido. Por detrás os extremos da cruz 

 

Aínda  se poden mencionar dentro do recinto pacego de Nebra dous 

enigmáticos monogramas, que, se ben non son auténticas pedras de armas, 

teñen un deseño parecido e resultan verdadeiramente sorprendentes. 

 

Xa falamos destas curiosisimas siglas coroadas no libriño sobre O antigo 

pazo dos Caamaño de Nebra, 1997, páxs 138 – 139. V. Lámina. Os dous 

conxuntos de iniciais adornan o frontal da preciosa e interesante fonte – 

estanque do pazo de Nebra. Á dereita e á esquerda da entrada rectangular, do 

que deben ser un día pía para bañarse, sobresaen á altura do seu lintel, no que 

precisamente figura a data da finalización das obras de engrandecemento do 

pazo levado a cabo por don Fco. De Lamas. 
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No relevo da dereita hai unhas iniciais en grego baixo coroa rematada en 

cruz. Destacan un “fi” maiúsculo e un “ro” minúsculo. Dos seus rasgos 

inferiores colgan cadenseus círculos que encerran, o da esquerda un “F” 

”Castelan” maiúsculo, e o da dereita un “r” minúsculo. Parece que se quixo 

axudar á comprensión dunhas letras alleas ó castelán o ó galego, e mesmo 

debaixo van as súas correspondentes aclaracións para un profano. Entre as 

citadas letras hai intercalado un “ese” maiúsculo, que quizais aluda ó seu máis 

ilustre apelido, o de Soutomaior. 

 

Apegado á xamba esquerda do citado van vai o outro monograma, o de 

Cristo, en latín, e ademais baixo coroa resaltada asi mesmo cunha cruz. Este 

sinal cristián vólvese a repetir no centro superior do ´H´que forma parte do 

“Jesús Hominum Salvator”, sentenza que, á súa vez, leva engadidas dous as, ó 

principio e ó final, que segundo a miña proposta- é posible que se refiran as 

letras inicial e final do nome Antonia, avoa da muller do antes citado don 

Francisco, autor non só das obras senón tamén de todas as incricións e 

abreviaturas da fonte. Como estamos a ver don Francisco de Lamas 

Soutomaior foi un cabaleiro humanista de certo nivel cultural, ademais de 

persoa propensa ó bo humor, xa que nun dos epígrafes alúdese ó mito de Alfeo 

(o namorado que foi convertido en río….), xoga coas palabras do seu apelido 

Lamas (La más, lamas, llamas….) usa metáforas, etc. Este home culto era 

tamén rexedor perpetuo de Santiago de Compostela, xefe das súas milicias, 

Alguacil da Inquisición do Reino de Galicia, cabaleiro da Orde de Santiago, etc, 

etc. 

 

Finalmente, estes dous relevos baixo sendos pinchos datan da época de 

remodelación daquela mansión cuxas obras rematan no ano 1707, como xa se 

dixo anteriormente. 
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LÁMINA XIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artística e interesante fonte do pazo de Nebra. 

 

1. Debuxo cunha vista frontal da interesante  fonte – estanque . Un patio enlousado de forma 

octogonal con bancos e a escaleira de baixada preceden á bacia que recolle as augas do cano. 

No lintel de entrada o estanque vai unha inscripción coa data da súa construcción. Á dereita un 

mongrama en grego e debaixo unha longa inscripción cun mito grego e o xogo das palabras co 

apelido Lamas. Á esquerda as siglas coroadas da frase latina de Iesús Cristus Salvador 

Hominum cos dous “as” engadidas e na parte inferior o nome de Don Francisco de Lamas 

Soutomaior e o da súa sogra. Todo este conxunto de auga e vegetación  debeu ser o recuncho 

de paz e descanso dos señores do pazo. 
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2. O monograma en latín e parte das interesantes inscricións en castelán da fonte – estanque do 

pazo de Nebra. 

 

 
Debaixo do Iesús Cristus Salvador Hominum van as iniciais de Francisco de Lamas Soutomaior. 

Debaixo en longo epígrafe do que o renglón máis claro é o último que di  “… en las lamas me dejó”. 

 

 
3. O monograma en grego da parte dereita 

do frotal de fronte. 

 
Debaixo das letras gregas “Fi” e “ro” 

colgan cadanseus círculos que encerran un “F” 

mayúsculo e un “ro” minúsculo; e entre as letras 

gregas un “Ese” que quizais aluda ó seu máis 

ilustre apelido, o de Soutomaior. Baixo estas 

abreviaturas en grego e castelán figura outra longa 

inscripción en castelán na que se alude ó mito 

grego de Alfeo, úsanse metáforas comparativas e 

xógase co apelido Lamas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Debuxos dos dous monogramas da ben elaborada e historiada fonte do pazo de Nebra. 
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Agora apreciamos con máis claridade tódolos trazos das letras, as coroas con cruz baixo pincho, 

as flores de lis, e as letras encerradas nos círculos. 

O oitavo escudo sonense localízase na fachada do edificio que albergou 

noutro tempo o cine de Simón ou “Avenida” a rúa de “Caballeros”, Vila e Porto 

do Son. V. Lámina XIV 

 

LÁMINA XV 

 

O escudo coas armas da Inquisición na fachada do antigo “Cine 

Avenida” da Rúa de Caballeros. 

 

Na rúa de “Caballeros” , significativo nome que alude a que alí houbo 

algunha vivenda dalgún fidalgo cabaleiro – posiblemente o pazo 

urbano dos Patiño de Noal – consérvase este escudo ovalado que 

contén a cruz usada polos < familiares > do Santo Oficio, pero aquí 

sen a espada e a palma que acostuman levar. 

 

Pódese asegurar, aínda que non afirmar  que pertencen a Don Juan 

Patiño o único membro de fidalguía sonense que sabemos con 

certeza desempeñou o cargo de <familiar> da Suprema cara a 1620. 

Todos os comisarios ou oficiais desta poderosa institución tiñan o 

dereito de poñer na porta da súa vivenda o emblema inquisitorial. 

 

Aínda que a fortaleza orixinaria da liñaxe dos Patiño estivo na parroquia de San Vicente de Noal 

desde Pedro Patiño, tamén tiñeron pazo urbano polo menos desde 1580. É posible que esta pedra de 

armas sexa a única testemuña que del se conserva. Trátase dun escudo ovalado que contén, baixo unha 

cariña de anxo entre un par de ás, a cruz formada por dúas pólas dunha árbore con nós e ata con ramas. 

 

Estamos ante o único escudo da Suprema que hai nas terras do concello 

de Porto do Son. Todo o seu campo ovalado vai enmarcado cunha orla lisa e 

adornada coas habituais follas de acanto. Contén a clásica cruz de troncos, 

emblema da adquisición, pero aquí non vai acompañada coa palma e coa 

espada. 

 

Non cabe dúbida de que este emblema tivo que pertencer a un 

comisario ou <familiar> de suprema. A Santa Inquisición tiña informadores e 

oficiais en cada núcleo de poboación aínda que fose importante. Polo seu 

poder social estes cargos sempre recaían nos membros da nobreza, que 

ademáis contaban con informes de “limpeza de sangue”. 
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E por suposto o microtopónimo da rúa onde está fai alusión a que naquel 

lugar houbo noutro tempo unha mansión dalgún cabaleiro. 

 

É moi posible que esteamos ante o máis significativo resto do que algún 

día foi o pazo urbano de Don Juan Patiño, fillo de Pedro Patiño e o fundador da 

liñaxe dos Patiño de Noal cara a 1580. Apunta J. Barreiro Barral, Historia de 

Porto do Son y su distrito, 1989 pax 77, “que o vello Don Pedro Patiño morreu 

na súa propia casa en Porto do Son ós poucos anos (1586) de fundar o 

morgado dos Patiño”. 

 

En segundo lugar, Ramón de Artaza Malvarez, Historia de Muros y su 

distrito, 1959, páx. 85, refire que os Patiño de Muros sempre aluden a súa casa 

orixinaria de San Vicente de Noal; e tamén proporciona Artaza estes datos: o 

fundador Pedro Patiño o Vello e o seu fillo Juan fundaron capela na igrexa 

parroquial de San Vicente de Noal – Vila e Porto do Son. Da que proceden 

cabaleiros, comendadores das órdenes militares de Alcántara e Malta, e 

familiares do Santo Oficio. Aínda que para o citado Barral, na páxina 80, outro 

Juan Patiño, o II neto do anterior do mesmo nome, foi familiar de Suprema 

Inquisición, e o que encargou labrar a capela dos Patiño, dando así 

cumprimento ó mandato do seu bisavó. Máis adiante volveremos a falar desta 

diverxencia entre os chamados Juan Patiño, factores da súa capela na igrexa 

parroquial. 

 

Así pois todos estes datos permiten saber con certeza que cara a 1620 

un Juan Patiño, o “I”, ou o “II”, tiña dereito a poñer na fachada da súa casa – 

pazo – unha labra heráldica cos símbolos de poderosa institución á que 

pertencía. 

Resulta curioso que aínda haxa xente que lembre que onde está a casa 

de Simón, no cruzamento entre a Rúa de “caballeros” e a Rúa Castelao. Houbo 

un convento; outros aseguran que ali estaba un cárcere, posiblemente da 

Inquisición, e hai quen insinúa que nese lugar  erguíase un pazo con capela. 

Posiblementeo edificio do que só queda a súa pedra armeira, proporcionou os 

tres servizos citados. E pola súa banda, José Barreiro Barral, citado, na páx 

126 di: “Aun queda una vaga tradición de que la iglesia anterior estuvo ubicada 
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en la misma Villa del Son y en el cruce de las calles Rúa de la Iglesia y Rúa de 

Caballeros”. E engado eu como anécdota, que me vén á memoria, que cando 

era neno xogaba  á “Colondra con Agapito e Moncho Tarela”; se nos 

escondiamos na vivenda do recanto apegado ó cine – a casa de Moncho – 

sempre me chamaban a atención a enxebre cociña e os antigos nobles e 

santos daquela casa. 

 

Por outra banda, esta labra armeira amosa un deseño ovalado sobre cartela; 

está bastante erosionada e ten rotas algunhas follas de acanto. O relevo 

labrouse en dúas pedras: a superior leva o rostro anxélico entre dúas grandes 

ás, e a inferior, de mellor textura garda un escudo co campo algo convexo e 

rodeado de lambrequíns. 

 

Hai que subliñar o contraste entre a escasa calidade técnica e o burdo 

deseño do querubín e a mellor elaboración das follas de acanto que rodean a 

moldura do escudo. Isto é unha constante nas labras heráldicas sonenses. 

 

Os datos históricos  permiten encadrar este emblema inquisitorial entre o 

primeiro o segundo terzo do século XVII, debido, a aquela diverxencia que 

antes dixemos. 

 

E, finalmente, confiemos en que, se no futuro algunha constructora 

levanta naquel lugar novas vivendas, conserve na súa fachada esta valiosa 

pedra trataballada que pertenceu a Don Juan Patiño. 

 

En canto a súa simboloxía pódese engadir que a cruz é o símbolo por 

excelencia do cristianismo; ofrécese como unha derivación dramática da árbore 

da vida paradisiaca; por iso na inconografía medieveal represéntase como 

unha árbore con nós e ata con ramas. Aquí fáltanlle a rama e a espada que so 

ían acompañar ó emblema principal do Santo Oficio. No lugar de Barro, en 

Noia , na casa chamada do Inquisidor atópase un escudo de forma cuadrilonga 

que tamén encerra no seu campo este mesmo emblema inquisitorial e sen 

acompañamento, páx 87, Escudos de Noya, C.E.G. Anexo XXI, José Ramón 

Fernández Oxea e Manuel Fabeiro Gómez. Réstame por engadir que as 
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cabezas de anxo, símbolo do invisible, teñen unha finalidade protectora; por 

esta razón tamén as vemos nos cruceiros, nas lápidas sepulcrais, e nalgunhas 

igrexas. 

 

O noveno escudo deste Inventario podémolo ver na bóveda de alta mar 

maior da igrexa parroquial de Santa María de Nebra. Como xa apuntei noutra 

ocasión no interior deste templo tivo que haber lousas sepulcrais coas armas 

dos primeiros Caamaño da “Casa da Nebra”. As obras de reedeficicación  

deberon deixalas ocultas. O antigo pazo dos Caamaño de Nebra, 1997, páx 61. 

 

En canto ó escudiño do teito é o primeiro da serie que pertence a unha 

orde religiosa, concretamente á da Mercé. É moi parecido ó que tamén había 

na cruz da madeira que colgaba á esquerda da fachada parroquial de San 

Vicente de Noal – Vila e Porto do Son, que desgraciadamente, exposta á 

intemperie, xa desapareceu. No cruzamento dos seus paus e baixo unha coroa 

marquesal garnecida de pedras preciosas, lucía o símbolo daquela 

congregación V. LáminaXVI  figura 2. 

 

 

LÁMINA XVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Debuxo co escudo da Orde da Mercé na igrexa parroquial de Santa María de Nebra. 

 

É o primeiro escudo dunha orde religiosa. Está situado na bouta do altar mayor de dita igrexa 

parroquial. Trátase dunha labra heráldica cortada coa cruz patada arriba e tres barras na punta, aquí 
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convertidas polo canteiro nunha especie de ponte. Lembremos que patada significa que ten os seus 

brazos ensanchados. 

 
2. Fotografía do enorme madeiro que colgaba á 

esquerda da fachada frontal da igrexa  de San 

Vicente de Noal Vila e  Porto do Son. 

 

No cruzamento dos seus brazos e baixo coroa 

marquesal  apréciase  con claridade o emblema dos 

Mercedarios: a cruz patada (de brazos ensanchados) 

arriba, e as tres faixas verticais abaixo. 

 

Posiblemente era unha cruz das de tipo Santa 

Misión. Para lembrar as celebracións dos Exercicios 

espirituais, os fregueses soían sinalar a data cunha cruz 

que levaba a frase SANTA MISIÓN ANO… ; e logo se 

colgaba no muro exterior. Mesmo á dereita da entrada á 

igrexa había outras máis pequenas cruces de mármore 

con estas características. 

 

 

 

 

O emblema do enorme madeiro, que impresionaba ós que ían  entrar á 

igrexa, era un escudo cortado. No seu cuartel superior unha cruz patada e na 

punta as tres barras ou faixas verticais, que no caso da pedra  armería de 

Vouta de Nebra foron convertidos polo canteiro nunca especie de catro ocos 

dunha ponte, como se fosen as armas dos da Ponte / Daponte / Aponte – 

Cómpre lembrar que a Orde dos Mercedarios adicábase maiormente á 

redención de cautivos en países musulmáns, o seu fundador foi Pedro Nolasco 

en 1218, Barcelona. 

 

Cando eu era rapaz oín decir que un misioneiro desta comunidade, o 

Padre Pedro Nolasco Gaite, a quen debemos os magníficos debuxos 

dalgunhas igrexas e capelas do noso concello, viña dar exercicios espirituais 

da Santa Misión cara a 1930. Entra pois, dentro do posible que, como era o 

costume, os agradecidos fregueses deixasen constancia das súas excelentes 
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pláticas e que lle adicasen aquel monumental madeiro cos símbolos do seu 

hábito. V. Lámina XVI. 

 

Omitímola a análise desta pequena labra nevarense, pois só 

dispoñemos do debuxo que ofrecen J Ramón Fernández Oxea e Manuel 

Fabeiro Gómez, Escudos de Noya, 1972, páx 89. E no mesmo libro, páx 85, hai 

outro desta Orde de Mercé na figura 14, coa cruz patada no xefe e na punta as 

tres barras verticais. Debaixo lemos: “En la capilla que la familia Mariño tiene 

en el lugar de Balbargos, se conserva un pequeño escudo de madera con el 

emblema de la Orden de la Merced”, Posiblemente haxa relación entre os da 

citada familia que ten nas terras de Porto do Son moitos membros destacados, 

(Os de Miñortos, por exemplo) con este símbolo relixioso. 

 

Outros  dous escudos, o décimo e undécimo, desta descrición, locen no 

ático do retablo de madeira da igexa parroquial de Santa María de Caamaño, 

concello de Porto do Son. 

 

Sobre a cornixa que separa as rúas da parte superior do altar, mesmo 

nos seus extremos e rodeados dunha profusa decoración recuberta de <pan de 

ouro>, hai dous emblemas heráldicos de forma cuadrílonga con catro cuarteis 

cada un e enmarcados coas clásicas follas de acanto. Como quedan moi arriba 

e foron repintados non tendo en conta as cores e esmaltes orixinais é difícil 

sometelos a exame. 

 

Ó lado dos tres corpos de que consta esta dourada decoración de altar 

mayor pódese ler a seguinte inscrición: “ESTE RETABLO (y) COLATERALES 

CON SUS IMÁGENES MANDÓ HACER PINTAR POR SU DEVOCIÓN D. 

DIEGO ANTONIO DE LAMAS Y SOTOMAYOR. AÑO DE 1730”. Esta 

personaxe debe ser de Don Diego de Lamas Soutomaior, noveno señor da 

“Casa de Nebra” e das casas de Lamas e Carballido, rexedor perpetuo da 

cidade de Santiago. Don Diego era fillo de Dona María Tomasa de Caamaño e 

de Don Francisco de Lamas Soutomaior, de quen xa se falou anteriormente, 

aquel que aportou tres novos brasóns á heráldica sonense: o castelo almeado 

dos Lamas co xinete ou lebrel á porta, os seis roeis dos Castro e os escaques 
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ou cadradiños dos Soutomaior. E, precisamente, todas estas armas da nova 

alianza son as que figuran xunto coas dos Caamaño no retablo do parroquial 

de Santa Maria de Caamaño. V. Lámina XVII 

 

LÁMINA XVII 

 

1. Debuxos dos dous escudos do 

retablo maior da igrexa parroquial de 

Sta. María de Caamaño, Porto do 

Son. Por unha inscrición que recorre 

o altar maior sabemos que “ESTE 

RETABLO Y COLATERALES CON 

SUS IMÁGENES MANDÓ HACER 

PINTAR POR SU DEVOCIÓN D. 

DIEGO ANTONIO DE LAMAS Y 

SOTOMAYOR. AÑO DE 1730”.  Esta 

persoaxe debe ser don Diego de 

Lamas Soutomaior, noveno señor da “Casa de Nebra” 

 

Ofrécense aquí os debuxos de J. R. Fernández Oxea  M. Fabeiro  

Gómez, Escudos de Noya, obra citada, pág 93. 

 

O escudo do lado da Epístola está bastante deteriorado, e deixa vacío o 

seu terceiro cuartel. O correspondente ó Evanxeo ten a súa cuarta partición 

moi barrosa e polo tanto está en branco. É magoa o seu estado de deterioro, 

pois esta parella de escudos xunto co do ático do altar do Sagrado Corazón da 

igrexa parroquial de San Vicente de Noal son os únicos pintados sobre madeira 

de todo este Rexistro heráldico. 

 

 

 

 

 

 

2. o escudo do ángulo esquerdo do ático 

do altar maior da igrexa parroquial de 

Sta. María de Caamaño 
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3. O escudo do ángulo dereito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. O apóstolo Matamouros do ático 

do altar maior da igrexa parroquial 

de Sta María de Caamaño 

 

 

2, 3 e 4. Este magnífico retablo estructúrase en tres corpos. Sobre a 

base, que leva adosada a mesa onde antes se oficiaba a liturxia, vai un 

segundo corpo dividido en tres rúas con candaseu nicho. O da banda central é 

mais ancho, garda o sagrario, e sobre el unha capela tabernáculo presidida por 

unha cruz pocesional dourada; enriba destes dous elementos eucarísticos 

érguese a virxe Inmaculada sobre unha peana esferoide, sobre a que asoman 

tres caras de anxeliños. Dous pares de finxidas piastras a cada lado reforzan a 

separación das rúas laterais. En cada unha e tamén sobre sendas peanas van 

as imaxes do Sagrado Corazón, á esquerda, e a Virxe, á dereita. Chaman a 

atención eses inestables fuste formados por anxos e decoración vexetal. No 

terceiro corpo, o ático, o artista consigue o máximo dinamismo con esa escea 

do Apóstolo Matamouros na sua rúa central. O Santo, empuñando unha 
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ondulada espada, avanza sobre un brioso corcel que vai ó galope. O vitorioso 

adalid dos cristiáns deixa ós soldados sarracenos abatidos e moitos baixo as 

patas do seu cabalo. Os escudos e alfanxes nada poden contra o ímpetu de 

Santiago e o seu estandarte coa cruz. Nestas figuras conséguese plasmar con 

toda claridade esa característica que define ó estilo barroco: o movemento, o 

dinamismo. A ambos lados deste conxunto de combatentes, e tamén 

delimitadas as correspondentes rúas laterais por finxidas piastras moi 

decoradas,  locen os dous escudos de don Antonio Lamas Caamaño. Os dous 

emblemas van rodeados cunha profusa decoración vexetal a xogo co 

vocabulario barroco do retablo. 

 

Nunha aproximación, pois están pouco lexibles -  ó brasonamento 

destes escudos, pódese dicir que o correspondente ó lado do Evanxeo 

presenta na primeira partición, < De prata, un castelo de azur e a súa porta un 

cabaleiro montado, de sable (negro)>,  que son as armas usadas polos Lamas, 

como xa se dixo. Na 2ª, < De prata, tres faixas xaqueladas de ouro e goles 

(vermello), de catro ordes>; a 3ª, o piñeiro entre seis lanzas, en vez das dez 

que figuran nos outros escudos dos desta linaxe; a 4ª, está xa moi deteriorada 

e non permite asegurar que haxa alí unha aguia, é decir, as armas dos correa 

(como xa vimos nos escudos do pazo de Nebra). 

 

O do lado da Epístola ou sur está moi borroso e nel unicamente se 

poden supoñer as armas dos Castro, < De prata, seis roleis de azur, colocados 

en dous pales de tres>, no seu primeiro cuartel; no 2º; as coñecidas armas dos 

Caamaño; o 3º, xa está totalmente perdido; e 4º, <De prata., tres faixas 

ondeadas de azur>, que son as armas do Mariño. 

 

Esta parella de escudos é de comezos do século XVIII, pois o brasón 

dos Lamas e o dos Castro van nun lugar de honra, no  xefe do escudo, como 

prescriben as leis heráldicas. As armas do pai sempre nos primeiros cuarteis, e 

teñe prioridade as de mais sona. Lembremos que a data da inscripción, o ano 

1730, sitúaos no primeiro terzo do século XVIII. 
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Cómpre engadir que non hai dúbida de que alguén se encargou de 

repintalos, e precisamente non se lle pode aplicar o adxetivo de experto. O seu 

debuxo e a súa cualidade técnica deixan bastante que desexar. Resulta 

arriscado examinalos nas condicións en que se conservan. E como detalle 

curioso hai que apuntar que é a primeira vez que o castelo almeado dos Lamas 

vai co xinete á porta de forma moi clara. Nos exemplos anteriores dáselle máis 

importancia ó lebrel, que, precisamente, vai encadeado fóra do escudo ou 

pasante diante da porta do castelo dos Lamas. 

 

Pola súa banda, no chan do interior desta igrexa parroquial de Santa 

María de Caamaño, mesmo fronte ó altar maior hai unha lousa sepulcral co 

décimo segundo escudo sonense. Curiosamente está invertido e ten deseño 

deformado. Nunha primeira observación notamos que a “xenialidade” de 

canteiro levoulle a labrar a punta (que é a parte de abaixo dos escudos) arriba 

e o xefe abaixo, é decir, está feito ó revés. Pero tamén o trazado da súa parte 

inferior resulta anómala pois como podemos apreciar nos escudos 

precedentes, o vértice de unión das dúas abertas arcadas ou ondas debera 

quedar hacia fóra e non cara adentro. Tales particularidades converten a esta 

labra heráldica nunca peza rara e excepcional. Ademais preocupouse por 

deixar ben marcados todo o borde que encerra o seu campo, e a liña que 

separa o primeiro cuartel. Pola contra as restantes particións apenas  contan 

con divisións. E en canto a elaboración dos brasóns resulta moi tosca e sinxela. 

As ondas dos Mariño semellan unhas faixas paralelas, pero parece que aínda 

foron realizados seguindo un modelo. De todas formas o león coroado saiulle 

moi primitivo e ademais quedou apegado o borde esquerdo, incumprindo asi a 

lei Heráldica das figuras. 

Nun máis detido exame deste curiosísimo escudo, ábrese xa a 

posibilidade de considerar se o artífice que labrou a pedra padecía dalgunha 

anomalía do tipo dislexia, o que explicaría todas estas reclamantes 

deformacións. ¿Tería algunha dificultade para percibir a forma externa dalgúns 

obxectos? O resto das figuras teñen o mesmo grao de primitivismo que vimos 

nos brasóns do retablo. 
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LÁMINA XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. e 2. O curiosísimo escudo do chan da igrexa parroquial 

de Santa Maria de Caamaño. 

 

Esta rara e excepcional labra heráldica está 

nunha lousa sepulcral do solo da citada igrexa, mesmo fronte ó altar maior. Hoxe queda mesmo debaixo 

do novo altar exento postconciliar (aínda se ve o traballado borde do seu mantel). 

 

Queda aquí ben patente a complexa orixinalidade e a xenialidade do canteiro que labrou esta 

pedra de armas invertida.  

En primeiro lugar, o xefe- coa árbore entre as dez lanzas dos Caamaño- ten curiosamente o 

deseño habitual da punta dalgúns escudos cuadrilongos do século XVIII; aqueles que se caracterizan por 

levar o borde inferior coa punta sainte cara abaixo. E pola contra amosa a súa punta semellante á do xefe 

doutro coñecido tipo de emblemas; ver o debuxo dos do retablo da mesma igrexa, caracterizados por 

deseñar dúas arcadas convexas co vértice para arriba,  pero aquí modificouselle para dentro. Lámina  

XVII) 

 

O décimo terceiro escudo deste Inventario está na casa reitoral da citada 

parroquia de Santa María de Caamaño. Consérvase en boas condicións. Ten 

forma cuadrilonga pero coas súas esquinas superiores achafranadas e co seu 

borde superior moi parecido ós arcos de cortina góticos. Vai timbrado coa 

celada de fronte e con plumas. V. Lámina XIX. Conta con cinco particións e o 

seu brasonamento é como sigue: 1ª, o piñeiro entre dez lanzas dos Caamaño, 

2ª, o león pasante e coroado dos Ozores; 3ª, as faixas xaqueladas dos 

Soutomaior; 4º un brasón con catro cuarteis no que alternan os leóns osorianos 

no primeiro e no cuarto  e os xadrezados dos Valadares; e na 5ª, as ondas dos 
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Mariños. Á dereita do escudo fai garda o lebrel dos Lamas sentado e 

encadeado. 

 

En canto á súa valoración, posiblemente o can sexa a figura mellor 

elaborada de todas, xa que as demais caracterízanse polo seu primitivismo. Así 

mesmo a celada empenechada resulta bastante tosca. 

 

Do debuxo que ofrecen Fernández Olea e Fabeiro Gómez, Escudos de 

Noya, 1972, páx 93, figura 124, dedúcese que tamén a cartela sobre a que vai 

o escudo está ben trazada. Esta é unha característica xeral das pedras de 

armas de todo o concello; Lembremos como exemplos os lambrequíns da labra 

heráldica do interior da igrexa parroquial de San Vicente de Noal ou a do portón 

principal de acceso ó pazo de Nebra, e mesmo o emblema pintado sobre 

madeira do altar do Sagrado Corazón, tamén na igrexa de San Vicente, que 

conta con moi ben debuxados rolos de pergamiño. 

 

Por outra banda, cabe suliñar unha certa similitude entre o escudo da 

lámina IX, aquel que vai sobre a porta da ADEGA do pazo de Nebra, e este da 

Reitoral Caamañesa. Aínda que o do pazo é ovalado en sentido meridiano e o 

da reitoral presente en deseño cuadrilongo, poñen os dous nos seus 

respectivos xefes o coñecido brasón dos Caamaño, e nas restantes particións 

os brasóns dos Soutomaior, Valadares, Ozores e Mariño, contando o da adega 

tamén cos dos Figueroa e os Castro, que sen embargo, non van no da Reitoral. 

Outra semellanza sería a das súas cartelas, timbres, e o feito de que os 

dous van gardados polo lebrel dos Lamas sentado e encadeado á súa dereita. 

Sen embargo hai que advertir que en canto as armas dos Ozores, o león do 

escudo do portón do pazo vai en posición rampante, está ferido coa espada e 

non leva coroa; pola contra os leonciños da pedra ameira da adega, coa que 

facemos a comparación, van en posición andante, non contan con coroa nin 

con espada, e o seu deseño caracterizado por un primitivismo case xoguetón; 

e, finalmente, os da pedra heráldica que nos ocupa, e tamén os da lousa do 

chan da igrexa parroquial defínense pola postura andante, cabeza volta á 

esquerda, portan coroa e teñen as súas catro extremidades moi curtas. Todas 

estas diferenzas, debidas probablemente á omisión e descoido do canteiro, 
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levaron ós estudosos dos Escudos de Noya, citado, páx. 34, atribuir o león 

andante tamén ós Romai e na páxina 93 adxudícanlle os leós andantes e 

coroados ós Ozores ou Silva. Pero, pola súa banda, na base documental do 

pazo de Nebra a muller do quinto señor da “casa de Nebra” apelídase Antonia 

Sarmiento Valadares Ozores; e volve a aparecer por segunda vez como brasón 

aportado por don Francisco de Lamas Carballido Ozores…. A árbore 

xenealóxica non cita en ningún caso ós Romai nin ós Silva. Aínda que esta 

última linaxe si, en cambio, figura nos primeiros lugares da longa serie de 

estirpes das que presuma o penúltimo cabaleiro do pazo de Nebra, don 

Juaquin Francisco de Lamas, Soutomaior, Haro, Caamaño, Correa, Ozores, 

Silva, Mariño, Figueroa, Romero da Costa…. e vinte máis. Polo que está claro 

que o león coa espada espida cravada constitúe o brasón dos Ozores, como 

tamén apunta Barbeito, Torres, pazos y linajes de la provincia de la coruña, 

citado, páx 261, que a veces pode levar coroa segundo a Heráldica galega, o 

que explicaría os brasóns xa analizados da parroquia de Santa Maria de 

Caamaño; as outras diverxencias que apuntamos habería que achacalas á 

neglixencia do que labrou os escudos. 

 

LÁMINA XIX 

 

 

Debuxo do escudo de “casa 

Reitoral” da parroquia de Santa María de 

Caamaño. 

 

Ofrecemos aquí o debuxo de J. R. 

Fernández Oxea e M. Fabeiro Gómez, 

Escudos de Noya, 1972, páx. 93. 

Caracterízase pola súa sinxeleza, 

cunhas figuras pouco elaboradas e bastante 

primitivas. Estamos ante un escudo 

cuadrilongo sobre cartela con cinco 

particións e timbrado con helmo 

empenechado de fronte. Posiblemente o seu 

rasgo máis significativo sexa o deseño do seu borde; curiosamente ofrece o seu marco superior mixtilineo 

en forma de cortina gotizante, cos seus recantos chafranados, parece que no barroco se recuperan 

algunhas formas gótico- renacentistas. 
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Podemos observar a sinxeleza e primitivismo con que están elaborados todos os brasóns. A 

figura da árbore é bastante simplista, aínda que se lle deixa un nó á súa dereita, a figuración das ramas 

peca de excesivo paralelismo, case non parece un piñeiro. Os leonciños un pouquiño paticortos afástanse 

moito da realidade. Pola contra o deseño do can dos Lamas está mellor elaborado. 

 

O décimo cuarto escudo localizase na “casa do Carboeiro” na aldea de 

Orellán, parroquia de S. Pedro de Baroña, concello de Porto do Son. 

 

Como xa dixemos na Introdución, demos con el nun establo apegado a 

casa principal nunha viaxe arqueolóxica no año 2000. Desgraciadamente todo 

o interior do seu campo foi repicado e só quedou o seu marco. É un escudo 

cuadrilongo e apuntado na súa parte inferior. V. O desaparecido pazo de 

Orellan, o.c., páx 45, e na ilustración número 8 engadimos que o inoportuno 

mazo co que se borraron para sempre as figuras deixou unha superficie ben 

uniforme. 

 

Noutro tempo contivo as armas e varonía dos Orelláns: os tres pares de 

orellas humanas afrontadas. Logo o sucesor do fundador, chamado don Alonso 

de Orellán o Xove, quen testou no ano 1540, e con quen se inicia o proceso de 

escalada social cara a aristocracia. 

 

Os seus descendentes levaron a cabo escollidas alianzas matrimoniais 

con outras importantes liñaxes fidalgas de maior rango e desde moi cedo 

asentan nova residencia en Noia. Ali entroncan cos Romero, os que usan como 

armas os seis bordóns cruzados (é dicir, o bastón que levan os que van en 

peregrinación a Roma; de ahí parece que vén o apelido Romero. Continúa o 

enlace con estirpes fidalgas de maior sona, a súa escalada remata cando o 

morgado dos Orellán pasa a formar parte do Condado de Maceda. 

 

Cómpre engadir que en Noia hai moitos escudos que conteñen os 

brasóns dos Orelláns, que tamén representan ós Romero Da Costa, e polo 

tanto figuran xuntos os seis pares de bordóns cruzados entre os tres pares de 

orellas opostas V. Lámina XX figura 3 
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LÁMINA XX 

 

1. e 2. Pequena pero interesante porta pertencente a 

unha vella construción case apegada á casa do 

Carboeiro, na aldea de Orellán, parroquia de San 

Pedro de Baroña, concello de Porto do Son. 

 

Non hai dúbida que na construcción desta entrada 

reaproveitáronse pedras labradas dunha antiga 

mansión fidalga. No seu lintel aínda quedan os restos 

dun escudo que desgrazadamente foi repicado; e na 

primeira cantería da xamba dereita hai un sainte cun magnifico relevo con dúas cunchas de vieira. Polas 

fontes bibliográficas sabemos que no citado lugar de Orellán estivo o pazo fundado por don Alonso de 

Orellán “O Vello” e polo testamento do seu fillo maior, do mesmo nome, na súa capela xace enterrado o 

primeiro membro da estirpe orellanesa. A isto hai que engadir que unha velliña de case cen anos, que 

vivía na citada casa, lembraba como a súa familia pagaba un canon anual polo uso das terras ós señores 

condes de Maceda, que vivían na torre de Goiáns, Boiro, e tamén a encantadora señora Maria Manuela 

tiña o costume de repetir unha lenda referida ó dereito de asilo para aquel perseguido pola xustiza que 

lograse poñer as súas mans sobre aquelas cunchas da porta. 

Polo tanto houbo que investigar sobre a linaxe dos Orelláns para tratar de aproximarse ás figuras 

do borrado escudo, (V. O desaparecido pazo de Orelláns, 2003, Joaquin Torres) Destes membros da 

fidalguía baroñesa destaca sobre todo un incrible proceso de escalada social ata acabar dentro de 

aristocracia galega. Asi abandonaron a sua vivenda. Un dos primeiros acertados entronques familiares 

levou ós Orelláns a Noia, e curiosamente as súas armas foron usadas polos Romero e os Dacosta. 

Grazas a este feito podemos case asegurar, aínda que sempre coas debidas reservas, que no escudo 

que nos ocupa houbo labradas tres pares de orellas humanas afrontadas, e dicir, as armas parlantes dos 

Orelláns. 
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LÁMINA XX (continuación) 

 

 

3. O escudo dos Orellán – Romero – Da Costa –

nas igrexas de Santa Maria a Nova, de San 

Francisco, na “Casa de Rivas” ou no pazo da 

Pena de Ouro, todos eles en Noia. 

 

Na igrexa de Santa María a Nova, na súa capela de San 

Pedro, mandada fundar por Pedro Carneiro, e tamén no 

interior e na fachada do convento de San Francisco, nos 

pazos moieses dos Da Costa e da Pena de Ouro, 

ademais no Asilo Municipal, na casa de Rivas e na praza 

de San Martiño, entre outros lugares, podemos ver o 

escudo que representa as tres linaxes emparentadas, os 

Romero – Da Costa – Orellán. 

 

Este brasón que usan as tres estirpes permítenos supoñer como eran as armas de varonía do 

pazo e capela de don Alonso de Orellán. 

 

Cómpre engadir que o periplo seguido polos Orellán – Romero por Noia 

e Muros, e logo acompañando ós señores condes de Maceda, pode ser o 

factor que explique o abandono da súa casa orixinaria, que co paso do tempo 

entraría en ruinas. Cos seus restos os antepasados dos actuais moradores da 

“Casa de Carboeiro” erguen a súa primeira casiña. Felizmente reaproveitan 

dúas pezas labradas, o lintel dunha porta co escudo, e un relevo con dúas 

cunchas que debía formar parte da xamba dereita daquela entrada. Os 

usuarios da nova construcción decidiron borrar uns sinais sociais que non lles 

pertenecían, pero si conservaron aquelas valvas de vieira e a súa fermosa 

lenda: “O preso que escapase do Camiño Real que pasaba cerca de Baroña e 

conseguise pousar os dedos das súas mans nas dúas cunchas quedaba libre” 

É dicir, as cunchas refirénse ó dereito de asilo que lle foi concedido pola igrexa 

a antiga mansión pacega fundada por don Alonso de Orellán cara a 1500. 

Segundo o testamento de don Alonso de Orellán “O Xove”, que testou aló polo 

ano 1540 ante Fernando Rodríguez de Caamaño en Queiruga, don Alonso “O 

Vello” xace enterrado no aludido pazo. 
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O décimo quinto escudo deste Inventario pertence a linaxe dos Carou e 

está no muro da “casa de Silvestres” María Carou Piñeiro, na aldea de Calo, 

parroquia de Santa María de Nebra. 

 

Debido ó mal estado de conservación as figuras do seu campo resultan 

de difícil interpretación. O que mellor se aprecia e a forma  do seu marco ou 

borde. Trátase dun escudo de forma cuadrilonga cos seus extremos inferiores 

redondeados e coa punta sainte cara abaixo. Carece de particións e contén 

catro figuras xeométricas. No xefe, no seu cantón destro sobresaen dúas liñas 

verticais e case paralelas, contando a da dereita cun pequeno trazo 

perpendicular mesmo na metade   do seu recorrido. No cantón sinistro vai unha 

silueta en forma de copa invertida, con outro pequeño rasgo tamén 

perpendicular ó seu borde curvo, mesmo o que está mais próximo ó doutro 

debuxo. Nos cantóns destro e siniestro da punta figuran dous círculos  

V. lámina XXI. 

 

 

LÁMINA XXI 

 

 

 

 

1. Foto do estado actual do 

escudo dos Carou na “casa 

de Silvestres” na aldea de 

Calo, parroquia de Santa 

Mª de Nebra, Concello de 

Porto do Son. 
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2. Debuxo coas figuras do campo do escudo dos 

Carou 

 

 

 

 

 

 

 

As figuras desta desgastada labra heraldica son totalmente descoñecidas. Non hai constancia 

delas nos magníficos estudos de j. S. Crespo Pozo (1997), Luciano Fariña Couto, (2001), Augusto 

Cuartas, (1990), Alfredo Souto Feijoo, (1957). Polo tanto este pedra armeira sonense pode ser unha 

interesante aportación á Heráldica galega. 

 

Do estudo comparado con outros sinais parecidos que hai en varias pedras noiesas dedúcese 

que sobre os dous círculos da punta do escudo – posiblemente as fazulas do primeiro deste apelido., van 

os instrumentos usados polos canteiros e unha copa invertida. Cómpre engadir que noutra canteria da 

parede dunha corte, pertencente a esta vivenda, hai labrada unha cara humana coas súas fazulas 

avultadas. 

 

Así é posible recoñecer os mobles que van sobre os círculos da punta. Estes parecen aneliños 

baleiros, e son semellantes ós aneis. En cambio as figuras do xefe xa están moi borrosas Guiándonos 

pola foto que José Suárez Caamaño amosa en Nebra: un lugar para vivir, 2005, podemos acercarnos ós 

seus trazos. Realmente son totalmente descoñecidos nos nobiliarios galegos que se citan na Bibliografía. 

Polo tanto esta pedra armeira sonense pode ser unha interesante aportación á Heraldica do noso pais. Os 

citados redondeis poden ser as fazulas do primeiro Carou. E na parte superior, no cantón destro 

posiblemente se representan instrumentos como os que usan os canteiros, e no sinistro todo parece 

indicar que se trata dunha copa invertida. 

 

 

En primeiro lugar, hai que sinalar que estas armas non figuran nos libros 

sobre a Heráldica galega; posiblemente non sexan coñecidas polos estudosos. 

En segundo lugar, o desciframento dos mobles do xefe resulta unha 

labor ben dificultosa. Intentouse buscar nunha área duns quince kilómetros 

arredor da aldea de Calo. En Noia hai uns sinais similares nun escudo que se 
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localiza na ponte de Argalo que é do século XIV, e no cemiterio da igrexa de 

Santa María de Nova, tamén da mesma época. 

Nas antigas laudas sepulcrais, en catro aparecen grabados os útiles de 

traballo (séculos X- XVIII), apréciase un contorno case semellante. 

 

Pola súa banda, o escudo da citada ponte ten forma cuadrilonga e 

atópase dividido en outro cuarteis. No primeiro vai  a arca de Noé, no segundo 

o M coroado dos Montenegro, no terceiro o que parecen dúas esporas (en cast. 

“espuelas”) cantonadas de catro roleos; e no cuarto a tan coñecida árbore dos 

Caamaño entre seis lanzas. Vai acolado, ou leva por detrás, a serea dos 

Mariño. 

Unha das labras gremiais noiesa ofrece dentro dun escudo e  ó lado dun 

pico de canteiro un estrano debuxo dun semicírculo ou mellor dun –u- 

minúsculo sobre unha pequeña punta. Esta asociación permitenos deducir que 

se trata dun instrumento de canteiro. 

 

Como resultado destas comparacións entre as figuras que nos deixou o 

insigne mercedario Pedro Nolasco Gaite, Cuadernos de Dibujos (1991), debuxo 

59, cuaderno III, da ponte de Argalo, e o debuxo que ofrece o historiador 

Xerardo Agrafoto Pérez, Noia: Unha Vila Histórica dende a orixe ata Idade 

Moderna, 1987, páx 90 coa lenda cos instrumentos dun picapedreiro, case se 

pode afirmar que o descoñecido emblema da labra heráldica dos Carou é con 

seguridade unha figura dunha copa invertida. 

 

Por outra banda, aínda queda a etimoloxía deste apelido sonense. No 

noso traballo sobre os Apelidos dos Concello de Porto do Son, 2005  expoño 

que Carou pode proceder 1º, da voz latina caro, caronís, “carne”; 2º, da base 

céltico latino caro “noz” da misma raíz que car-, casca dura. E que nun principio 

posiblemente esta palabra se aplicase como alcume a alguén que engordaba 

fácilmente porque dispoñía de abundante comida, e dicir, a súa era unha “casa 

de fartura”. Lembremos que o seu correspondente nome de familia castelán e 

Carrillo da mesma raiz car. “parte carnosa da cara”, tamén alcume dado a 

alguén que tivese as súas fazulas avultadas. Cabe dentro do posible que o 

aspecto saudable do fundador da linaxe dos Carou, cunha cara gordecha dera 
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pé a que se identificase co lema “comer e beber”. Neste contexto tería cabida a 

copa, e as fazulas estarían representadas polos redondeis. 

Dende logo esta curiosa, tosca e descoñecida labra heráldica pon de 

manifiesto que tamén algúns membros do estamento popular, a clase dos 

labregos, usaba escudo de armas. 

Finalmente, só nos falta por engadir que a súa tosquedade indúcenos a 

pensar que foi labrada por un canteiro que precisamente non tivo diante un 

deseño dun heraldo de armas. Polo seu estado de conservación e labra 

deficiente esta pedra armeira viría a ocupar un posto pouco relevante na lista 

de escudos sonenses. Isto non quer dicir que non sexa unha peza importante. 

Precisamente o seu mérito radica en que encerra un gran valor intrínseco. 

Aporta á Heráldica Galega unhas armas ata agora descoñecidas nos tratados ó 

uso. 

O noso interese por ela foi tal que, nun momento da nosa investigación 

para dar co significado das súas figuras, chegamos a pensar que a copa 

invertida podía tratarse duna representación antropomórfica de estido 

esquemático que non tivese indicados os ollos, o nariz e a boca, pero si dese 

unha idea dos brazos e pernas, e por suposto toda ela invertida,como vemos 

nos gravados rupestres. 

O feito de que haxa noutra cantería outro medio relavo dunha cara 

humana coas súas fazulas avultadas, poidera reforzar a interpretación 

<círculos=fazulas> E por conseguinte tamén a figura da copa tería unha directa 

relación coa boa alimentación. 

 

LÁMINA XXII  

 

 

 

 

 

1. A lauda gremial do cemiterio de Santa María a Nova, Noia. 

Aquí vai unha figura parecida á copa dos Carou pero sen base. Os dous instrumentos son 

propios do gremio dos canteiros. 
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2. Escudo na ponte de Argalo, Noia. 

 

Aquí represéntanse no seu terceiro cuartel as esporas, as dúas cos 

extremos do arco afrontados. Posiblemente sexan as armas dalgunha 

familia artesán adicada a subministralas ós xinetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Outro escudo noiés con tres esporas no seu 5 cuartel. 

 

 

 

 

O décimo sexto escudo aínda pode aparecer algún día. Cómpre lembrar 

unha vez máis que nas vacacións de Semana Santa do ano 2000, despois de 

moito buscar polos camiños de aldeiña de Orellán, parroquia de San Pedro de 

Baroña dei con dous relevos, un escudo repicado sobre o lintel dunha porta e 

un relevo con dúas cunchas na súa xamba dereita. As actas notariais que 

utilizara o insigne padre I. S Crespo Pozo deixaban moi claro que don Alonso 

de Orellán, o vello, xacía enterrado no seu pazo de Orellán. 

 

Daquel pequeño descubrimento deixamos un traballiño titulado “O 

desaparecido pazo de Orellán” no que se da conta dos membros da liñaxe, a 

súa escalada social ata introducirse no Condado de Maceda, un estudo do que 

no seu día contivo aquela borrada labra heráldica, a miña interpretación sobre 

o estraño apéndice tubular que hai adosado á valva superior, e o que pode ser 

moi interesante  para os investigadores, seis páxinas adicadas a esclarecer o 

étimo que deu logo o vocábulo Orellán. Debemos lembrar que algunhas pedras 

cargadas de historia quedaron ocultas ó serén utilizadas para outras 
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construccións. A labra heráldica dos Vistipoi/Vistipoy da parroquia de Santa 

Mariña de Xuño puido quedar oculta nalgunha parede ou muro. De momento 

as armas desta familia da aldea de Vistipoi figuran só no Diccionario 

hispanoamericano de Heráldica y Genealogía, 1998, Endika de Mogrovejo, 

tomo 67, páx 258. Ali dase conta da estirpe nobre dos Vistipoi, probablemente 

orixinaria da aldea do seu nome, pertencente ó partido xudicial de Noia e 

provincia da Coruña. Di que estas son as súas armas: <En campo de sinople 

(verde), cinco cabezas de boi, de ouro e postas en asta> Bibliografía: 

 

Heraldario español, europeo y americano, Cadenas y Vicent, Vicente de, 

tomo III, páx 155. E tamén na correspondente lámina de escudos figura o desta 

liñaxe V. L. XXIII. 

 

 

LÁMINA XXIII 

 

 
O escudo dos Vistipoi, orixinarios de Vistipoi, aldea da parroquia de 

Santa Mariña de Xuño. Concello de Porto do Son. 

 

Parece que o fundador da liñaxe, que pronto marchou para A Coruña, 

quixo deixar constancia de que a base do seu enriquecemento foi o 

gando. Debemos ler este emblema heráldico desta forma: <En campo 

de sinople (verde), cinco cabezas de boi, de ouro e postas en sotuer> 

 

Aínda que carecemos doutras bases 

documentais e bibliográficas, pódese engadir que a aldea de onde son 

orixinarios foi xa algo estudada dende o punto de vista etimolóxico. Na páx 26 

de A toponimia do Concello do Porto do Son, 2000, J. Torres del Río. Ali 

intentei analizar as dúas raíces xermánicas que compoñen este topónimo e que 

significan “monte de pasto” para a filólogo Holder, e para Joseph Piel, 

Hispanogotisches Namenbuch 1976, páx 389, Wi vén do gótico Wis-gut, wig 

“batalla”, no sentido de “combate entre animais”.  Os dous estudosos alemáns 

aproxímanse bastante xa que Vistipoi sería o lugar onde abundan os pastos e, 

como é habitual, podrúcense continuos enfrontamentos entre as reses. 
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O décimo sétimo escudo sonense é o dos Castelo. A súa torre tamén 

desapareceu e a súa palabra heráldica debeu quedar oculta ou repicada no 

muro dalgunha construcción. O gran investigador de heráldica e Liñaxes de 

Galicia, J. Santiago Crespo Pozo, Blasones y Linajes de Galicia, (reedición 

1997), tomo II, apunta  que a estirpe dos Catelo, que tomou o seu nome da 

aldea de Castelo, parroquia de Santa María de Nebra, Concello de Porto do 

Son, entronca cos Orellán, e describe así mesmo o seu escudo de armas: <En 

campo de goles (vermello), unha copa de ouro> V. Lámina XXIV 

 

 

LÁMINA XXIV 

 

O escudo dos Castelo. O seu brasonamento é como sigue: <De 

goles (vermello) unha copa de  ouro> Blasones y linajes de 

Galicia, op, citada. 

 

O feito de emparentar cunha familia 

fidalga en constante escalada social, como xa 

se dixo, pode explicar que a súa fortaleza ou 

torre orixinaria fose esquecida e, co paso do 

tempo, se deteriorase e desaparecera. 

Ó arruinarse a antiga vivenda do fundador da liñaxe o seu escudo de 

armas puido ser aproveitado como unha pedra máis noutra construcción. 

 

Finalmente, cómpre decir que a lista de labras heráldicas das terras de 

Porto do Son aínda non está rematada. 

As fontes documentais dan conta dalgúns outros antigos pazos e 

castelos. Lembremos a referencia notarial citada ó comezo da relación de 

escudos nobiliarios, aquela en que o cabaleiro don Joaquín de Lamas 

Soutomaior Caamaño fai constar entre os seus moitos títulos e señoríos, dúas 

casas orixinarias, unha a fortaleza de Ribasierra, outra o castelo de Orseño; e 

tamén di que é señor de Resúa. 
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Cando E. Carré Aldao na Geografía del Reino de Galicia, (1929), fala da 

parroquia de Santa María de Nebra nas páxs 598-599, Tomo II, apunta ó final 

do apartado: “En Orseño, proximidades de la villa del Son, hay restos de un 

fuerte de origen romano y sepulcros con inscriciones del mismo tiempo” 

E José Barreiro Barral, Historia de Porto do Son y su distrito, 1989, páx 125, 

entre outras referencias da mesma parroquia apunta… “cercana a la aldea de 

Orseño hubo una torre medieval que se llamó ´La Torre´. Estaba levantada en 

la margen izquierda del Río Quintáns, en un altozano muy escapado por la 

parte del río. Deconocemos si esta torre o fortaleza tendría alguna relación con 

el pazo de Nebra o si pertenecía la Mitra de Santiago, al tiempo de ser abatida 

probablemente por los irmandiños el año 1467, si bien en las relaciones de 

fortalezas abatidas en aquella ocasión no  consta esta de Nebra quizá porque 

las notas escritas por Vasco da Ponte son incompletas. De aquella obra 

castrense aún hemos visto restos interesantes que quizás hoy xa no existan. 

En aquel sitio se montó una nueva casa de labranza que también se llamó  ´A 

Torre´ y está próxima al crucero de Tores” 

Entra, pois, dentro do posible que no futuro poidan aparecer máis 

escudos, posiblemente deteriorados ou repicados. Como non o sabemos con 

certeza o máis lóxico e razoable é deixar aberto este Inventario. E mesmo cabe 

a posibilidade de que haxa algúns escudos de madeira, ou mellor emblemas, 

que formen parte da profusa ornamentación dalgún altar e, polo tanto, aínda 

non estea catalogado no noso arquivo. E incluso nesas reitorais xa pechadas e 

abandoadas pode haber algún escudo que a nós se nos escape. 

 

V. ÁRBORES XENEALÓXICAS DALGUNHAS LINAXES 

FIDALGAS DE PORTO DO SON. 

  

I.  Os caamaño de Nebra: S. XVI-XIX 

1º Don Martiño Becerra Caamaño. Fundou o morgado  da ´Casa de 

Nebra´ en  1524. Estaba casado con Dona María Oáns Prego. 

2º Don Gonzalo Prego ou Pérez de Caamaño 

     Dona María Álvarez de Soutomaior. 
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3º Don Juan Prego de Caamaño 

     Doña Inés Lousada e Valcárcel. 

4º Don García de Caamaño Soutomaior. 

     1º Con Dona Aldonza de Mendoza Soutomaior, e  

     2º Con Dona Constanza Romero Soutomaior. 

5º Don Juan de Caamaño Soutomaior 

     Dona Antonia Sarmiento Valadares Ozores. 

6º Dona Juana de Caamaño Valadares Soutomaior 

     Don Antonio Mosquera Vilar. 

7º Don Juan Antonio Caamaño Mosquera Soutomaior. 

8º Dona María Josefa ou Tomasa de Caamaño Mosquera Soutomaior. 

Don Francisco de Lamas Carballido Ozores, Correa, Castro e 

Soutomaior. 

9º Don José Diego Martiño de LamAs Carballido Soutomaior Caamaño. 

      1ª  Con Dona Benita Bermúdez de Castro. 

      2ª Con Dona Mª de Cisneros Sarmiento Soutomaior. 

10º Don Joaquín de Lamas Soutomaior Caamaño 

       Dona María Josefa Montenegro. 

11º Don Juan José Caamaño Pardo Gaioso Cospeiro. 

 

 

II. Linaxe dos Orellán Sonenses: Séculos XVI-XVII 

 

1º Don Alonso de Orellán ´O Vello´ 

2º Don Alonso de Orellán ´O Novo´. Testou no ano 1540 

3º Don Paio de Orellán ´O Maior´ 

     Dona María Tareixa de Quiroga Mariño ou Mariño de Quiroga 

4º Don Estevo de Orellán 

     Doña Catalina Sánchez Borja. 

5º Don Paio de Orellán. Terá xa nova residencia en Noia. 
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III. Linaxe dos Caamaño de Santa Maria de Caamaño: Sécalos XII-XVI 

 

1º Sandia de Caamaño e Sancho García de Caamaño. Ano 1.100 

2º Rui ou Sancho García de Caamaño 

    1º  Con Idelfonsa Fernández de Castro e  

    2º Con Guntroda García Sorred. 

    3º  Fernán García de Caamaño 

         Constanza Figueroa 

    4º  García Fernandez de Caamaño 

          Dona María Pardo de Xunqueiras 

    5º  Rui Fernández de Caamaño 

    6º  García Rodríguez de Caamaño ´O valoroso´ 

          María Pérez das Mariñas 

    7º  Rui Fernández de Caamaño 

          Inés Fernández de Silva y Fajardo 

    8º   Don Martiño Becerra de Caamaño 

          Clara García de Lens. 

   9º   Don Martiño Becerra de Caamaño, ´O segundo´  

   10º Don Martiño Becerra de Caamaño, ´O terceiro´. Funda o 

morgado da ´Casa de Nebra´ en 1524 

 

IV. Linaxe dos Patiño de Noal. Séculos XVI – XVII 
 

Dunha maneira ben difusa comezan os nobiliarios dicindo que a estirpe dos 

Patiño é de orixe galega. Algúns sinalan tamén de xeito moi xeral que proceden 

de terras galegas, entre Miño e Douro.  

Dan conta asimesmo de varias ramas espalladas por Galicia, resto de 

España, Italia e América. Un descendente do pazo de Sobrán, Vilagarcía de 

Arousa, fundou nova casa en Milán, da que saíron os Patiño que acadaron 

máis sona: D. José e D. Baltasar Patiño Rosales, diplomáticos, estadistas e 

militares; o primeiro, desempeñou o cargo de Ministro de Mariña co Rei Felipe 

V. Hai tamén as ramas de Muros, Santiago, a Pobra do Caramiñal, etc. E 

algúns membros desta extensa e importante estirpe destacaron no campo da 

música e da pintura. 
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Pero resulta curioso e ata sorprendente que nos estudos especializados, 

que se citan na Bibliografía, non haxa datos sobre os Patiño de Noal. 

Precisamente da parroquia de San Vicente de Noal, concello de Porto do Son, 

procede o fundador da liñaxe dos Patiño, Pedro Patiño. Os seus inmediatos 

descendentes son pouco coñecidos. Incluso os dous primeiros Patiño son 

citados como membros da rama de Muros. 

A única publicación que dá  conta dos Patiño somenses é a de José 

Barreiro Barral, Historia de Porto do Son y su distrito, 1989, páxs 78-79. Grazas 

as súas investigacións nos libros de confrarías da Atalaya sabemos que Pedro 

Patiño, home rico e mercader, posiblemente prestamista, casado coa muradá 

Tareixa de Figueiras, merca título e brasón, vincula tódolos seus bens e funda 

o morgado dos Patiño cara a 1580, na vila e Porto do Son. Despois de outorgar 

testamento ante o escribán de Noia, Iván Gonzalez, morreu  na súa propia 

casa de Porto do Son o 22 de xuño de 1586. Entre as mandas e claúsulas das 

súas últimas vontades declara que ten catro fillos lexítimos: Juan Patiño, Jaime 

de Santiago, Alberto Patiño e Maria de Figueiras. Dispón asimismo que o 

herdeiro do morgado será o seu fillo primoxénito Juan.  

A este Juan Patiño, do que logo se proporcionan máis datos, débeselle 

case con seguridade, a fundación da capela de San Ildefonso- unha das 

mandas testamentarias do seu pai no interior da antiga igrexa de San Vicente 

de Noal- Vila e Porto do Son; e que é recordada hoxe con dous escudos: un de 

madeira, que loce no ático do altar do Sagrado Corazón, e outro labrado nunha 

pedra da cornixa, mesmo sobre a arcada que dá acceso o citado altar, na 

actual igrexa. E tamén por ser Juan Patiño <Familiar> da Inquisición, parece 

razoable adxudicarlle o escudo cos emblemas da suprema, que está na rúa de 

´Caballeros´, na mesma vila e Porto do Son. Neste lugar deberon erguir o seu 

pazo urbano según din os documentos. 

Intentar estudar  ´ós Patiño´ de Noal resulta unha tarefa un pouco difícil. 

Neste Inventario só se precisa dar conta dalgunhas referencias históricas e 

concretar algúns datos cronolóxicos para poder enmarcar os tres escudos que 

cita, e os relevos inquisitoriais do altar mayor da igrexa de San Vicente de Noal.  

Imos expoñer algúns problemas que presentan os primeiros  membros da 

estirpe e tratar de chegar a unhas poucas conclusións que sexan 

esclarecedoras. 
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Cómpre deixar asentado dende un principio que as noticias xenealóxicas e 

historicas sobre os Patiño sonenses son bastante confusas e, ás veces, 

contradictorias. 

Todos os libros de xenealoxía e nobiliaria españolas, que se citan, ignoran a 

súa orixe. Só en varios documentos notariais, que logo veremos, e na Historia 

de Porto do Son y su distrito, 1989, como xa apuntamos, se fai mención das 

primeiras persoaxes desta familia fidalga orixinaria de Porto do Son. 

Entre outras publicacións, ademais da citada de Barral, figuran na 

bibliografía utilizada: La villa de Muros y su distrito, 1954, Ramón de Artaza 

Malvárez, páx 519 e 55; Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispana, 1922, 

A e A García Carrafa, tomo 67, páxs 12 e 55; Blasones y linajes de Galicia, 

Reedición 1997, J. S. Crespo Pozo, 4 tomos; Linajes Galicianos, Edición de 

conxunto, 1991, páx 230 e outras; Diego de Muros III, 1959, Frei José 

Campelo, Revista Compostellanum, 1959, páxs 192-200; Fontes documentais 

da Universidade de Santiago de Compostela, páx XIII da Introducción, Mª José 

Justo Martín e Manuel Lucas Álvarez, Diccionario de Heráldica, 2001, Jacques 

A Schnieper Campos; Catastro del Marqués de la Ensenada, real de Legos, 

Feligresia de San Vicente de Noal, 1752. 

Cómpre Lembrar que J. Barreiro Barral, xa citado, obtén os datos que 

interpreta dos libros de confrarías da Atalaia, Vila e Porto do Son. 

Do exame dos contidos destes fondos documentais dedúcese que, 

posiblemente, todas as confusións e o descoñecemento da procedencia da 

liñaxe dos Patiño se deben a varios feitos. 

 

Iº En primeiro lugar, segue sen ser coñecida a interesante aportación que fai 

José B. Barral ó estudo da xenealoxía galega concretando  xa o lugar de orixe 

desta linaxe. Se nos fixamos nas obras de conxunto citadas, as datas desas 

publicacións son anteriores ó libro de Barral. 

IIº En segundo lugar, Pedro Patiño, o fundador da estirpe, tivo a súa casa 

orixinaria na parroquia sonense de San Vicente de Noal. Cómpre engadir aquí 

a localización por casualidade, de dúas pedras labradas que presentan en 

varias das súas caras unhas case desapercibidas cruces de Malta; e podemos 

adiantar que un fillo do vello Pedro, Frei Alberto Patiño, cruzouse cabaleiro 

desta Orde; polo tanto no seu pazo puido haber relevos con este sinal. Aínda 
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que non rematamos as nosas investiagacións, posiblemente sexan aquelas os 

únicos restos da antiga fortaleza que tiñeron en Noal;  e réstame por decir que 

o achado produciuse moi cerqueiña da casa Reitoral  daquela parroquia. 

En varios documentos alúdese a casa orixinaria de Noal. E mesmo ó falar 

dos primeiros membros da rama muradá dos Patiño, despois de cada nome 

figura a expresión <oriundo/a da casa de Noal>. E hai instrumentos notariais 

que acreditan que o vello Pedro Patiño morreu na súa vivenda da Vila e Porto 

do Son. E tamén son varios os indicios que permiten pensar que deberon ter 

unha terceira residencia en Muros. 

Asi mesmo sabemos que este fidalgo que estaba relacionado coas 

finanzas, casou coa muradá Tareixa de Filgueiras, como xa se apuntou antes, 

e que a vinculación dos sus bens data de 1580; e temos coñecemento de que 

no seu testamento quer que a maioría dos seus bens pasen o seu primoxénito 

Juan, entre eles o agro de “Rocapillón” e o da “Fonte Sagrada” que está 

mesmo a carón da capela da Nosa Señora da Misericordia da Atalaya. Tamén 

noutra manda do seu testamento impón os nomes do neto ou neta polos que 

habería de pasar o morgado; noutra claúsula encárgalle ó herdeiro que mande 

labrar capela da súa liñaxe na igrexa parroquial de San Vicente de Noal para 

que lle digan as  misas pola súa alma e do seus pais. 

Como curiosas anécdotas podemos engadir que un mariñeiro da provincia 

de Badaxoz, de nome Juan Patiño figuraba xa entre os enrolados nas 

carabelas de Colón (1492), Diccionario Enciclopédico Espasa, Tomo 42, páx 

781, e outro <pero patyno> (sic)estampou a súa firma nunca copia dun 

privilexio Real de Noia, do año 1476, ó lado de Diego de Muros (III) e Martín de 

Salazar, debaixo dun escrito no cal se consignan 30.000 mrs (maravedíes), La 

Villa de Muros y su distrito, citada. Co que se pudiera pensar na posibilidade de 

que o avó de Pedro Patiño viñese de Muros e asentase en Noal para exercer a 

profesión de prestamista.  

 

IIIº O terceiro feito que colabora a xerar dúbidas, consiste na repetición de 

nomes persoais co mesmo apelido entre os distintos membros da liñaxe, o que, 

por outra parte, é algo habitual entre os distintos membros da nobreza. 
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Hai dous Patiño que levan o nome de Pedro e outros dous que se chaman 

Juan; nalguhas actas notariais acompáñase ó primeiro Juan coa expresión ´O 

vello´. Temos asimesmo dúas Antonias, que para complicalo máis ata figuran 

como irmás; e dous freires franciscos e colexiais de Fonseca, un Alberto e 

outro Alonso, que máis ben se trata da mesma persoa, circunstancia xa notada 

por Barral e confirmada logo por un acta notarial que contén o informe de 

limpieza de sangue de D. Juan de Carantoña (1769), P. Pérez costanti, e que 

logo veremos. 

 

IVº En cuarto lugar, prodúcense alteracións de orde nas persoas que 

detentan o morgado. As leis das Partidas dictaminaban que o herdeiro tiña que 

ser o primoxénito e, se non había varón, os dereitos recaían na primoxénita  a 

non ser que houbese máis fillos-; tamén se o fillo nacido en primeiro lugar se 

encamiñase pola vía religiosa ou non cumplise todos os requisitos, debido a 

calquera circunstancia, o segundo fillo que tivesen, varón ou femia, recibiría 

todos os dereitos de sucesión. E, segundo o código nobiliario, estaba prevista a 

designación de sucesor se non había descendencia, pero non se dá este caso 

nos primeiros Patiño Sonenses. 

 

O salto na sucesión orixinase para Barral nos fillos de Juan Patiño, o 

segundo señor de Noal e que estaba casado con Catalina Oáns. Sen saber con 

seguridade o motivo, o seu fillo primoxénito Pedro (II) foi desposuido dos seus 

dereitos a favor da súa irmá Antonia; apuntando Barral que posiblemente se 

debese a unha dubidosa conducta do herdeiro, quen, por outra parte, tamén é 

ignorado polo seu tío o doctor Alberto Patiño cando ingresa na Orde 

franciscana e reparte os seus bens entre todos os seus sobriños agás Pedro 

(II). E máis adiante engade que este Pedro faleceu solteiro deixándolle todos 

os seus bens e dereitos a súa irmá Antonia, segundo testamento no ano1616. 

 

Con todo noutros documentos do arquivo de Artaza, o fillo primoxénito de 

Juan, Pedro Patiño Oáns, é considerando como herdeiro do morgado, señor da 

casa de Noal, e mesmo se di que edifica a capela de San Ildefonso, adosada a 

nave do Evanxeo na igrexa de San Vicente de Noal. 
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Realmente non sabemos con certeza cando se puxo de manifesto o seu 

mal comportamento. Por esta razón hai documentos notariais nos que figura 

como sucesor de Casa e por conseguinte, tratado como tal. 

Pero a súa vez, o dito Juan resulta tamén unha figura pouco esclarecedora. 

Nos instrumentos notariais de Pérez Costanti, Juan, tamén designado ´O vello´ 

casou coa muradá Catalina Oáns de Figueiras, e foron pais de Mariña Patiño, 

quen casa con Domingo Giance,  da costa, Raxedor de Muros; estes tiñeron 

dous fillos. Juan Patiño Giance, o herdeiro e Aldonza da Costa. O cal entra en 

contradicción coa referencia que extrae Barral nos libros de Confrarias, da 

Atalaya. Segundo aquela, Juan Patiño tivo a Pedro Patiño, que debía herdar o 

morgado- e ademais chamábase como deixara disposto o esu avó- e a Antonia 

de Paz. Ó ser desposuido este Pedro pasa a súa irmá Antonia a rexentar o 

morgado dos Patiño de Noal. Antoia uníuse con Pedro Ben de Axeitos, e o seu 

fillo, tamén de nome Juan (II) é o que manda construir a capela de San 

Ildefonso no ano 1637. 

Examinando con detenemento as distintas fontes que manexamos (poden 

quedar por localizar máis protocolos notariais) parece que aquí está o quid da 

cuestión. Prodúcese o embrollo que ocasiona a confusión entre as ramas 

sonense e muradá da liñaxe. Sinala Barral que el non continuou as 

investigacións nos libros de Confrarías a partir deste Juan (II), pero, 

Lóxicamente a descendencia continuou durante a segunda metade do século 

XVII e todo o XVIII. Sabemos polo Catastro do Marqués da Anseada, Real de 

Lagos, que don Melchor Patiño e don Juan Patiño, entre outros, veciños da 

parroquia de San Vicente de Noal, figuran como perceptores de rendas cara a 

1752. 

O que debeu ocorrer foi que os descendentes da liña sonense non 

acadaron a sona dos de Sobrán (Vilagarcía de Arousa), etc., como xa se 

apuntou. 

Hai tamén algunhas outras cuestións que non están moi claras. Por 

exemplo, a cuarta filla do fundador Pedro Patiño, a que casa Rodrigo Ponte de 

Caamaño, ten tres fillos, e segundo parece, os seus nomes son Antonia 

Vázquez, Tareixa de Figueiras e Antonia de Paz. Xa a Barral lle sorprendera 

que en tres irmás houbese dúas veces o nome de Antonia repetido. Pero é que 

se dá a circunstancia de que dous destes nomes persoais coinciden cos da 
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manda testamentaria do vello Pedro Patiño, quen deixaba previsto que se o 

seu fillo Juan non tivese varón os dereitos deberían pasar á filla que tivese, e 

que se chamaría Antonia de Paz ou Antonia Vázquez. 

Vº Por outra banda, algúns instrumentos notariais dan conta de que Frei 

Alonso Patiño, cabaleiro da Orde de San Juan de Malta, colegial de Fonseca e 

despois  entrado religioso de S. Francisco, é irmán de María Patiño e de Mayor 

Patiño (actas protocolo de Noia); e, pola contra, nos documentos do historiador 

de número de varias Reais Academias e cronista de Muros, o señor Artaza, 

este Frei Alonso, cabaleiro de San Juan de Xerusalen, figura como señor de 

Noal. 

E en canto a Frei Alberto Patiño, tamén membro da Orde franciscana, sinala 

Barral que reparte os bens entre os seus sobriños coa excepción daquel Pedro 

(II) de dubidosa conducta, os demais datos sobre a súa persoa apuntan que 

estudou teología en Compostela e que profesou no convento do Sofre, na 

Póboa do Caramiñal en 1597. E para Pérez Costanti este Alberto é irmán de 

María Patiño, para Artaza foi colexial de Fonseca, reitor do seu Estudo en 

1595, Ministro da Orde franciscana, relixioso en Pobra, e cos seus bens 

engrandeceu o morgado dos Patiño. 

Estamos a ver como os informes sobre estes dous relixiosos deixan claro 

que se refiren a mesma persoa. E para sair de dúbidas demos cun documento 

que nos aclara a aparente confusión entre estes Patiño. Unha das actas 

notariais que ofrece Pérez Costanti, páx 230 de Linajes Galicianos, contén o 

documento completo de Limpieza de Sangue e estado nobre de Don Juan 

Carantoña. No mesmo instrumento figuran Alonso e Alberto. Pódese ver moi 

clariño que os nomes están confundidos, tan só os separan cinco renglóns, 

pero trátase da mesma persoa. 

VIº En sexto lugar, voltamos ó relevante aspecto apuntado nun principio. O 

descoñecemento por parte dos nobiliarios españois sobre a orixe dos Patiño e 

a existencia da súa rama sonense. O P. José Santiago Crespo Pozo- que 

manexa os documentos do arquivo do señor Artaza- só proporciona a vaga 

referencia de que os Patiño son orixinarios da parroquia de San Vicente de 

Noal, Porto do Son, e logo xa pasa a tratar a rama de Muros. Os irmáns A. e A. 

García Carrafa, páxs. 12 e 55, ou Augusto Cuartas, páx 220, non sinalan a 

procedencia desta nobre familia. Tampouco é coñecida para Jacques A. 
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Schinieper Campos, quen no seu Diccionario de Heráldica limítase a decir…. 

“linaje originario de tierras gallegas” 

Se cadra nesta cuestión habería que considerar que as mulleres que 

casaron cos dous primeiros Patiños sonenses, Tareixa de Figueiras e Catalina 

Oáns, eran de estirpes muradás. 

Parece que o lugar de nacemento destas señoras impúxose á parroquia de 

orixe dos seus homes. Segundo Crespo Pozo o terceiro posto da rama muradá 

dos Patiño é ocupado por Maria Patiño Oáns, quen celebra matrimonio con 

Domingo Giance de Caamaño, e engade Artaza, no ano 1665. Os 

descendentes desta parella entroncan cos Carantoña, e un dos seus sucesores 

fai alianza coa condesa de Medina Contreras, de Valladolid. Desde aquí 

elévanse as ramas dos Patiño de Muros e Sobrán, Vilagarcía de Arousa. 

Pola contra, como antes se sinalou, Barral apunta que a terceira Patiño 

sonense é Antonia de Paz, a cal casa con Pedro Ben Axeitos, de onde nace o 

seu fillo Juan Patiño, factor da citada capela de San Ildefonso na parroquial de 

San Vicente de Noal, é decir, dando cumprimento ó mandato do seu bisavó. 

Lembremos de novo que segundo a acta notarial de información de limpeza 

de sangue do xa citado don Juan de Crantoña (1679) dise que este é neto de 

Domingo Giance da Costa, de Muros, e de Maria Patiño – oriunda de San 

Vicente de Noal, filla de Juan Patiño ´O vello´, señor da casa de Noal, e de 

Catalina Oáns. Con estes datos pode deducirse que dende a terceira Patiño a 

liñaxe establécese definitivamente en Muros. Pero esta interpretación non 

coincide coas referencias que dá Barral, que, ó ser despoxado Pedro, recae o 

morgado dos Patiño na citada Antonia. 

Nós inclinámonos por considerar á cuarta filla de Pedro Patiño e Tareixa de 

Figuerias, de nome, Maria Patiño, ou ben á filla de Juan Patiño, tamén 

chamada Maria, como as persoas da liñaxe que inician a rama muradá. Non o 

sabemos con certeza.  

Hai tal lío de nomes e apelidos  que non resulta fácil determinar o momento 

exacto da separación das dúas casas. 

Outra cuestión que igualmente provoca diverxencia refírese ó constructor da 

capela de San Ildefonso para os enterramentos da súa linaxe. Para Barral, 

como antes se apuntou, quen da cumprimento á manda testamentaria do seu 

bisavó é Juan Patiño (II), o fillo de Antonia de Paz e Pedro Ben de Axeitos, no 
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ano 1637. Pero noutros intrumentos xurídicos deixase claro que Juan Patiño I, 

o sucesor no morgado de Pedro Patiño, ten enterramento, capela e sepulturas 

con escudos e tarxetas (naturalmente con inscripcións) no interior da igrexa de 

S. Vicente de Noal; asi quedou escrito nas súas últimas vontades de 1628, e o 

seu falecemento prodúcese no ano 1634. Sempre as actas específican que ten 

<capela con nichos e enterros coas súas armas>, e sinálase tamén que é < 

familiar> do Santo Oficio, Artaza páx. 515. 

Aínda que estea exposición resulta un pouco extensa e con contradicións 

cremos que é imprescindible para o abrigado enmarque cronolóxico e a debida 

filiación de tres escudos deste Inventario. 

E para acercarse un pouquiño ós escudos do templo parroquial sonense hai 

que aclarar que a actual igrexa de San Vicente de Noal – Vila de Porto do Son 

data do século XVIII, as súas obras rematan en 1790 (páx 103, Porto do Son, 

aspectos geográficos e históricos, M. Mariño del Río) A antiga igrexa era de 

estilo románico. Co paso dos séculos ameazaba ruína, e xa en 1600 tivo que 

facer importantes reparacións Juan de Teira (páx 526, Diccionario de Artistas 

que florecieron en Galicia en los siglos XVI y XVII. P. Pérez Costanti. Ante a 

ameaza de ruina houbo que erguer o novo templo. En 1710 comenzou as 

obras D. Francisco Figueiras de Caamaño, cura de San Vicente de Noal. 

A capela á que se alude nas referencias históricas de Juan Patiño, foi 

adosada ó vello edificio románico polo seu costado Norte. Alí deberon estar as 

sepulturas dos primeiros Patiño Sonenses, ali se dicían as misas que deixaban 

suscritas. 

Cando se decidiu levantar a nova construcción neoclásica sobre o mesmo 

lugar que ocupaba a anterior, non se respectou aquela capela, nin tampouco a 

sancristía que tamén formaba parte das fundacións dos Patiño na súa 

parroquia, e que databa do ano 1687 (Obras en la iglesia antigua de Porto do 

Son, siglos XVII y XVIII, M. Rodríguez Pazos, CXG, tomo XXX, páxs 165 e 55) 

Sen embargo quíxose lembrar dalgún xeito ós Patiño labrando na Cornixa, 

que vai mesmo sobre a arcada que dá ó actual altar de Sagrado Corazón, unha 

pedra de armas cos brasóns dos Caamaño-Lamas-Patiño. E ó deseñar os 

altares adornouse o ático do citado altar cun escudo de madeira coas mesmas 

armas co de pedra; e no retablo maior ou da cabeceira, nos marcos superiores 

das rúas laterais tamén se representaron os símbolos de Inquisición, que hai 
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que relacionar con Juan Patiño, xa que os documentos sinalan que era 

<familiar> da Santa Inquisición cara a 1620, ou con calquer outro membro da 

liñaxe que tamén detentase un cargo na Suprema. Dentro duns cadros 

rectangulares podemos ver, no da dereita, a espada e a palma cruzadas cunha 

poliña con follas no seu centro; e no da esquerda, outra palma agora cruzada 

cunha rama con follas  de loureiro e no seu centro unha coroa das de tipo 

condal; nos dous casos as aspas levan por detrás o feixe de varas atadas ou 

´fasces´ coa cinta solta no seu extremo superior. Máis adiante aproximámonos 

á simboloxía que encerran estos obxetos. 

En canto ós brasóns representados na antes citada parella de escudos, ó 

dos Caamaño (o piñeiro entre lanzas), o dos Lamas (un castelo co lebrel á 

porta), e o dos Patiño (un parrulo sobre ondas), son testemuño da alianza entre 

as tres familias nobres. A unión Patiño-Caamaño produciuse en Muros pola vía 

Giance de Caamaño, e nas terras do Son co matrimonio entre Maria de 

Figueiras e Rodrigo Ponte de Caamaño. As armas que presentan problema son 

as dos Lamas. Pois non sabemos con certeza cando se produciú a unión dos 

de Zas coas liñaxes sonenses dos Caamaño ou Patiño. 

Desde logo, o enlace tivo que ser posterior á construcción da capela da súa 

liñaxe e, polo tanto, haberá que pensar nun arco temporal que abarque a 

segunda metade do século XVII e todo o XVIII. 

Para sustentar un pouco esta hipótese contamos con interesantes 

informacións documentais. Nunha análise da xenealoxía de don Diego de 

Muros, obtida en diversos estudos, dáse conta das series de entronques 

familiares entre as casas nobres muradás destes Diego de Muros (I, II, e III). 

Entre os ascendentes de D. Diego de Muros, Deán de Santiago, Frei José 

Campelo, OFM, Compostelanum IV, 4º, páxs.581-604, e tamén o cronista 

Artaza na súa citada obra, dan conta  dos apelidos da liña materna de D. Diego 

de Muros III. Entre eles os Gómez da Costa, Oáns, Giance de Caamaño, 

Patiño, Méndez, Oáns de Figueiras, Villar de Francos, Caamaño, Carantoña…. 

Lembremos que o terceiro don Diego foi bispo de Oviedo cara a 1525. E di 

Artaza que nunha árbore xenealóxica do fundador do morgado dos Patiño de 

Noal co seu fillo Juan, en cuxa parroquial igrexa fundaron capela…. Aparecen 

no número 12, unha Catalina Oáns Patiño, no número 13, unha María Patiño 

Oáns de Figueiras, e no número 15, outra Catalina Oáns Patiño (1669). 
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Comprobamos unha vez máis como o apelido Patiño aparece en Muros en 

datas anteriores á actuación de Pedro Patiño de Noal, pero sobre todo entre as 

liñaxes citadas non consta a dos Lamas. E sabemos que o morgado dos 

Lamas de Zas data de 1543 (Blasones y linajes de Galicia); e o quinto señor de 

casa veu casar no ano 1701 coa morgada da ´Casa de Nebra´, María Josefa 

ou Tomasa de Caamaño (O antigo pazo dos Caamaño de Nebra, op. Cit.) 

Por conseguinte, o citado escudo de madeira da igrexa actual de San 

Vicente de Noal é posterior á fundación da mencionada capela de San 

Ildefonso. En segundo lugar, na capela dos Patiño houbo enterramentos ata 

que comenzan as obras da nova parroquial a mediados do século XVIII. 

Posiblemente proceda do altar onde estaban as sepulturas ou mesmo da 

sancristia tamén fundada polos Patiño. Para coroar o frontón do retablo do 

Sagrado Corazón reaproveitouse o que estaba en mellores condicións, e 

somos de opinión que foi tomado como modelo polo canteiro que labrou o da 

cornixa. 

Só cando dispoñamos dun estudo máis riguroso da rama sonense dos 

Patiño de Noal, poderase saber con certeza a persoaxe a quen deben 

adxudicarse os tres escudos que figuran no inventario. 

 

 

LÁMINA XXV 

 

Vista parcial da bouda correspondente ó tramo anterior ó 

cruceiro da igrexa de San Vicente de Noal. 

 

Pódese apreciar como se deixaron dous cortes 

perpendiculares na cornixa para incrustar a labra 

heráldica que lembra no novo templo neoclásico a capela 

cos enterramentos dos Patiño. Cómpre decir que 

curiosamente é a única vez en que a cornixa ten este tipo 

de aberturas; as fiestras da igrexa contan con rebaixes 

abucinados, que como todos sabemos, aproveitan mellor 

a luz que entra desde arriba. 
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DOCUMENTO DE JUAN ANTONIO DE CARANTOÑA GIANCE DE CAAMAÑO 

PATIÑO <PROBA DE NOBREZA E LIMPEZA DE SANGUE> PÉREZ 

COSTANTI, páx 230. 

 

Bautizado en la villa de Muros el 11 de Junio de 1655. Hijo legítimo de don 

Fernando de Mendoza Carantoña y Montenegro, señor de la Casa de 

Carantoña…. Y por la materna de Domingo Giance da Costa, natural y regidor 

de Muros y de doña Maria Patiño, oriunda de San Vicente de Noal (Puerto del 

Son), e hija de Juan Patiño el Viejo, señor de la Casa de Noal, familiar del 

Santo Oficio, y de Catalina Oanes. 

 

Y el apellido Patiño, tiene su casa en la dicha feligresía de Noal. Puerto 

Doçon, de la cual descendían la abuela materna del pretendiente, María Patiño, 

D Frey Alonso Patiño, Caballero de la Orden de San Juan de Malta y Mayor 

Patiño. Añádese que la Catalina Oanes, mujer de Juan Patiño el Viejo, era 

hermana de Juan de Corpo Santo…, que el doctor Alberto Patiño, hermano de 

María Patiño, fue colegial de Fonseca y después se entró religioso de San 

Francisco…; y que en la iglesia de Noal tiene el señor de la casa, al lado del 

Evangelio, su capilla con nichos y entierros con armas. 

 

NOTA: Nó século XVII os documentos usan a grafia Puerto  

            Doçon, outro exemplo que haberá que engadir ós citados  

        na páx 95 do noso libriño A toponimia do concello de  

            Porto do Son, 2000  

 

ACTA NA QUE JUAN PATIÑO (I) CONSTA COMO FAMILIAR DO SANTO 

OFICIO, 1620. Ramón De Artaza 

 

D. Juan Patiño y Figueiras, familiar del Santo Oficio, hijo de don Pedro 

Patiño y de doña Teresa de Figueiras, fundadores de un mayorazgo el año 

1580, al que agregó bienes su hermano, el colegial de Fonseca, Don Alberto 

Patiño. 
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Estuvo casado don Juan Patiño con Catalina Oanes de Corposanto y 

falleció el 16 de Mayo de 1634. Fundó una capilla dentro de la iglesia parroquial 

de San Vicente de Noal (Puerto del Son) al lado del Evangelio, bajo la 

advocación de San Ildefonso, con la obligación de decir dos misas 

semanales…. Dicha capilla la mandó edificar su hijo y sucesor Pedro Patiño 

Oanes. 

 

Como remate a esta breve aproximación á liñaxe dos Patiño de Porto do 

Son, só nos resta comentar que grazas as investigacións  nos libros de 

Confradías da Atalaia José Barreiro Barral, quen, por outra parte, foi o primeiro 

que intentou deixarnos unha historia do noso Concello, sabemos non só a 

procedencia ou a orixe desta extensa e ilustre estirpe, senón tamén algunhas 

noticias dos seus primeiros membros. Polo tanto queremos deixar aquí 

constancia escrita do noso agradecemento persoal e ó recoñecemento da súa 

valiosa aportación. 

 

E xa, finalmente, aínda que o máis relevante sería estudar a imaxinería dos 

altares da nosa igrexa parroquial – hai indicios que permiten pensar que 

algunha imaxe puido sair do obradoiro de Gambino- Ferreiro ou do de Manuel 

de Prado- imos tratar de describir os retablos antigos, os neoclásicos, co 

obxeto de localizar o escudo de madeira dos Patiño e os dous relevos cos 

símbolos da Inquisición. 

 

O altar maior da igrexa parroquial conta cun enorme retablo, o cal na parte 

superior das súas rúas laterais encerra uns curiosos relevos con emblemas 

inquisitoriais. 

 

Ainda quedan por investigar os familiares, consultores e comendadores do 

temido tribunal da Suprema na Vila de Porto do Son. Sábese que case sempre 

estes cargos recaían en membros da nobreza. 

 

O varias veces citado Ramón de Artaza proporciona os nomes dos 

familiares do Santo Oficio en Muros dende o ano1573, páxs 510 e ss, La Villa 

de Muros y su distrito. No cuarto lugar do listado figura un Juan Patiño 
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Figueiras <familiar>  do S.O., fillo de don Pedro Patiño e Dona Tareixa de 

Figueiras, fundadores dun morgado na Vila de Porto do Son no ano 1580. O 

don Juan estivo casado con Catalina Oáns Corposanto de Guemez, E 

engádese tamén, fundou unha capela dentro da igrexa parroquial de San 

Vicente de Noal ó lado do Evanxeo, baixo a advocación de San Ildefonso…. 

 

A continuación, no quinto lugar hai outro Juan Patiño, curmán do anterior, 

descendente da nobre ´Casa de Noal´ (Porto do Son). Documento do arquivo 

da Catedral de Santiago. Tomo IV, nº 11, letras ca-car, documentos da casa 

Giance-Patiño-Artaza. 

 

Curiosamente matiza o indicado cronista muradá que estes <familiares> 

que se mencionan pertencen á nobreza da Vila, posto que este cargo case 

sempre era conferido ós fidalgos. A nós resúltanos un pouco sorprendente 

dende que estes latiño sexan tratados como persoaxes de Muros. Lembremos 

o que diciamos ó principio sobre o descoñecemento da orixe da liñaxe dos 

Patiño nos nobiliarios españois. 

 

Por todo o ata aquí exposto os relevos do citado altar maior poden estar en 

relación cos ditos Juan Patiño, e probablemente na súa capela de San 

Ildefonso ou na Sancristía da antiga igrexa románica tivesen as armas 

indicadoras da súa pertenza ó Tribunal  de Suprema. O que deben ocorrer foi 

que se quixo deixar constancia daquela simboloxia na decoración do retablo 

principal que se fixo despois na nova igrexa. 

 

Cando se entra no templo parroquial chama atención o monumental retablo 

do testeiro. Conta coa iluminación natural que lle proporciona a gran ventá que 

hai á dereita do presbiterio. Está estructurado en tres corpos. Sobre a predella 

ou base, que leva adosada a mesa onde se oficiaba a liturxia, érguese un 

enorme frontis con catro sólidas columnas corintias algo adiantadas, que 

soportan un entaboamento percorrido con grilandas e rematado cun frontón 

recto, o cal adorna o seu pincho superior coa imaxe do santo mártir titular, San 

Vicente, e nos dous extremos, aínda que sobre unha tarima algo posterior, as 

figuras acroteiras duns anxos sentados portadores de triunfos. Hai estudosos 
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que afirman que esta magnífica representación do martirizado diácono 

zaragozano é obra do noiés Xosé Ferreiro. 

 

Como se acaba de citar  a figura baixo cuxa vocación está a igrexa 

parroquial, pudiera ser conveniente lembrar algúns datos desta persoaxe, antes 

de completar o vocabulario neoclásico do terceiro tramo do retablo. San 

Vicente – diácono mártir- chamado Vicente de Zaragoza, foi diácono de 

Caesarangusta (Zaragoza), a finais do século III e comezos  do século IV. O 

edicto imperial do ano 303 desencadeou unha forte persecución contra os 

cristiáns, destrucción de templos, queima de libros, etc. Encarcelado e 

torturado para conseguir a súa apostasía, trasladado a Valencia, defendeuse 

con gran elocuencia ante o tribunal. Como se negaba a entregar os libros 

sagrados, aplicouselle a máis refinada tortura o potro para desconxuantarllelos 

osos. Pero o xove Vicente amosaba unha gran fortaleza. Aplicouselle entón o 

tormento do fogo, e logo foi botado a un calabozo onde non chegaba a luz 

natural. Como non podían con el, decidiron cambiar de técnica. Deitárono nun 

leito brando; e ó entrar en contacto coa comodidade morreu. Con isto 

cumpríase a honra do seu nome ´O vencedor´. O relato da súa prisión foi moi 

coñecido. O mesmo Agustín de Hipona adicoulle un sermón. A súa festa 

celébrase a 22 de Xaneiro. Iconográficamente represéntase coa dalmática 

vermella (túnica de púrpura usada polos romanos). Sempre ós seus pés uns 

corvos, aqueles que evitaron que as alimañas danasen os seus restos mortais, 

cando foron trasladados desde o Cabo do seu nome, en Portugal, a Lisboa. 

Continuamos agora coa descrición da parte superior do retablo. O seu 

tímpano contén o triángulo equilátero cun ollo central entre raios dourados; é o 

ollo divino, símbolo ascendente do todo cara á unidade superior que simboliza 

a omnipresencia, a imposibilidade de estar fóra do seu campo de acción; as 

puntas do sol son o emblema da soberanía.. 

Este segundo tramo ten un plano traseiro no que se marcan as rúas 

verticais cunhas pilastras rematadas en capiteis, tamén de orde corintia. Na rúa 

central máis ancha vai o nicho que dá acubillo ó tabernáculo eucarístico. O seu 

deseño lembra ós templetes clásicos romanos, en el repítese o mesmo 

esquema de catro soportes, pero agora con frontón semicircular con dous 

vasos acroteiros, un en cada extremo; por detrás sobresae unha pequena 
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cúpula rematada coa imaxe de Virxe do Rosario. Nesta parte central do retablo 

vemos a asociación entre a Virxe María e a Eucaristía. Se nos fixamos ben, as 

portas do Sagrario teñen unha entidade suficiente como para permitir a 

exposición do Santísimo na Semana Santa. Cómpre engadir que cando nos 

éramos aínda uns rapaces había tamén diante un Neno Xesús crucificado; 

hoxe gárdase na sancristía. E uns anos antes, na década de 1930, o padre 

Pedro Nolasco Gaite, un mercenario que viña dar exercicios espirituais ó Son, 

e á vez un excelente debuxante, deixounos constancia deste Neno Xesús 

crucificado nun boceto no que constan os nomes das imaxes do retablo. V. 

Cuadernos de dibujos 1991, Pedro Norlasco Gaite, Cuaderno III 

O sagrario – expositor forma parte do programa iconográfico da exaltación 

da Eucaristía. A Eucaristía é igual a presenza da divinidade entre os homes. Os 

dogmas da Eucaristía e a Virxe hai que enmarcalos dentro do espíritu da 

Contrarreforma. A partir do Concilio de Trento, segunda metade do século XVI, 

prodúcese o gran auxe dos sagrarios e expositores, lugares onde se atopa o 

corpo de Cristo trasnsustanciado; son os lugares focalizadores de toda a 

liturxia, e sempre van situados no lugar preeminente do retablo, na súa rúa 

central. No concilio trentino aprobárase o decreto da santísima eucaristía, non 

queda consagrado o termo <transustanciación> (Cristo está realmente 

presente na Eucaristía) e o culto a Virxe en tono afectivo. 

Por outra banda, a peaña sobre a que se ergue a citada imaxe da Virxe é 

das de tipo esferoide de cor azul, e nela asoman tres cariñas anxelicas. Non 

resulta unha tarefa fácil localizar estudos da súa simboloxía. Só podemos 

engadir que os investigadores das crípticas ou ocultas mensaxes matriarcais 

opinan que os tres rostros alados son unha pervivencia das tres facetas 

esenciais da antiga densa Nai, a vida, a rexeneración, a fertilidade, adorada 

polas sociedades paleolíticas e neolíticas. 

En canto as rúas laterais divídense en dous marcos rectangulares. Os 

inferiores son algo máis alongados e serven de fondo ás imaxes de San Xoán 

Bautista, á esquerda, e San Xosé á dereita, sobre sendas peañas, os recadros 

superiores conteñen os relevos cos xa mencionados emblemas inquisitoriais: a 

palma e o loureiro, no da Epístola. Lembremos que a palma e o loureiro son os 

emblemas da vitoria e símbolos do premio que no ceo reciben os que se 

someten a si mesmos: a espada espida, defensora da luz contra as tebras, é o 
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símbolo da exterminación física e da palabra de Deus. No marco da dereita  o 

feixe de varas e a espada aluden á xustiza, e no da esquerda a coroa central 

representa á luz. 

Con esta somera descripción do segundo corpo do altar mayor, calquera 

observador dispón dunha aproximación a unha boa parte da simboloxía que hai 

alí representada. Intentamos que poidan quedar encamiñados a maior parte 

dos interrogantes que suxire a súa contemplación. 

O terceiro corpo que remata o retablo vén a ser unha prolongación do plano 

traseiro de toda a imponente arquitectura de madeira; ten forma semicircular xa 

que se adapta ó marco que describe a bouda de canón da cabeceira. A súa 

principal ornamentación está constituida por once doelas-casetóns de cor azul 

enmarcadas en cor branca e con grandes floróns dourados no seu centro. 

Coa acertada nova iluminación de bombillas de baixo consumo e dunha 

intensa luz-día o retablo ofrece con claridade todo o seu vocabulario clásico, e 

o contraste lumínico que provoca a súa imponente edícula adiantada. A 

policromía, cromáticamente contrastada, imita ós xaspes e ás paredes 

marmoreadas segundo o gusto clasicista dá época. V. Lámina XXVI. 

 

LÁMINA XXVI 

 

1. Vista do altar maior da igrexa parroquial de San 

Vicente de Noal-Vila e Porto do Son. 

 

Unha vez que se accede ó interior do templo xa 

chama a atención o enorme frontal do retablo do 

testeiro. A súa  estructura reproduce a entrada dun 

templo grego. Adiántase un frontón triangular que leva 

no seu cumio a imaxe de San Vicente mártir e nos seus 

extremos dous anxos sentados portadores de triunfos. 

Todo vai sostido por catro robustas columnas exentas. 

O <Pan de ouro> fai destacar, xa antes de que un se 

fixe no resto das imaxes e no sagrario, as liñas 

douradas que enmarcan o tímpano co seu 

impresionante ollo divino, no cal converxen uns 

refulxentes raios solares, uns ben dourados capiteis 

corintios, e os once brilantes floróns da arcada que vai 

por detrás da imaxe de San Vicente. Outro reflexo 
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purpurinado sae dos brazos da cruz apegada ás portas do tabernáculo. 

 

 

2. O altar maior da igrexa parroquial de San 

Vicente de Noal – Vila e Porto Son. Cuadernos de 

dibujo. Pedro Nolasco Gaite, 1991, Tomo III, 

debuxo 175. 

 
Xa este debuxante excepcional e magnífico orador, 

que viña ó Son a dar os exercicios espirituais de 

Santa Misión na década dos carenta do século XX, 

deixou plasmados os detalles máis importantes 

que adornan esta grandiosa arquitectura de 

madeira: ademáis da imaxinería, da que formaba 

tamén parte o neno Xesus crucificado, que hoxe se 

garda na sancristia, podemos localizar  o ollo 

divino do tímpano, a palma cruzada coa espada ou 

a rama de laurel dos cadrados superiores das rúas 

laterais do retablo; tamén a peaña coas cariñas 

anxélicas sobre a que ergue a Virxe do Rosario, e 

os triunfos portados polo anxos acroteiros etc, etc. 

Toda este decoración simbólica destaca entre os 

elementos arquitectónicos e a imaxineria do 

xigantesco altar. 

 

 

Finalmente, tamén podemos intentar acercarnos ó altar do Sagrado 

Corazón que conserva o outro recordatorio das fundacións dos Patiño de Noal. 

Sobre a predella (corpo inferior) que leva adosada  no centro a mesa para 

oficiar a liturxia, érguense as tres rúas ou bandas verticais que dividen o 

segundo tramo do retablo. Este corpo resérvase integramente para a 

imaxinería. Catro piastras raiadas e adousadas limitan os espazos das tres 

imaxes. Unha particularidade destes elementos de sustentación apegados á 

parede ofrécen as súas ben remarcadas estrías de aresta viva. Estas 

establecen un xogo de contrastes lumínicos producidos porque o terzo inferior 

das incisións paralelas dos seus fustes son de cor dourada, e os outros dous 

terzos de cor vermella escura. E o  ´pan de ouro´ volve a usarse de novo nos 

catro capiteis, producíndose así unha lograda alternancia de cores que moi 

pronto atrae a nosa atención. Os catro remates dos estriados fustes son de 
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orde corintia e sosteñen xa un entaboamento, que se rompe, adiantándose na 

banda central máis ancha e vai rematado cun fontón triangular. Coroa o seu 

vértice superior o escudo de madeira dos Patiño. No nicho central, 

singularizado por un arco de medio punto sobre piastras  lisas adousadas, vai a 

imaxe do Sagrado  Corazón de Xesús, e a ambos lados as figuras de S. Miguel 

e a Inmaculada que acompañan ó <santo> titular. 

No ático ou terceiro corpo do retablo destaca o arco formado por oito doelas 

cos seus dourados rosetóns centrais, agás as dos extremos. 

Todo o retablo usa os elementos arquitectónicos e decorativos do 

vocubalario greco-romano e, segundo a estética neoclásica, pintados coas 

tonalidades de xaspe vermello e azul, e imitando a pedra de mármore; o <pan 

de ouro> reservouse para os relevos ornamentáis: capiteis, denticulados, 

camafeos, rocalla, ramas con borlóns simétricos decrecentes, etc. 

E como xa se apuntou anteriormente cando se falou do segundo escudo 

deste inventario hoxe pasa desapercibido pois foi colocado diante un tondo cun 

corazón de Xesús ardente, cinguido por unha cadea de catro coroas de 

espiñas e o seu foco de lapas encima; este vistoso remate leva por detrás os 

típicos feixes de raios soares. 

No noso arquivo gardamos dúas fotografías. Unha de conxunto, na que se 

ve todo o altar co emblema heráldico rematando o vértice superior do frontón, e 

outra na que se aprecia só o escudo cos brasóns dos Caamaño-Lamas-Patiño. 

Todas as tomas do interior da igrexa son do ano 1990, data na que xa se 

remataran os traballos de limpeza e pintado de todos os retablos antigos. Por 

esta razón o flash resaltou toda a súa viveza cromática. Os xaspeados azuis e 

vermellos ou os dourados locen con todo o seu esplendor. E, curiosamente, por 

estar lixeiramente inclinada cara adiante a ovalada táboa brasonada, é decir, 

nun plano diferente á veticalidade do retablo, o impacto da luz da máquina 

favoreceu a todo o altar pero deixou algo oscurecidas as figuras e adornos 

exteriores deste recordatorio da capela fundada polos Patiños no século XVII. 

E ademáis a pátima deixada polo paso dos séculos non deixa ver con claridade 

nin as liñas dos debuxos nin viveza das cores de todas as figuras. 

Cómpre engadir que os catro altares antigos, os colaterais e primeiros 

laterais das naves do evanxelio e da Epístola contan con deseños exactamente 

iguais dous a dous. Naturalmente só se diferencia na simbolixía que alude á 
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imaxe titular de cada un deles. Por exemplo o de San Pedro –colateral da 

dereita- leva no ático unha bandexa, portada por dous anxos, contén a tiara 

papal e as chaves, mentres que o da Caridade- colateral da esquerda- ten un 

plato no que se ve unha aguia esploiada que alimenta as crías no niño. Polo 

tanto, como xa se dixo no seu momento, posiblemente se quixo igualar o 

remate do altar do Sagrado Corazón cos do resto dos altares neoclásicos, que 

ademais van pareados. Os dous colaterais (do cruceiro) teñen os mesmos 

elementos, e os primeiros da nave do Evanxeo e da Epístola, que quedan 

ademais fronte por fronte, tamén contan cun deseño semellante en todo. A 

única diferenza entre o do Sagrado Corazón e o do Nazareno non afecta a 

ningún elemento estructural nin decorativo. Só consiste en que o segundo 

remata o seu frontón cun ´tondo´ solar que leva no centro unha pomba 

(símbolo do Espíritu Santo), e os raios do sol van cinguidos por unha coroa de 

nubes (emblema da soberanía) 

A disposición estructural dos elementos arquitectónicos finxidos e o uso dos 

mesmos motivos ornamentais, tendo en conta as diverxencias na utilización de 

elementos sustentantes, columnas ou piastras, ou dos remates en frontón ou 

en machóns con aletas ou eses, leva a pensar que os catro altares pareados e 

o maior tiveron que sair do mesmo obradoiro. Polo menos neles traballaron uns 

artistas e entalladores que seguiron unhas pautas iguais nos cinco retablos; ou 

é posible tamén que todos fosen deseñados por unha soa persoa. Na Galicia 

artistica de los siglos XVIII al XIX, de José Consuelo Bouzas non figuran as 

actas cos contratos de ningún artista que traballara para a parroquial de San 

Vicente de Noal – Vila e Porto do Son. Só cando se investiguen os libros 

parroquiais poderase facer un estudio máis riguroso dos retablos da parroquia 

de S. Vicente de Noal. 
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LÁMINA XXVII 

 

 
O altar do Sagrado Corazón co escudo dos Patiño – Caamaño 

– Lamas na nave do Evanxeo ou Norte da igrexa parroquial de 

San Vicente de Noal – Vila e Porto do Son. 

 

O retablo deste altar estructúrase tamén en tres corpos, pero 

agora no segundo unhas piastras adosadas sosteñen un 

entaboamento que vai rematado cun frontón recto, e mesmo 

no seu pincho colocouse o escudo de madeira dos Patiño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A foto do noso arquivo, V. Lámina IX, permite ver con detalle e de forma 

ben clara os brasóns do seu campo baixo cimeira empenechada. Pero hoxe 

pode pasar un pouco desapercibido pois púxoselle diante e a mesma altura un 

tondo solar con corazón de Cristo ardente no seu centro. Posiblemente quíxose 

que fose en todo igual ó altar que ten enfronte, o do Nazareno. Así resultan 

totalmente semellantes os dous altares colaterais (do cruceiro), e os dous 

primeiros laterais da nave do Evanxeo e da Epístola. A única diferenza entre a 

primeira parella son as imaxes e a simboloxía dos seus respectivos áticos, e a 

da segunda os sus santos titulares e os seus ´tondos´  
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VI.       VOCABULARIO HERÁLDICO 

 

ABISMO: Centro do escudo. 

ACLARADO: Ventá ou oco por onde entra a luz. 

ACOLADO: Dise cando ó escudo leva por detrás cruces, lanzas, bandeiras. 

AFRONTADOS: Designa animais que se están mirando de fronte. 

AXADREZADO: Toda figura que leva máis de dúas filas de cadradiños de 

xadrez 

ASPA: Peza formada coa banda e abarra dun ancho dun terzo do escudo. 

AZUR: Esmalte. Pertence ó grupo das cores. Correspóndese coa cor azur. 

BRASONAR: Describir ou interpretar as armas correspondentes a unha 

familia, poboación ou corporación. 

BRISURA: Peza ou figura que serve para diferenciar as armas duha mesma 

liñaxe. 

BORDADURA: Peza que rodea o campo do escudo polo seu interior. 

BROCHANTE: Peza superposta a outra. 

COROADO: Escudo que leva por timbre – encima – unha coroa. 

CORTADO: Escudo que por medio dunha liña horizontal queda dividido en 

dúas partes iguais. 

DUQUE: Título de dignidade que corresponde á nobreza máis alta. 

ESCUSÓN: Escudo pequeño que, cargado, colócase no centro do escudo. 

ESCAQUEADO: A modo de taboeiro de xadrez. 

FAIXA: Peza que corta o escudo horizontalmente. 

FLANCO: Costado destro ou sinistro do escudo. 

GOLES: Esmalte do grupo das cores. Corresponde á cor Vermella. 

LABRA: Escudo esculpido en pedra. 

LAMBREQUINS: Adorno formado por  follas de acanto que, partindo do 

casco, rodean o escudo. 

MORGADO: Antiga institución de dereito que vinculaba a unha familia 

determinados bens. 
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MAZONADO: Dícese cando nun castelo, torre, ou muro dunha igrexa etc, 

se representan as separacións entre as pedras ou canteríass. É dicir, 

márcanse en cor negra as unións entre elas. 

OURO: Metal heráldico. Represéntase pola cor amarela. 

PAL: Peza que se coloca no centro do escudo en posición vertical. 

PARTIDO: Escudo, peza ou figura dividida perpendicularmente en dúas 

partes. 

PASANTE: Dise dos cuadrúpedos que se representan en actitude de andar. 

PENACHO: Grupo de plumas postas no casco. 

PERFILADA: Figura heráldica que leva un trazo de distinto esmalte. 

PLATA: Esmalte. Do grupo dos metais. Preséntase pola cor branca. 

PUNTA: Terzo inferior da superficie do escudo. Peza de honra. 

RAMPANTE: Dise do animal cuadrúpedo que se representa endereitado 

sobre as dúas patas (traseiras), apoiando só un pé. As mans levantadas, a 

destra alta, a sinistra un pouco maís baixa. Cabeza e corpo de perfil, lingua 

fóra, cola cara adentro e mostrando as garras. 

ROEL: Peza redonda que sempre ten que ser de cor. 

SABLE: Esmalte. Cor heráldica correspondente ó negro. 

SINISTRA: Parte lateral do escudo, segundo a ve o cabaleiro que o porta. 

SINOPLE: Esmalte. Cor heráldica que se corresponde ó verde. 

SUMADA: Peza que na parte superior ten outra figura unida a ela. 

SURMONTADO: Mobre que ten outra  figura encima, pero que on se tocan. 

TIMBRE: Peza que se coloca na parte superior do escudo. Orlas con 

divisas, lambraquins, coreas, etc, 

VARA: Peza diminuida. E como a metade dun pal 

XAQUELADO: Campo do escudo axadrezado, con cuadradiños. 

XEFE: Peza que se coloca horizontalmente na parte superior do escudo e 

que debe ocupar  a terceira parte do mesmo. É unha peza de honra. 
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VII. BREVE DICCIONARIO GALEGO – CASTELÁN 

ESPECÍFICO 

A. 

Abucinado: un vano caracterizado porque su anchura aumenta 

progresivamente 

Acadaron: V. acadar, Alcanzaron. 

Achado: m. Hallazgo. 

Acubillo: m. cobijo. 

Acunchada: adx,  con sus extremos rematados en concha. 

Acroteiros: Figura que remata los vértices de un frontón, acroteros. 

Adega: S. Bodega. 

Adiantada: Participo v. adiantar, adelantada. 

Adicar/adiquen: V. adicar, dedicar. 

Afamada: adx. Famosa. 

Afástanse: V. afastar. Se alejan 

Agora: Adv. Ahora. 

Aguia: F. Águila 

Agullas: F. Agujas. 

Alcume: M. Apodo, Mote. 

Almeas: F. Almenas. 

Alleas: Adx. Ajenas. 

Amosar: V. prnl. Mostrar (se). 

Áncoras: F. Anclas. 

Anxo: M. Ángel. 

Apegado: V. pnl. Pegar (se), pegado. 

Árbores: F. Árboles. 

Aresta: F. Arista. 

Argoneos: F. Anillas. 

Arquivo: M. Archivo. 

Arriscado: Adx. Arriesgado. 

Atopa: V. prnl. Encontrar (se) 

Auga: F. Agua. 

Avó: M. Abuelo 
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Axadrezado: Adx. Ajedrezado. 

Ateonllado: V. prnl. Arrodillado. 

 

B. 

Banzo: M. Escalón, Peldaño. 

Baronesa: Adx. de Baroña, parroquia de S. Pedro de Baroña. 

Bisavó: M. Bisabuelo. 

Bo: Adx. Bueno. 

Boi: M. Buey. 

Bunda: F. Bóveda. 

Bouta : F. Bóveda. 

Brasonamento: M. Blasonamiento. 

Brasonar: V. Brasonar, Blasonar. 

 

C. 

Campá: F. Campana. 

Can: M. perro. 

Cangrexo: M. Cangrejo. 

Castelo: M. Castillo. 

Cara a: Prepos. Hacia. 

Cárcere: M. Cárcel. 

Castes: F. Casta. 

Cepo: M. Cepo, Barra de hierro con un extremo doblado en ángulo recto. 

Cedo: Adv. Pronto, Temprano. 

Ceo: M. Cielo. 

Cingue: prnl. Ceñir (se), ciñe. 

Cinguidoiro: M. Cinturón. 

Coiro: M. Cuero. 

Cómpre: Adv. Necesario. 

Coa: prep. contracta, CON LA. 

Confrarías: F. Cofradías. 

Conta: F. cuenta. 

Coñecida: Adx. conocida. 

Cor/cores: F. Color. 
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Coroa: F. Corona. 

Cornixa: F. Cornisa. 

Corvos: M. Cuervos. 

Crego: M. Cura, sacerdote. 

Cruño: M. Cuño. 

Cuadrilongo: M. que tiene forma de rectángulo. 

Cumio: M. Cumbre, F. cima. 

Cunchas: F. Conchas. 

 

D. 

Data: F. fecha. 

Derrubarse: V. prnl. Derribar (se), derrumbar (se) 

Desposuido: P.P. V. desposuir, Desposeer. 

Destro: Adx. M. Diestro. 

Doela: F. dovela, pieza en forma de cuña, usualmente sin vértice. 

Dourado: Adx. M. Dorado. 

Dúas: Adx. Dos. 

Dúbida: F. Duda. 

Dubidosa: Adx. F. Dudosa. 

 

E. 

Endereitado: P.P. V. endereitar. Enderezar. 

Engadido/Engadimos: P.P. e pr. V. engadir. Añadir. 

Entaboamento: M. Entablamento. 

Entón: Adv. Entonces. 

Enxebre: Adx. Castizo. 

Ergue/erguía: V. prnl. Levantar (se) 

Espallar V. prnl. Esparcir (se), Divulgar (se) 

Espazo: M. Espacio 

Espida: F. Desnuda. 

Esploiada: adv. Bicéfala. Tiene dos cabezas con un solo cuerpo, dos patas 

y dos alas. 

Esporas: F. Espuelas. 

Esquecer: V. prnl. Olvidar (se) 
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Esquerda: F. Izquierda 

Estradiña: F. Carretera estrecha. 

Estudo: M. Estudio. 

 

F. 

Falecer: V. Fallecer. 

Fazulas: F. Mejillas. 

Feito: M. Hecho. 

Feixe: M. Haz. 

Femia: F. Hembra. 

Fiestras: F. Ventanas. 

Finxidas: V. Fingidas. 

Fregueses: M. F. Feligreses. 

 

G.  

Gola: M. Cubierta de chapas que cubre el pescuezo. 

Gremiais: Adx. Gremiales. 

Grilandas: F. Guirnaldas. Motivo ornamental formado por hojas y frutas 

unidas por cintas. 

Grillóns: M. Enrejado de hierro. 

 

H. 

Haxa: V. haber, Haya. 

Herdeiro: M. Heredero. 

Home: Hombre. 

Honra: F. Honra. 

Hortiña: F. Huerta pequeña. 

 

I.  

Ía: V. prnl. Ir (se). Íba. 

Idade: F. Edad 

 

L.  

Labregos: M. Campesinos. 
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Lanterna: F. Linterna. Torrecilla con aberturas, ventanas. 

Lembrar: V. prnl. Recordar (se), Acordar (se) 

Lenda: F. leyenda. 

Leste: M. Este. 

Levounos: V. prnl. Llevar (se) 

Lintel: M. Dintel. 

Liña: F. Linea. 

Liñó: M. arte manual de pesca que consiste en un hilo con un anzuelo y un 

plomo que se envuelve en un corcho. 

Lixeira: adx. Ligera. 

 

M.  

Mágoa: F. Pena. 

Máis: adv. Más. 

Mármore/: Mármol. 

Mastro: M. Mástil. 

Mouros: Adx. Moros. 

Muller: F. Mujer. 

Muradá: Adx. Muradana, de Muros. 

 

N. 

Naceu: V. intr.. Nacer, Nació 

Nestrouta: Contrac. En esta otra. 

Noutro: Contrac. En otro. 

 

O. 

Obradoiro: M. taller 

Oco: M. Hueco. 

Oitava: F. Octava. 

Olmeiro: M. Olmo. 

Ollo: M. Ojo. 

Ollar/Ollamos: V. Ollar: Mirar/Miramos. 

Ondas: F. Olas/Ondas. 

Orella: F. Oreja. 
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Orfo: Adx. Huérfano. 

 

P. 

Pacego: M Palaciego. 

Panelas: F. Hojas del olmo. 

Pais: M. Padres. 

Parella: F. Pareja. 

Parrulo: M. Pato. 

Pasamento: M.Defunción 

Pans: M palos. 

Pegada: F. Huella. 

Peirao: M. Muelle. 

Peixe: M. Pez Pescado. 

Percorrido : M. Recorrido. 

Perigo: M. Peligro. 

Pertencente: V. pertencer: Pertenecer. Perteneciente. 

Pertencer: V. Pertencer: Pertenecer. 

Pía: F. pila. 

Pincho: M. Triángulo apuntado hacia arriba. 

Pobo: M. Pueblo. 

Pólas: F. Ramas. 

Produciu: V. prnl. Producir (se). 

 

 

R. 

Raiadas: Adx. Rayadas. Surcos contínuos. 

Recanto: M. Esquina, Ángulo. 

Recuncho: M. Rincón. 

Rechamante: adv. Llamativo. 

Redondeis: M. Redondeles. 

Reflectir: V. prnl. Reflejar (se) 

Reitor: M. Rector. 

Relevo: M Relieve. 

Reloxio: M. Reloj. 
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Rexedor: M. Regidor 

 

S. 

Saír/Saiulle: V. prnl. Salir (se). Le salió. 

Salgado: Adx. Salado. 

Segundo: prep. Conx. Según. 

Sexan: V. Ser, Sean. 

Sinal: M. Señal, V. Sinalar, prnl: Señalen. 

Sinistra: F. Izquierda. 

Suliñar: V. Recalcar. 

Suxire: V. Sixerir: Insinuar algo. 

 

T. 

Tebras: F. Faltas de luz. 

Teito: M. Cubierta de una casa. 

Termos: M. Palabra, vocablo. 

Testeiro: F. Cabecera, Parte frontal. 

Testemuña: F. Testigo. 

 

V. 

Valla: V. prnl. Valer (se): Valga. 

Vermello: Adx. Rojo. 

Vocábulo: M. Vocablo. 

Vouta: F. Bóveda. Obra arqueada que cubre espacios comprendidos entre 

muros. 

 

X.  

Xa: adv. Ya. 

Xamba: M. Jamba. Elemento vertical que con su pareja sostiene el dintel. 

Xardín: M. Jardín. 

Xógase: V. xogar: Jugar; se juega. 

Xeito: M. modo, Forma. 

Xenealóxico: Adj. Genealógico. 

Xestos: M. Gestos. 
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