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SAÚDO DO ALCALDE 

Un dos aspectos paisaxísticos de maior beleza que se poden descubrir nos arredores da cidade atópase nos caneiros, esas
pequenas construcións hidráulicas que deixa o Miño ao seu paso por Lugo. 

Contemplar e escoitar o fluír do Miño sobre os caneiros é unha delicia para aqueles que buscan o contacto directo coa natureza.

Desexo que este estudo axude a poñer en valor o legado patrimonial, construtivo, paisaxístico, recreativo e medioambiental
que supón o río Miño para a cidade. Os caneiros son testemuñas dos usos e costumes dos nosos devanceiros, do noso pasado
e da estreita vinculación entre o mundo rural e urbano que caracteriza a nosa cidade.

Debemos sumar esforzos para a súa recuperación e conservación e, como paso fundamental para conseguilo, cómpre
traballar na divulgación do seu significado e riqueza para a sociedade. Dende o Concello queremos que teñan o seu
lugar no día de hoxe como zonas de lecer e recreo, pero sen esquecer os seus usos tradicionais como a pesca, ou o seu
importante valor ecolóxico.

Agardo que esta publicación sirva para integrar os caneiros na vida actual e que os lucenses e visitantes poidan coñecer
a fondo este patrimonio.

José López Orozco

Alcalde de Lugo
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Introdución

Este traballo aborda o estudo dos caneiros existentes no
tramo do río Miño que percorre o concello de Lugo. Os
caneiros son un tipo de construcións tradicionais feitas
especificamente para a pesca con rede de diversas
especies fluviais.

Para este estudo consideráronse as construcións desti-
nadas única e exclusivamente á pesca, excluíndo da
análise unha ducia de diques existentes no tramo do
Miño no concello pero cuxa misión fundamental é a de
canalizaren a auga para outros fins, tales coma o canei-
ro da fábrica da luz, o do club fluvial ou os de varios
muíños fariñeiros.

Un caneiro consta fundamentalmente dun ou varios
diques, brazos ou guiares que atravesan o río dunha
beira á outra, dirixindo a auga cara a unha boca ou
canle, na que se dispoñía un aparello de pesca que per-
mitía capturar principalmente anguías. Completan o
caneiro os macizos pétreos ou pías sobre as que pode-
mos atopar os casetos.

Na actualidade, a anguía experimentou un descenso
moi acusado na súa poboación, que foi a principal
causa do desuso dos caneiros e da conseguinte
ruína de moitos deles. Así a todo, esta situación
dos caneiros debería cambiar, pois contan cun alto
valor para a sociedade actual.

En primeiro lugar destaca o seu valor patrimonial. Nun
concello coma o de Lugo, a vinculación entre o rural e o
urbano é tan estreita que os dous ámbitos non teñen unha
delimitación doada, interaccionando de xeito continuado.
Esta realidade fai que o estudo, avaliación e divulgación
dos bens patrimoniais propios deste espazo de transición,
especificamente das coñecidas como mostras da «arqui-
tectura popular» (muíños, caneiros, etc.), redunden en
beneficio do conxunto socioeconómico do concello lugués,
tanto no rural como no eminentemente urbano. 

En segundo lugar, podemos falar do seu valor testemuñal,
dado que son testemuñas do esforzo e do modo de vida
dos nosos devanceiros. Dende este punto de vista, son o

1
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resultado de moitos séculos de evolución tecnolóxica e de
ocupación do noso territorio polo home. Dende o respecto
á memoria dos nosos pais e avós estamos obrigados a
prestarlles atención e a tratar de conservalos.

En terceiro lugar, dende o punto de vista da flora e da fauna,
os caneiros xeran ao longo do curso do río zonas de acumu-
lación de sedimentos, modificando o leito fluvial e propi-
ciando a aparición de espazos de alto interese ecolóxico.

Alén do anterior, podemos afirmar que os caneiros teñen
un alto valor paisaxístico, incrementando a calidade visual
do contorno no que se atopan. A localización no leito do río,
a vexetación que levan asociada e os materiais e técnicas
empregadas na súa construción son algúns aspectos
determinantes da súa beleza.

Unha quinta razón do seu valor reside nas súas altas posi-
bilidades de reutilización para vías de uso recreativo non
motorizadas: lecer, deporte, turismo, etc. Os caneiros
xogaron un importante papel na comunicación a pé das
aldeas situadas nunha e outra beira dun río tan caudaloso
coma o Miño, función que cumpren aínda hoxe en día
aqueles que conservan os seus guiares ou brazos en bo
estado. No futuro, deberían poder seguir desempeñando
esta misión no contexto das redes de vías verdes, camiños
naturais, carreiros, etc., nas que é preferible proxectar
obras de paso selectivas para o tránsito rodado, para o cal
estes caneiros se prestan especialmente. Ademais, é
recomendable que este tipo de vías sexan acordes coa
construción popular do contorno, ¿e que mellor harmonía
da obra nova coa tradicional ca conseguir que aquela pro-
picie a reutilización e recuperación desta?

Finalmente, pódense subliñar outros usos tradicionais
que lles proporcionan aínda máis valor aos caneiros.
De todos é sabido que son estruturas empregadas
polos pescadores de cana para cruzaren o río e como
puntos de lanzamento. Ademais, durante o verán son
usados en moitas ocasións polos bañistas, pois ao
carón deles xéranse remansos que forman zonas de
baño moi agradables.
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Podemos concluír, daquela, que hai motivos de moito
peso para profundarmos no estudo destas construcións,
para a súa posta en valor e conservación, no marco do tan
desexable desenvolvemento sustentable do medio rural.

Mais tamén é certo que os ríos, así como outras masas de
auga, son sistemas complexos que espertan o interese de
todo o mundo por mor das distintas alteracións que veñen

soportando como consecuencia das actividades humanas,
a pesar de ser recoñecida a súa importancia como siste-
mas vivos que provén as sociedades humanas de múltiples
bens: capacidade de depuración, subministración de hábi-
tats, de auga potable, pesca, recreo... No caso dos cursos
fluviais, as súas características hidrolóxicas veñen sendo
periódica e drasticamente modificadas en resposta a dis-
tintos intereses sociais: procesos de urbanización, encoros
para produción hidroeléctrica ou subministración de auga,
receptores de residuos, etc. (Wetzel, 2001; Angelier, 2002;
Suárez et al., 2002). Dende este punto de vista, os caneiros
e as pesqueiras deben considerarse como pequenas
infraestruturas hidráulicas tradicionais que modifican o
réxime hidrolóxico, e potencialmente o ecosistema fluvial.
A Directiva Augas da Unión Europea (Directiva Marco del
Agua, 2000) promove para o ano 2015 que todas as augas

superficiais dos estados membros acaden un bo estado
ecolóxico, para o cal require deles unha xestión integral
dos mencionados ecosistemas: dende o estado de conser-
vación do bosque de ribeira até a construción de infraes-
truturas hidráulicas ou a contaminación difusa dos cursos
fluviais. Polo tanto, faise necesario avaliar calquera pro-
ceso antropoxénico que poida afectar a integridade ecoló-
xica do ecosistema fluvial. E dentro do devandito proceso
avaliador, é preciso non soamente medir os parámetros
físico-químicos do sistema, senón tamén incorporar o
emprego de bioindicadores (organismos indicadores de
diferentes tipos de alteración), xa que presentan unha ele-
vada tolerancia, ou nivel de resposta, maior ca os paráme-
tros abióticos (Figueroa, 1999); e ademais, o efecto dos
contaminantes sobre a comunidade biolóxica é temporal-
mente moito máis persistente.
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Obxectivos

Empréndese un estudo dos caneiros dende tres puntos
de vista básicos: o histórico, o medioambiental e o
construtivo.

2.1. A análise histórica

Nin que dicir ten que, entre as diferentes vías de futuro que
se impoñen para o espazo rural e para a súa poboación,
xa non necesariamente campesiña, están aquelas estrei-
tamente vinculadas ao lecer da poboación urbana e ao
turismo especificamente. Esta demanda nova sobre as
áreas «non urbanas» (rurais, semiurbanas ou de tránsito
entre os dous mundos) fai da Historia, como ciencia social,
unha ancoraxe precisa e preciosa á hora de achegar infor-
macións que permitan a posta en valor do patrimonio
existente. O estudo das construcións, das actividades e
das paisaxes dende o punto de vista histórico é inescusa-
ble como motor de atracción da actividade turística, xa
for esta de tipo cultural, xa ecolóxica, e consegue dar

calidade e arrequentar, ademais de ilustrar, as activi-
dades propias do lecer. Unha ollada cara ao pasado
pode clarexar moito do que determinados sectores
da opinión pública demandan.

O estudo histórico do territorio, da súa realidade e
organización, permite profundar no coñecemento do tipo
de estrutura social que o xerou e o usou, pois son os
pobos os que ao longo do proceso de evolución histórica
van provocando mutacións profundas na paisaxe e actuan-
do sobre os ecosistemas. Interésanos coñecer a historia
das construcións populares, neste caso concreto dos
caneiros, en tanto que intervención antrópica —unha
máis— sobre un medio natural que ten influído nas formas
de vida e nas relacións sociais mantidas pola poboación,
tendo un papel preponderante como factor articulador do
territorio e impoñendo límites materiais minimizadores dos
condicionantes físicos do ecosistema. Porque a paisaxe for-
mada polo conxunto dos caneiros é o resultado das condi-
cións naturais, pero tamén das distintas adaptacións

2
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humanas ao devandito medio, pois a paisaxe é un proceso
con clara dimensión diacrónica, e cambia a medida que se
transforman os usos do espazo e as estruturas técnico-
produtivas. Polo tanto, coñecer a historia destas constru-
cións implica profundar na adaptación do home ao medio.

O estudo dende o punto de vista histórico dos caneiros do
río Miño ao seu paso polo concello de Lugo axudaría a
completar os pasos xa dados noutros ámbitos do patrimo-
nio deste espazo (do que a Muralla é o exemplo senlleiro)
para poñer en valor un patrimonio de todos os lugueses.
Neste caso dos caneiros, un patrimonio histórico e etno-
gráfico de primeira orde, que posibilitaría a visión do con-
cello —tanto polos seus propios habitantes coma polos
posibles visitantes— como un lugar no que é posible o
contacto coa arquitectura propiamente urbana, militar,
eclesiástica e tamén civil e popular. Un contacto que se
pretende que non sexa soamente casual ou visual, senón
fundado e completo a través do coñecemento amplo da
súa orixe, da evolución no tempo, dos usos e xeitos que
implicaba, da súa nomenclatura, tipo de propiedade e
comparanza co doutros ámbitos xeográficos. É dicir, que
neste estudo histórico non prescindiremos da dimensión
económica, social, ambiental e cultural da análise, e afon-
daremos na racionalidade ecolóxica da sociedade que
construíu e usou os caneiros, ora nos seus modelos pro-
dutivos, ora nas súas ideas sobre a natureza.

En moitas zonas a paisaxe e as construcións, meticulosa-
mente creadas e conservadas durante séculos por xera-
cións pasadas, están hoxe abandonadas e ruinosas. Evitar
a súa desaparición física e o seu esquecemento social,
traballo no que a investigación histórica é prioritaria,
redunda na conservación patrimonial e revaloriza a sus-
tentabilidade a longo prazo.

Os obxectivos da análise histórica serían:

• Recuperar a memoria histórica dunha actividade eco-
nómica e social como era a pesca no río Miño median-
te os caneiros.

• Recuperar o patrimonio gráfico asociado aos caneiros
(fotografías de época).

• Evitar o esquecemento dun ángulo máis do noso pasado
mediante a realización dun labor de «historia oral» no
que os habitantes do concello lucense teñan a posibili-
dade de relembraren, e polo tanto de non condenaren ao
esquecemento, unha relación co medio ambiente e coa
actividade económica da pesca hoxe perdida e en gran-
de medida esquecida.
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2.2. A análise construtiva

Cara á xestión deste patrimonio, resulta indispensable
darllo a coñecer á poboación, de xeito que esta colabore
na súa conservación e demande a súa posible rehabilita-
ción. No marco deste obxectivo xeral, preténdese inventa-
riar os caneiros e avaliar o seu estado de conservación e o
seu interese construtivo.

O traballo realizado nesta liña permitirá obter, xa que
logo, dous tipos de información:

• Por unha banda, documentación técnica de carácter
descritivo do estado actual deste patrimonio que poida
ser útil na súa xestión e para futuras intervencións de
rehabilitación.

• Por outra banda, información e material gráfico que
sirva de base para a posterior divulgación deste patri-
monio: publicacións. exposicións, paneis, carteis. folle-
tos, etc.

Un dos criterios salientables dentro deste obxectivo é
prestar especial atención á calidade estética dos resulta-
dos, sen mingua da súa calidade científico-técnica, dada a
utilidade deses resultados no posterior labor de divulga-
ción do patrimonio.

2.3. A análise ambiental

Dentro do estudo ambiental relacionado cos caneiros do
Río Miño ao seu paso polo Concello de Lugo, os obxectivos
establecidos foron os seguintes:

• Influencia dos caneiros sobre os parámetros fisicoquí-
micos do sistema (auga e sedimentos).

• Influencia dos caneiros sobre a biodiversidade do siste-
ma, subrogada á medida da diversidade ecolóxica da
macrofauna invertebrada do bentos fluvial.

• Determinación da calidade do sistema auga-sedimento
a partires dos parámetros anteriormente citados.
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Metodoloxía

Neste capítulo expóñense o material e os métodos
empregados na elaboración do traballo proposto, que
difiren dependendo do tipo de análise realizada.

3.1. A análise histórica

• Revisión bibliográfica (a través de documentación pri-
maria a partir de arquivos e hemerotecas).

• Recuperación de patrimonio gráfico asociado aos canei-
ros (fotografías de época).

• Recollida de «historia oral» a través de entrevistas ás
persoas coñecedoras da historia e funcións dos caneiros
e pesqueiras.

3.2. A análise construtiva

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA E ESTUDOS PREVIOS

En primeiro lugar buscouse, recompilouse e revisouse
toda a información escrita relacionada con este tipo de
obras rurais, así como o medio físico e a arquitectura
popular de Lugo, ámbito no que xorden estas construcións.

LOCALIZACIÓN DOS CANEIROS

O primeiro dos labores consistiu na localización dos
caneiros do río Miño ao seu paso polo concello de Lugo.
Isto fíxose mediante a recompilación e revisión de diferen-
tes materiais, fundamentalmente:

• Fotografía aérea en branco e negro dos anos 50, conser-
vada no Arquivo Histórico Provincial de Lugo, empregada
hai xa medio século na elaboración do catastro de rústica.

3
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Estudouse todo o tramo do río Miño ao seu paso polo con-
cello. Unha vez localizados os caneiros existentes, solici-
tóuselle permiso ao devandito arquivo para poder
dixitalizar as fotografías e incluír esta información no
catálogo. A foto antiga foi o material de referencia empre-
gado para o inventario, xa que na documentación actual
non aparecían reflectidos algúns deles, ou apreciábanse
con moita dificultade. Non obstante, nas imaxes dos anos
50 identifícanse con toda claridade non só os caneiros
propiamente ditos, senón que tamén se poden apreciar
en moitas ocasións as corredoiras de acceso, bastante
difíciles de detectar nas fotos e planos actuais.

• Fotografía aérea actual: no SIXPAC (www.xunta.es/visor/)
localizáronse os caneiros ou os seus restos, segundo o
caso, incluíndose a imaxe no catálogo ao carón da antiga,
para que se poida apreciar graficamente a deterioración
sufrida por este patrimonio nos últimos tempos, debido
ao seu desuso.

• Cartografía antiga e actual: utilizouse diversa cartogra-
fía e a diversas escalas, fundamentalmente:

- Cartografía dixital proporcionada polo Concello, coas
escalas 1:5.000 e 1:1.000.

- Cartografía do IGN (Instituto Geográfico y Catastral) de
Guntín (folla 98), de Baralla (folla 97) e de Lugo (folla
72) coa escala 1:50.000.

- Cartografía do IGN de Lugo (folla 72-IV), da Pobra de San
Xulián (folla 98-III), do Corgo (folla 98-I), de Calde (folla
97-II) e de Pradeda (folla 97-IV) coa escala 1:25.000.

- Cartografía do Servicio Geográfico del Ejército de Lugo
(folla nº 4-3) coa escala 1:100.000.

- Cartografía dixital da páxina web http://sitga.xunta.es.

• Outras fontes: revisáronse outras fontes para compro-
bar se poderían achegar máis información, coma o
Catastro de Contribución Urbana de 1967 e o Diccionario
Geográfico y Estadístico de Madoz. Cabe subliñar ade-
mais que algún dos caneiros inventariados só foi posible
localizalo grazas á comunicación dalgún veciño.

ELABORACIÓN DA FICHA DE ANÁLISE NO CAMPO

En base á bibliografía e cos coñecementos previos das cons-
trucións populares en xeral e dos caneiros en particular,
elaborouse unha ficha borrador de análise no campo, o con-
tido da cal se perfeccionou no traballo de gabinete. Esta
ficha completouse no campo, recollendo así a información
necesaria para elaborar a ficha definitiva. A información
recollida nela ía servir con posterioridade para a elaboración
do cadro tipolóxico destas construcións no concello de Lugo.

A ficha de toma de datos estrutúrase en dez apartados, o
primeiro deles destinado a recoller a localización exacta
do caneiro. No segundo aparecen as características dos
accesos: a facilidade a pé e en coche, o seu estado de con-
servación e os elementos adxacentes aos accesos dende
as marxes esquerda e dereita. Os seguintes apartados

dedícanse ao estudo dos tipos de cada unha das partes do
caneiro: guiares ou brazos, bocas ou canles, pías e case-
tos. O apartado número sete dedícase ao estudo dos
materiais de construción das diferentes partes do caneiro.
Por fin, os tres derradeiros epígrafes da ficha permiten
recoller notas diversas, croquis de detalles construtivos e
as fotografías da construción.

VISITA E TOMA DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA NO CAMPO

Unha vez localizados os caneiros, foi preciso visitalos para
poder obter a documentación de cada un deles. Este traballo
de campo fíxose nos meses do verán, xa que esta é a única
estación do ano na que o calado do río permite ver con cla-
ridade a construción completa e logo traballar enriba dela.
Para cada un dos caneiros realizouse o seguinte traballo:

• Busca dos accesos e documentación dos mesmos. Ao
caeren en desuso estas construcións, os seus acce-
sos adoitan estar abandonados, iso cando non foron
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destruídos por algún tipo de obra, ou «apropiados»
por algún veciño. Deste xeito tratouse de acceder aos
caneiros por ambas as dúas beiras do río, documen-
tando e cartografando algunhas das corredoiras
características, de grande interese, pero hoxe invadi-
das pola vexetación. Este labor ocupou boa parte do
tempo empregado en cada visita, e en moitos casos
fixo falla pedirlles axuda ás persoas que habitan na
zona, que moi amablemente se prestaron para conse-
guirmos este obxectivo.

• Inspección e fotografado do caneiro. Empregando unha
cámara dixital Olympus Camedia C5060 de 5.1 megapi-
xel de resolución, fíxose unha primeira inspección do
caneiro, percorréndoo e observando as súas caracterís-
ticas principais e tomando gran cantidade de fotos. Nal-
gunhas ocasións foi preciso acceder ao caseto con
embarcacións, dadas as características do leito do río e
o estado ruinoso dos guiares do caneiro.

• Toma de fotos aéreas. Nalgúns caneiros empregáronse
técnicas de fotografía aérea de baixa altitude para a súa
documentación. Esta técnica consiste en elevar a cámara
coa axuda de globos de helio, montada nun cabezal por-
tante. O cabezal vai provisto de tres servomecanismos
coas súas baterías independentes, que permiten conse-
guir o movemento horizontal e vertical da cámara e o seu
disparo; os servomecanismos son dirixidos dende o chan
mediante unha emisora de radiocontrol. Para poder ver
desde o chan o que está fotografando a cámara, cómpre
enviar o sinal de vídeo da mesma, a través dun cable, ata
un monitor portátil. Deste xeito pódese ter unha visión da
pantalla da cámara. Para maior seguranza, empregáron-
se varios globos atados uns aos outros.

• Cumprimento da ficha de campo. Na ficha elaborada
anteriormente anotáronse todos os datos de cada caneiro.

• Elaboración de croquis. Nos caneiros onde só se con-
servaban parte dos guiares ou non se conservaba
nada, o traballo remataba co fotografado e a elabora-
ción dalgúns croquis de detalles de interese. Nos
caneiros rehabilitados e nos que se conservaba o case-
to, realizáronse os levantamentos dos croquis que per-
mitisen elaborar os planos a escala, descritivos das
construcións no seu estado actual. Para tomar as
medidas empregouse un distanciómetro láser Leica,
cinta métrica, flexómetro e un caderno. Confeccioná-
ronse diversos croquis da planta, alzado e seccións do
conxunto da construción e do caseto.

• Toma de datos do levantamento fotogramétrico. Un dos
caneiros foi obxecto dun estudo máis detallado, elabo-
rando un modelo 3D con acabado fotorrealista. Para
facelo, en primeiro lugar houbo que planificar a tomada
de datos no campo, o cal se fixo mediante vídeo e ela-
boración de croquis 3D en CAD. De seguido determiná-
ronse os puntos nos que iamos situar as marcas
predefinidas. Unha vez colocadas estas, procedeuse a
fotografar o caneiro dende múltiples puntos de vista.
Ademais dos modos de fotografía convencional, empre-
gáronse tamén fotos aéreas de baixa altitude e fotos

feitas coa cámara no cabezal xiratorio montado nunha
baloira ou pértega de 6 metros e montado nuns cables
suspendidos sobre o río.

TRABALLO DE GABINETE

Unha vez rematado o traballo de campo, procedeuse a rea-
lizar o traballo de gabinete, que comprendeu o seguinte:

• Elaboración dos planos de localización e emprazamen-
to: usando a cartografía antes mencionada e as notas
sobre os accesos aos caneiros tomadas no campo, ela-
boráronse uns planos onde se reflicten as rutas segui-
das para poder acceder aos 26 caneiros.

• Montaxe na ficha das fotos aéreas antiga e actual do
caneiro, de xeito que permitan contrastar visualmente o
seu estado nas dúas épocas.
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• Elaboración dos planos a escala gráfica. Neste tipo de
traballos adóitase empregar planos elaborados á man.
As medidas tomadas no campo pasáronse a CAD para
poder reformular os planos que posteriormente se fixe-
ron manualmente. Unha vez rematados, escaneáronse e
inseríronse en caixas previamente feitas en CAD.

• Elaboración das fichas definitivas. Utilizando as fichas
borrador cubertas no campo, confeccionouse unha
ficha definitiva reflectindo toda a información recollida
de cada construción. Posteriormente, seleccionáronse
as fotos para inserir na ficha, montando as panorámi-
cas previamente.

• Análise tipolóxica. Para determinar os tipos de caneiros
presentes no concello cumpría, en primeiro lugar, esta-
blecer as características máis destacables das constru-
cións en estudo, de xeito que nos permitisen distinguir
tipos de caneiros diferenciables entre si. Poderiamos
falar duns tipos básicos, os que máis abundan na zona.
Esta caracterización tipolóxica realizouse con base nos
datos recollidos na ficha de campo. A análise das carac-
terísticas de cada caneiro permitiu determinar cales
aspectos dos analizados predominan na zona de estudo,
e así seleccionáronse as tres ou catro características
máis sobresaíntes para elaborar o cadro tipolóxico de
caneiros do concello de Lugo.

• Interese de cada caneiro. Finalmente, elaborouse un lis-
tado ordenado dos caneiros polo seu interese para a
rehabilitación, en base ás súas características máis
salientables.

• Proceso fotogramétrico. Empregando software específi-
co de fotogrametría arquitectónica (Phtomodeler), e
mediante as fotografías tomadas no caneiro de Ribeira,
fíxose o modelo 3D deste caneiro.

• Redacción do documento final.
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3.3. A análise ambiental

Para a realización do estudo escolléronse os tres caneiros
mellor conservados do río Miño, ao seu paso polo Concello
de Lugo, situados no Ombreiro (caneiro 1, 2-OMB), Lugo
capital (caneiro 2, 9-CUI), Cuíña (caneiro 3, 11-CUI).

Cada caneiro dividiuse en tres zonas, dúas laterais e unha
central, para obter unha maior representatividade da
influencia de ditas infraestruturas no ecosistema fluvial.
En cada unha desas tres zonas tomáronse, antes (A) e des-
pois (D) do caneiro, mostras de auga, sedimento e fauna.

As mostras de auga foron analizadas para obter dados de:
pH, condutividade eléctrica, demanda química de osíxeno,
fosfatos, nitratos, amonio, calcio, magnesio, sodio, potasio
e sólidos disoltos e en suspensión.

Os sedimentos foron analizados para obter datos de: tex-
turas (porcentaxe de areas, limos e arxilas), carbono,
azoto, fósforo e metais pesados.

As mostras da fauna invertebrada obtida en cada punto
de mostraxe, con axuda dunha rede Surver foron identifi-
cadas no laboratorio coa axuda dunha lupa binocular e
de diversas guías de fauna doceacuícola (Descarpen-
triers e Villiers, 1973; Needham e Needham, 1982). Os
espécimes foron identificadas a nivel de orde, e cos
datos obtidos calculáronse os seguintes índices: 

• EPT (porcentaxe de efemerópteros, plecópteros e tri-
cópteros respecto ao total atopado en cada punto da
mostraxe). Este índice permítenos clasificar a auga en
diferentes calidades segundo o seguinte cadro (tomado
de Carrera y Fierro, 2001).

% EPT CALIDADE

75-100 moi boa
50-74 boa
25-49 regular
0-24 mala 

• Índices de diversidade ecolóxica:

- H´de Shannon-Wiener, H’= - ™ pi log pi
- pi = nº de individuos de cada especie/nº total de indivi-

duos de todas as especies

O grao de contaminación foi estimado empregando o
Índice de contaminación (Ic). O Ic calcúlase como o
cociente entre o valor medio obtido no estudo e o valor
medio de referencia, tal que Ic = Concentración
Medida/Concentración de referencia (Carballeira, A. e
col., 2000). Este índice foi empregado tanto para mostras
de auga como de sedimento.

Para o cálculo dos índices empregouse o programa infor-
mático EcoMeth Exetersoftware NY USA, e para as análi-
ses estatísticas o programa SPSS 11.1 para Windows.
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O medio físico
do concello

4.1. Situación, límites e extensión

O concello de Lugo, situado no centro-leste da
comunidade autónoma de Galicia, limita ao norte
cos concellos de Outeiro de Rei (comarca de Lugo) e
Castro de Rei (comarca da Terra Chá), ao leste co con-
cello de Castroverde (comarca de Lugo), ao suroeste co
concello do Corgo (comarca de Lugo), ao sur co concello
de Guntín (comarca de Lugo), e ao oeste co concello de
Friol (comarca de Lugo).

O concello de Lugo abrangue unha superficie de 332 Km2,
distribuída nas 55 parroquias seguintes:

4

Adai (Sta. María Madalena)
Bacurín (San Miguel)
Bascuas (Santa María)
Bazar (San Remixio)
Benade (San Estebo)
Bocamaos (San Xulián)
Bóveda (Santa María)
Burgo (San Vicente)
Calde (San Pedro)
Camoira (San Estevo)
Carballido (San Martiño)
Coeo (San Vicente)
Coeses (Sta. Mª Madalena)
Cuíña (Santa Olalla)
Esperante (Santa Olalla)
Gondar (Santa María)
Labio (San Pedro)
Lamas (Santa Olalla)
Lugo
Mazoi (Santa Olalla)
Meilán (Santiago)
Monte de Meda
Muxa (San Salvador)
Ombreiro (San Martiño)
Orbazai (San Miguel)
Outeiro das Camoiras (San
Salvador)
Pedreda (San Vicente)

Pías (San Vicente)
Piúgos (Santiago)
Poutomillos (San Martiño)
Prógalo (Santiago)
Recimil (San Lourenzo)
Ribas de Miño (San Mamede)
Romeán (San Pedro)
Rubiás (San Xulián)
Saa (Santiago)
San Mamede dos Anxos
San Martiño de Piñeiro
San Pedro de Mera
San Román (S. Cristina)
San Salvador de Muxa
San Xoán de Pena
San Xoán do Alto
San Xoán do Campo
Santa Comba (S. Pedro)
Santa María de Alta
Santa Marta de Fixós
Santalla de Bóveda de Mera
Santo André de Castro
Soñar (San Pedro)
Teixeiro (Santa María)
Tirimol (San Xoán)
Torible (Santa Mariña)
Veral (San Vicente)
Vilachá de Mera (San Xulián)

Juan Ortiz Sanz

Mª Teresa Rego Sanmartín

Teresa Rodríguez López
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As vías de comunicación do concello estiveron tradicional-
mente vinculadas ao río Miño e ás vías romanas que unían
a súa capital con Astorga e León, coa Coruña e coa cidade
portuguesa de Braga. Posteriormente xurdiría o camiño
norte de Santiago, as modernas estradas e o ferrocarril de
Palencia á Coruña, que configuran a actual rede principal
de transporte do Concello.

4.2. Xeoloxía

En canto á xeoloxía, o concello de Lugo localízase na
denominada zona Asturoccidental-leonesa da penínsu-
la ibérica.

Boa parte da metade sur do concello e mais unha franxa
central da zona norte pertence ao Tramo Inferior da Serie
de Vilalba do Dominio do Manto de Mondoñedo. Este tramo
caracterízase polo predominio das lousas grises e gres,

aparecendo tamén xistos escuros, ricos en biotita, e gnei-
ses anfibólicos, compostos por cuarzo e outros minerais.
A orixe destes materiais sitúase no Precámbrico.

Granito Xisto

En dúas grandes áreas situadas nas zonas leste e noroes-
te do concello atopamos rochas graníticas hercínicas,
denominadas Granitos Tardíos.

En varios puntos do concello temos sedimentos terciarios,
da denominada cunca de Vilalba, composta dunha alter-
nancia de arxilas e areas.

Ao carón do Miño aparecen depósitos aluviais do Cuater-
nario, compostos habitualmente por cuarcitas, gres, lou-
sas, gneises e cuarzo.

4.3. Relevo e hidrografía

O relevo do concello foi configurado polo río Miño e os
afluentes que deitan as súas augas nel, fundamental-
mente o Narla e o Mera pola súa marxe dereita e o

Fervedoira e o Chamoso pola marxe esquerda. O leito do
Miño define unha estreita franxa, con bordes a 375 m. de
altitude, que cruza o concello en dirección ao sueste
desde o noroeste.

O relevo caracterízase, entón, pola presenza de diversas
penas e outeiros, de ata 788 m. de altitude (Monte Picato),
que marcan as divisorias de augas dos vales dos ríos
antes citados e algúns regos de menor entidade.

O val máis importante pola súa extensión da zona leste
do concello é o do Mera, a cunca do cal se encontra case
na súa totalidade dentro do territorio municipal. Está
flanqueado pola Pena do Rei (655 m.), Pena da Grela
(579 m.), Monte Pedroso (679 m.), Pena de Fornos (757
m.), Pena da Culpa (722 m.), Alto de Seoane (576 m.),
Montes da Costa (522 m.) e O Castelo (454 m.). Estes
montes separan o val do Mera da vertente dereita do
tramo final do Narla, boa parte do cal se acha dentro da
zona norte do concello.

Ao sur do Mera, completan a marxe dereita da cunca do
Miño no concello os vales do rego do Lavadoiro e do río
Vilamoure, que recollen a maior parte das augas das
ladeiras do Monte Picato.

Ao oeste do Miño o relevo do concello está presidido polo
Outeiro Maior (728 m.), cuxos contrafortes cara ao noroes-
te (Penalba, Castro Falez, Outeiro da Cruz, etc.), xunto con
diversas elevacións que podemos atopar cara ao leste
(Pena Grande, Monte Sartego, A Ermida no Ceao e mais o
Monte do Tumbo), constitúen a divisoria de augas dunha
importante zona que verte ao Miño fóra do concello, por
Castro de Rei e Outeiro de Rei, a través dos ríos Piñeiro,
Santa Marta, Rozas e Lea, xa máis ao norte.

Os vales dos pequenos regos que verten ao Miño pola
esquerda nada máis entraren no concello (Vilardor e
Abazai), o val do Fervedoira, o do rego de San Mamede e
a vertente dereita do tramo final do río Chamoso confi-
guran o relevo da zona central deste territorio. As divi-
sorias de augas dos vales destes últimos, que se
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dispoñen en sentido radial dende o Outeiro Maior, están
formadas por diversos montes, entre os que destaca a
sucesión do Alto de Penias, o Monte Pedroso, o Monte
de Sande e o Monte de Farxocos, que constitúe a diviso-
ria de augas do Fervedoira e o Chamoso.

O río Miño nace nunha paraxe chamada Pedregal de Irimia,
na Serra de Meira (Lugo), a 800 m. de altitude. Todo o
seu curso alto está declarado Reserva da Biosfera. O
río percorre os seus primeiros 40 km pola Meseta de
Lugo, a Terra Chá, penechaira que acada unha altitude
de 450-650 m sobre o nivel do mar. Ao seu paso polo
concello de Lugo o río Miño ten un superficie de 2.303
Km2, unha contribución anual duns 1.350 Hm3, unha
contribución media mensual de 112 Hm3, un caudal
absoluto inferior aos 46 m3/sg, un caudal relativo ou
específico de 18,5 l/sg/Km2 e un coeficiente de irregu-
laridade de 3,2 (Atlas de Galicia. Tomo 1: Medio Natural.
Anos 1970-1987).

Déficit de escorrentía no río Miño, ao seu paso polo conce-
llo de Lugo, no período 1970-1987 (Atlas de Galicia)

O curso alto do Miño chega ata Portomarín; recibe as
augas dos ríos Mera, Fervedoira e Chamoso, así como
dunha serie de regatos.

Variación mensual dos coeficientes de caudal no período
1970-1987 (Atlas de Galicia)

No seu paso polo Concello de Lugo o río Miño preséntase
como un río caudaloso, tranquilo e encaixado, cuxo leito
está interrompido por numerosos caneiros e muíños.

4.4. Climatoloxía 

O clima de Lugo é oceánico continental (ou suboceánico),
con invernos fríos e veráns suaves. O seu índice de continen-
talidade (Gorczynski), que aumenta co incremento do rigor
térmico marcado pola perda de influencia marítima, sitúase
no rango de 15-20 característico dos climas continentais,
mentres que o índice de oceanidade (Kerner), que expresa a
prevalencia do efecto moderado do océano, sitúase no rango
10-20. Os datos máis salientables da súa climatoloxía figu-
ran a continuación (Atlas de Galicia. Tomo 1: Medio Natural).

• Precipitación: 1000 mm/ ano
• Temperatura media de xaneiro (mes máis frío): 5-6 ºC
• Temperatura media de agosto: 15-16 º C.
• Temperatura media anual: 12 º C
• Número de horas de sol ao ano: 1800-2000
• Número de días de xeada: 250-300
• Días libres de xeada: <50
• Número de días de precipitación: 100-120
• Evapotranspiración anual: 600-650 mm
• Déficit de precipitación anual: 200-250 mm

Dende o punto de vista bioxeográfico, o concello de Lugo
pertence á rexión eurosiberiana no piso bioclimático coli-
no (temperatura media anual superior aos 10º, tempera-
tura media das mínimas do mes máis frío maior ca 0º, e
temperatura media das máximas dos mes máis frío próxi-
ma a 8º. (Ribas Martínez, 1987).

4.5. Vexetación 

A vexetación de ribeira cumpre un papel trascendental
nos ecosistemas fluviais. Por unha banda, as raíces das
árbores actúan como unha suxeición para o substrato das
ribeiras, e por outra, favorecen a existencia de distintos
hábitats ao longo do leito do río, grazas á sombra que
proporcionan, e ademais evitan o ingreso de contaminan-
tes na auga. Os tipos de árbores de ribeira máis frecuentes
en Galicia, e en concreto, na cunca do Miño, son: carba-
lleiras (Quercus pyrenaica, Quercus robur), ameneiro
(Alnus glutinosa), bidueiro (Betula alba), matogueiras
húmidas (Ulex europaeus, Cytisus ingramii) e salgueiros
(Salix atrocinerea).

Nas ribeiras do Miño ao seu paso polo concello de Lugo
atopamos unha harmoniosa paisaxe na que se combinan
os bosques cos prados; todo isto foi declarado pola UNES-
CO como Reserva da Biosfera, polo que se ten que compa-
tibilizar a conservación de todas estas hectáreas (unhas
360.000) cos usos tradicionais. Os muros e sebes que
marcan as chousas, así como a vexetación que rodea o
leito fluvial, constitúen a trama desta paisaxe tipicamente
lucense e de gran valor ecolóxico.

Dentro da vexetación arbórea, hai que salientar a presenza
do castiñeiro (Castanea sativa) e do carballo (Quercus
robur), de emprego xeneralizado nas estruturas das cons-
trucións populares, como veremos máis adiante.
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As construcións
rurais tradicionais

do concello

Os caneiros forman parte do amplo, complexo e rico
conxunto de construcións rurais tradicionais exis-
tentes no concello. Neste capítulo expóñense os
principais trazos dese conxunto, tratando de poñer
de manifesto a paisaxe construída na que se enmar-
ca o obxecto do noso estudo.

5.1. As aldeas e o disperso

O espazo edificado no medio rural do concello áchase ver-
tebrado polas innumerables aldeas diseminadas polo seu
territorio. Nelas localízanse a maioría das construcións
existentes, dando lugar a casaríos de forma en planta e
concentración moi diversas.

Existen no concello 330 aldeas, é dicir, unha aldea por
km2, cifra que dá idea do densamente poboado que se
atopa o concello.

O territorio organízase en zonas de cultivo máis intensi-
vo (agras) e zonas de monte. As primeiras atópanse nas
áreas máis fértiles, habitualmente nos fondos de val.
Nas proximidades das agras adoitan atoparse as aldeas,
de modo que a súa localización está ligada aos cursos de
auga. Resulta moi habitual atopar os núcleos empraza-
dos a media ladeira, separados varias ducias de metros
do curso fluvial.

Fóra das aldeas, a construción do disperso está dominada
polas vías de comunicación (camiños e corredoiras) e
todas as obras asociadas a elas (valados, muros, pon-
tes...). Tamén podemos atopar en ocasións edificacións de
tipo relixioso (ermidas, cruceiros...) e de tipo produtivo
(muíños, caneiros, pendellos, canles, depósitos de rega...).
Mención á parte merecen os castros, vestixios das cons-
trucións máis antigas que se coñecen no concello, locali-
zados en múltiples penas e outeiros.

5

Juan Ortiz Sanz

Mª Teresa Rego Sanmartín

Patricia Vázquez Pelarigo
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5.2. Arqueoloxía: os castros

Os castros constitúen os antecedentes da construción
popular actual do concello. As construcións presentes
neles caracterizábanse fundamentalmente pola súa plan-
ta redonda, probablemente adoptada pola maior facilidade
para resolver a cuberta, que era de material vexetal.

No concello contamos co xacemento de Pena Fita, en
Adai, no que podemos ver restos da idade do bronce dun
tipo de edificación con estrutura a base de soportes de
madeira cimentados «en cáliz» na rocha, que serve á súa
vez de soleira. O cerramento probablemente estaría cons-
tituído por material vexetal. Quizabes se trate do tipo máis
primitivo de edificación residencial na zona.

Outro tipo de construción primitiva, probablemente máis
evolucionada ca a descrita anteriormente, pero predece-
sora das actuais, serían as cabanas tipo palloza, con
cuberta de material vexetal sobre armazón de madeira
apoiado en muros de carga perimetrais, de pedra. Este foi
o modelo de edificación presente en todo o territorio ata
hai varios séculos, pero xa desaparecido hoxe en día. 

Estes son os dous tipos construtivos populares máis anti-
gos, a partir dos cales se orixinarían os actuais, despois da
evolución secular de materiais e técnicas construtivas.

5.3. As construcións relixiosas

No medio rural do concello atópanse múltiples constru-
cións de tipo relixioso.

Destaca en primeiro lugar o templo de Santa Eulalia ou
Santalla de Bóveda, de orixe incerta, atribuído aos roma-
nos e con posteriores engadidos visigóticos. Trátase
dunha bóveda decorada ao fresco que arrinca de muros
perimetrais a base de cantería, que xera un espazo de
planta rectangular, pavimentado tamén en pedra, con
impluvium central. A presenza de arcos de ladrillo e
columnas completa os principais trazos construtivos do
que pode considerarse quizabes o monumento relixioso
máis senlleiro da zona rural do concello.
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Por outra banda, na actualidade todas as parroquias
contan con igrexa parroquial, de maneira que podemos
atopalas de diversas épocas e estilos. Habitualmente
sitúanse na aldea máis importante da parroquia, aínda
que tamén as podemos ver fóra dos núcleos, no disper-
so, illadas e exentas doutras edificacións. Xeralmente
contan cunha única nave, de planta rectangular, con
cuberta a base de lousa sobre estrutura de madeira e
grosos muros de carga de cantería. O elemento máis
rechamante adoita ser a fachada principal, rematada con
espadanas ou con torres, coroadas con pináculos e cúpu-
las máis ou menos ornamentadas.

Tamén son frecuentes no concello as ermidas, de caracte-
rísticas similares ás igrexas parroquiais pero moito máis
humildes. Neste caso é máis frecuente atopalas no dis-
perso ca formando parte de núcleos.

Completan o conxunto de construcións dedicadas ao culto
os petos de ánimas e os cruceiros, amplamente difundi-
dos polo noso concello.

5.4. Casas reitorais, pazos e casas grandes

No noso medio rural tamén contamos con representación
deste tipo de construcións, erixidas pola igrexa, os fidal-
gos locais ou as familias de maior poder adquisitivo do
momento. Trátase de conxuntos que poden chegar a con-
tar con edificacións de tipo relixioso, como pequenas
capelas ou cruceiros, unha gran vivenda e unha elevada
variedade de edificios produtivos, ás veces dentro dun
recinto individualizado do resto do territorio por un muro
perimetral de considerable altura.
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5.5. As escolas

Cada parroquia conta tamén cos edificios destinados ás
antigas escolas, hoxe en desuso. Podemos diferenciar
dous tipos: as que participan plenamente das característi-
cas da arquitectura popular, e as realizadas segundo un
modelo construtivo moderno.

5.6. As feiras

A celebración de feiras e mercados foi durante moitos
anos unha das actividades socioeconómicas máis
importantes do medio rural en Galicia. No concello
pódese atopar aínda hoxe en pé algunha feira que cons-
titúe un conxunto de gran valor, fundamentalmente pola
súa singularidade. Trátase de pequenas construcións de
planta rectangular, cun portón frontal e un espazo inte-
rior para habilitar un mostrador ou uns escanos e
mesas para comer.

5.7. Lavadoiros, pozos e fontes

Os espazos comúns dedicados ao lavado da roupa e mais
os puntos de extracción de auga ou mananciais precisa-
ban de pequenas construcións presentes nas aldeas todas
do noso concello.
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5.8. As construcións industriais

Existen tamén unha serie de construcións para as inci-
pientes industrias, destinadas fundamentalmente á trans-
formación de produtos agrarios e á elaboración de
ferramentas para o traballo no campo. 

Entre as primeiras destacan os muíños fariñeiros pola súa
abundancia, variedade tipolóxica e distribución territorial.

A evolución dos muíños fariñeiros tradicionais deu lugar
a pequenas fábricas de fariña, aínda hoxe en funciona-
mento, testemuñas vivas da arqueoloxía industrial do
concello de Lugo.

Xunto aos muíños fariñeiros aínda é posible atopar algún
batán para a transformación do liño, bastante común nal-
gunha zona do concello en tempos pasados.

Completan o conxunto de edificacións industriais os
serradoiros e os mazos, que contaban con fragua, mazo,
pedra de afiar, etc.
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5.9. As construcións do territorio

Non se pode comprender a paisaxe de Galicia en xeral e
do concello de Lugo en particular sen as construcións
presentes no disperso. Como xa comentamos, as aldeas
constitúen as agrupacións edificadas máis significativas
neste contexto. Fóra delas, algúns muíños, mazos, batáns,
ermidas e capelas, e unha elevadísima cantidade das
denominadas construcións do territorio.

Dentro deste grupo destacan as corredoiras e as constru-
cións que levan asociadas, fundamentalmente valados,
pontes e muros de contención. A abundancia e variedade
destas obras é considerable, achegando unha alta riqueza
ao conxunto edificado popular.

Os valados presentan tamén unha gran variedade, tanto
no que se refire ao valado en si como ás cancelas presen-
tes nos accesos ás leiras.
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En canto ás pontes e pontellas, raros son xa os exempla-
res que podemos atopar en bo estado de conservación.
Os máis característicos da arquitectura popular do conce-
llo son os alintelados, co taboleiro a base de lastras de
pedra exclusivamente. Máis raros resultan os de taboleiro
mixto, a base de lastras de pedra sobre trabes de madei-
ra. En todos os casos apoian sobre estribos e piares de
pedra, cun número variable de ollos. É posible atopar
tamén solucións en falso arco.

5.10. As construcións da produción agraria

As actividades produtivas fundamentais na economía tra-
dicional galega eran a agricultura e mais a gandaría, e
ambas requirían unha ampla variedade de edificacións
para o seu desenvolvemento. 

A actividade da explotación xiraba fundamentalmente
ao redor da casa. A casa estaba presidida polas estan-
cias destinadas á vivenda, que podía compartir edificio
con locais produtivos ou ben podía estar constituída
exclusivamente por habitacións, sendo os locais produ-
tivos independentes. En ocasións podemos chegar a
atopar moitas das construcións da explotación reunidas
ao redor dun pequeno patio ao que se accede por unha
gran portada.

A explotación agraria demandaba almacéns para os dife-
rentes produtos que se manexaban nela. A gra e a palla
eran os que, polo seu volume, adoitaban requirir edificios
propios: hórreos e palleiras respectivamente.
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Por outra banda, o gando que se reunía na explotación era
moi variado, e isto podía dar lugar a unha ampla gama de
construcións específicas para as necesidades de cada ani-
mal: cortes, galiñeiros, pombais...

A explotación do campo requiría un conxunto de aveños
construídos en madeira e ferro, algúns dos cales eran
bastante voluminosos, como o carro ou o arado. Para
resgardalos da intemperie construíanse os alpendres
ou pendellos.

Ademais das construcións anteriores, moitas veces é posi-
ble identificar entre o conxunto edificado da casa outras
destinadas a usos produtivos que contan con característi-
cas moi peculiares. Este é o caso das airas, o forno, algún
tipo de secadoiro, os depósitos para rega, etc.
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5.11. Outras construcións

Como complemento á actividade agraria practicábase a
pesca no río con rede, para a que se construían os canei-
ros, obxecto principal do presente estudo, que se describi-
rán detalladamente máis adiante. 

Completan as construcións populares no concello obras
destinadas a outros usos como os muros de canaliza-
ción dos ríos.

5.12. Técnicas construtivas

A maioría das construcións populares que podemos atopar
hoxe en día no medio rural do concello foron feitas durante o
século XIX e a primeira metade do XX. Estas presentan unhas
características construtivas comúns, froito da evolución
experimentada polas técnicas populares durante séculos.

EDIFICACIÓN

Agás algunhas construcións especiais coma os pombais,
os fornos ou os hórreos, a maioría dos edificios que pode-
mos atopar presentan planta cuadrangular e están consti-
tuídos por unha cuberta de entre unha e catro augas
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delimitada por cerramentos desde o chan ao beiril. A este
volume principal poden aparecer vinculados outros,
xerándose plantas máis complexas. 

O número de volumes asociados entre si, as diferenzas en
altura e tamaño dos mesmos, así como a forma en que se
unen, dá lugar a unha ampla variedade formal dos con-
xuntos edificados. 

Algúns tipos de edificios están presididos por elementos
singulares como diques ou balsas: tal é o caso de moitos
muíños ou dos caneiros.

CUBERTAS

Como material de cubrición dos edificios predomina
maioritariamente a lousa de xisto, pousada sobre as
táboas ou cangos que culminan a estrutura. O encontro
co muro resólvese sen mostrar exteriormente a madeira
da estrutura, polo que o beiril está formado soamente
pola primeira ringleira de lousas da cuberta, voadas uns
centímetros.

O cumial das lousas fórmase mediante a derradeira fila
delas engalletadas, ou ben remátase cunha rea de tellas.
Nos vértices e esquinais de moitas cubertas encontramos

a miúdo curiosos adornos. Mención á parte merecen as
cruces, pináculos e outros elementos que rematan os pin-
ches dos penais dos hórreos, que presentan moita varie-
dade e interese.

As chemineas, ás veces de dimensións considerables,
completan o conxunto de elementos construtivos presen-
tes nas cubertas.

Estruturalmente falando, a cuberta resólvese mediante
un forxado unidireccional inclinado a base de latas ou
cangos de madeira sobre vigas do mesmo material. A



435. As construcións rurais tradicionais do concello

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
ANÁLISE

madeira empregada nos elementos estruturais máis
importantes era maioritariamente a de castiñeiro,
usándose tamén bastante a de carballo, aínda que neste
caso destinábase xeralmente a pezas de menor impor-
tancia estrutural.

No caso máis xeral de cubertas a dúas augas, o apoio
superior faise sobre o cumio ou sobre un muro de
maior altura ca os dos extremos. O cumio apoia nos
vértices dos muros piñóns extremos, podendo contar
tamén con apoios intermedios en elementos estruturais

diversos (tesoiras, burras, soportes, etc.). O apoio infe-
rior do forxado realízase nos muros extremos, ou ben
en vigas que descansan sobre columnas de diversos
materiais, xerando así espazos cubertos abertos ou
protexidos mediante algún tipo de cerramento sen fun-
ción portante.
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FACHADAS

Os grosos muros de carga da estrutura portante da maio-
ría de edificios adoitan constituír tamén a fachada do
mesmo. Exteriormente aparecen poucos ocos: o portón de
acceso, algunha ventá e as características bufardas.

Nalgúns casos tamén atopamos elementos singulares nas
fachadas, como corredores, balcóns e patíns.

A maioría das fachadas que podemos atopar hoxe mos-
tran ao exterior o material de que está feito o muro; así a
todo, moitas delas revestíanse con argamasa de cal e area.

A combinación de diferentes cores nos panos cegos, na car-
pintaría e nas marcacións de ocos, zócalos, cornixas e faixas
daba lugar a unha ampla, variada e rica gama de fachadas.

Certos edificios, por exemplo moitos hórreos, palleiras e
corredores, contan con cerramentos a base de madeira,
vista ou pintada de cores rechamantes, o que lles proporcio-
na ás súas fachadas un aspecto exterior moi característico.

En ocasións podemos atopar un tipo de cerramento moi
característico do concello, feito a base de grandes lousas
apoiadas en columnas e en vigas paralelas ao beirado.
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MUROS

Os muros son os elementos estruturais máis emprega-
dos na construción popular. O seu uso esténdese desde
o simple valado de delimitación de leiras ata pequenas
pantallas que se valen do empuxe pasivo do terreo
para manter a súa estabilidade fronte ao empuxe acti-
vo do mesmo.

Abundan os muros de gravidade que reciben accións late-
rais do vento, o terreo, a auga e outros materiais, e que as
contrarrestan grazas ao elevado peso da estrutura. Tal é o
caso dos citados valados, dos muros de contención moitas
veces adxacentes aos camiños, dos diques de pequenas
presas, dos muros de dirección da auga, dos muros de
depósitos, etc.

Son frecuentes tamén os muros de carga dos edificios,
que reciben a acción dos elementos da cuberta e forxa-
dos intermedios e serven á súa vez de cerramento. As
posibles accións laterais do vento, da auga ou do
terreo contrarréstanse co efecto do elevado peso dos
elementos estruturais e mais con muros de arriosta-
mento. Tal é o caso, por exemplo, dos estribos das pon-
tes ou dos muros que delimitan o inferno e os cubos
dalgúns muíños.

Os muros arrincan en moitas ocasións da mesma rocha,
aparecendo reforzados ás veces nas esquinas, con ele-
mentos singulares para formar as xambas e os linteis dos
diferentes ocos ou con soleiras no seu coroamento, que
permiten repartir as cargas puntuais que lles transmiten
as trabes que apoian neles.

A variedade e a calidade dos muros que podemos atopar
no concello está relacionada coa sona que tiñan os can-
teiros locais e coa peculiar configuración xeolóxica deste
territorio. Podemos establecer así diversas zonas: unha
franxa central na que se utiliza exclusivamente o xisto
nos muros; outras áreas, adxacentes aos extremos orien-
tal e occidental do concello, nas que se emprega soa-
mente o granito; e, en terceiro lugar, un conxunto de
zonas de transición entre as anteriores, nas que podemos
atopar ambos os dous materiais mesturados en maior ou
menor medida.

Os muros realízanse, pois, con diferentes tipos de materiais
e aparellos. Os dous materiais básicos son, como xa se dixo,
o xisto e o granito. O primeiro dá lugar á cachotaría de xisto,
que pode aparecer cos seus esquinais e ocos reforzados con
grandes pezas de cantaría de granito. O granito orixina unha
maior variedade de muros, podéndose diferenciar os de
cachotaría e os de cantaría, segundo o tamaño das pezas
que forman o muro e o maior ou menor número de caras
traballadas e grao de traballo das mesmas. Para rematar,
pódense citar os muros mixtos, que empregan os dous
materiais nos seus panos cegos. Todos eles poden aparecer
en seco ou aparellados con morteiro de barro.

Área de xisto
Área de granito
Área mixta
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PIARES

Outros elementos estruturais interesantes son os sopor-
tes, empregados en multitude de ocasións co obxecto de
proporcionar un apoio puntual en altura a unha viga.
Podémolos atopar feitos tanto de madeira coma de pedra,
basta ou finamente traballados, dunha peza ou de cacho-
tes postos uns enriba dos outros. 

Mención especial merecen os piares dalgunhas pontes e
os pés de moitos hórreos, entre os que podemos atopar
pezas de moi alto interese. Outro dos elementos que

traballan a compresión simple máis característicos das
construcións populares do concello son as lastras
empregadas como xambas dalgúns ocos, coma os que
comunican a cociña coa corte.

PAVIMENTOS

Os pavimentos que se empregan na construción popular
tamén son bastante variados. O máis sinxelo é o terreo
natural que se converte, mediante a simple compactación
exercida polos animais e vehículos en tránsito, nunha
estrutura con certa estabilidade fronte aos axentes
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atmosféricos e capacidade portante. Noutras ocasións a
erosión que provoca o paso de carruaxes e animais fai
que se formen firmes transitables porque se descobre a
rocha subxacente, moi estable e resistente.

Nalgunhas ocasións (corredoiras, airas, edificacións, etc.)
é preciso estabilizar o firme cun revestimento de pedra.

FORXADOS

En moitas ocasións é preciso dispoñer de pisos para
xerar locais en planta alta ou salvar un curso de auga.
Deste xeito podemos atopar forxados ou placas unidi-
reccionais en moitas construcións: pontes, muíños,
vivendas, hórreos... 

A variedade é grande, pero o sistema máis habitual é a
base de enlatado de madeira ou de tarima sobre viguetas
e vigas do mesmo material, empregado masivamente na
cuberta e na casa.

Tamén podemos atopar pisos de pedra sobre trabes de
madeira, de lousas de pedra, ou máis singulares, como
os existentes en edificios destinados ao secado de pro-
dutos diversos, cunha trama que debía ser permeable
ao ar ou ao fume, e estaba constituído por unha grella
de madeira.
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A pesca
no río Miño

6.1. Introdución

O termo caneiro vén significar «pesqueira, canle compos-
ta ordinariamente de dúas estacadas ou muros, chamados
guiares, que forman no río unha represa, no boqueiro da
cal se colocan as redes para pescar anguías, reos, sába-
los...» (Rodríguez González, 1958).

Neste caso concreto ímonos centrar preferentemente no
seu uso fluvial.

Ao longo do Río Miño, e de moitos dos seus afluentes, pode-
mos constatar a presenza destas peculiares construcións
arquitectónicas implementadas polo home para optimizar a
explotación dos recursos piscícolas que ofrece o río.

6.2. A pesca da anguía

Na economía rural, os produtos do río tiñan unha
certa transcendencia, sobre todo no caso das
anguías. A pesca foi o soporte de moitas economías
sobre todo nas zonas do interior. 

A partir da Idade Media, a demanda de peixe foi en
aumento e o seu valor foise equiparando ao doutros pro-
dutos alimenticios. Por outra banda, a pesca era abun-
dante, as prohibicións eran moi escasas e as augas
estaban limpas.

Xeralmente pescaban os homes, e as mulleres e rapaces
eran os encargados das vendas.

6

Patricia Vázquez Pelarigo
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A Anguilla anguilla é un dos poucos peixes que reparten a
súa vida entre o mar e o río. Vive e medra no río e realiza
a súa migración reprodutiva cara ao mar.

Teñen un ciclo de vida complexo, xa que non se comportan
igual todas as poboacións, habitando zonas con maior ou
menor salinidade. 

As anguías femias, cando están listas para reproducirse,
empezan a baixar polos ríos cara ao mar despois de teren
vivido en augas continentais de 9 a 15 anos, como mínimo,
cando miden entre 60 e 80 cm e pesan entre 400 gramos e
1 kg. Os machos migran máis novos e con bastante menos
peso (Arnaiz et. al., 1998) 

No seu período de crecemento no río, a anguía almacena
gran cantidade de graxas, ata o 25%, tendo un alto valor
de cotización polo seu sabor. Grazas a estas graxas poden
migrar cara ao mar. Antes da súa migración, as anguías
adultas sofren unha serie de transformacións:

• A pel, dorsalmente vólvese escura, e ventralmente
branca prateada, tomando a cor típica dos peixes de
mar aberto.

• Os ollos aumentan o seu tamaño, e modifícanse os pig-
mentos retinianos para así adaptarse ás condicións de
pouca visibilidade a grandes profundidades no mar.

• O aparello dixestivo atrófiase, xa que cando as anguías
entran no mar deixan de alimentarse.

• A vexiga natatoria hipervascularízase.

As anguías migran na estación outonal cara ao mar, cando
os ríos teñen un maior caudal, manténdose uns días nas
desembocaduras e esteiros, onde se acaban de adaptar ás
condicións de salinidade.

As gónadas desenvoltas no período previo á migración
maduran, chegando ás zonas de posta nuns 6 a 9 meses.
Isto supón que as anguías porían os seus ovos ao redor

dun ano e medio despois do inicio da viaxe no mar. A posta
realízase a uns 600 metros de profundidade, con entre 7 e
20 millóns de ovos por posta dependendo do tamaño da
femia. Os ovos teñen un diámetro de 0.3 a 0.8 mm A eclo-
sión ten lugar ás 24 horas, en superficie, emerxendo
unhas larvas de 5 mm de lonxitude. Chegados aos 7 mm
de tamaño, adoptan unha forma aplanada e comezan a
súa migración cara ao río. A partir de agora toman o nome
de angula.

Dende o outono ata a primavera, as angulas modifican a
súa fisioloxía osmorreguladora para adaptárense á auga
doce, e remontan os ríos a contracorrente, aproveitando
os movementos das mareas. A partir de aquí sofren unha
serie de transformacións:

• A pel: volvéndose escuras dorsalmente e amarelas
ventralmente. 

• O aparello dixestivo: deixan de comer, cerrándose o
estómago, e diminúen de peso e de lonxitude. Pero ao
final deste proceso, o tracto dixestivo vólvese abrir, e
comezan a comer de novo e a medrar.

Nesta fase de crecemento denomínanse anguións.

Unha parte destes anguións remonta o río, pasando a vivir
na auga doce, mentres que a outra parte sempre vive en
auga salgada.

As poboacións de anguías que non remontan os ríos están
compostas maioritariamente por machos, mentres que as
angulas que si os remontan dan lugar a poboacións de
femias, que medran en tamaño máis ca os machos. Isto é
debido a que a anguía é unha especie hermafrodita, con
gónadas non desenvoltas ata alcanzar uns 40 cm de lonxi-
tude, comezando a gametoxénese a partir deste tamaño e
adoptando un ou outro sexo.
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6. 3. Pescos e pesqueiras

No curso medio-baixo do Río Miño áchanse unhas cons-
trucións moi semellantes aos caneiros, chamadas pescos
ou pesqueiras, onde se pescaban diversas especies de
peixe, en especial a lamprea.

Esquema de pesca de lamprea no baixo Miño con biturón.
Fonte: Elaboración propia a partir de Caamaño 2003.

O nome de pesqueiras ou pescos fai referencia a dúas
realidades diferentes. Por unha banda son lugares ou
puntos concretos na ribeira do río que pola súa situa-
ción estratéxica, preto de onde se producen as correntes
ou remuíños, propician a captura do peixe. Por outra
banda, trátase de construcións ciclópeas feitas a base
de perpiaño de pedras aliñadas paralelamente ou ao
biés do río para orixinar artificialmente correntes que
faciliten o camiño a seguir polos peixes co mínimo
esforzo (Portela, 1985) 

Tanto as redes empregadas coma as artes de pesca difi-
ren das dos caneiros.

Esquema de pesca de lamprea no baixo Miño con cabaceira.
Fonte: Elaboración propia a partir de Caamaño 2003.

Rede de pesqueira ou biturón. Fonte: Elaboración propia a
partir de Ladra 1998.

6.4. Aparellos de pesca

A principal arte de pesca usada nos caneiros chámase
rede de boca, rede de canal ou simplemente rede. 

Este aparello tiña forma de manga ou embude, e articulá-
base por medio dun arco de dimensións variables. Este
arco chamábase forcado ou gallito. Medía aproximadamen-
te 1 metro de anchura e tiña unha altura duns 3 metros.
A madeira con que se facía o forcado era de loureiro, car-
ballo, bidueiro ou salgueiro, e a el prendíase a rede por
medio de varias cordas.

Rede de caneiro da zona de Portomarín. Fonte: Elaboración
propia a partir de Ladra 1998.

O forcado tiña na súa parte superior un pau longo chama-
do mango. Podía levar ademais uns traveseiros cruzados
entre o forcado para facilitar a suxeición da rede. 

De non levar estes traveseiros, a rede atábase ao forcado
en catro puntos, quedando a boca da rede en forma rec-
tangular. O tamaño da rede na súa entrada podíase regu-
lar en altura dependendo da fondura das augas, xa que
cando se ataba ao forcado tíñase en conta a profundidade
no momento da pesca.
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A rede estaba feita de cáñamo ou liño, pero co paso do tempo
pasouse a facer de fío de poliéster ou de nailon, xa que tiña
unha maior resistencia, non podrecía e secaba antes.

Para elaborar estas redes usábanse agullas de madeira.
Empezábanse a facer pola parte final, a máis estreita, cha-
mada maza, rabo, miúdo ou anguieiro, cunha malla máis
tupida ca no resto (1 x 1 cm).

Rede de caneiro colocada na boca. Fonte: Elaboración
propia a partir de María Castaña.

A parte media da rede chamábase malla ou peixeiro, e
estaba elaborada cun fío máis groso e menos tupido ca a
parte anterior (2.5 x 2.5 cm).

A parte máis ancha da rede chamábase boca ou mallazo,
e tiña un fío mais groso e menos tupido ca a parte central
(5 x 5 cm).

A rede tiña unha longura de entre 4 e 6 m, e un ancho que
diminuía progresivamente cara ao rabo dos 1.5 aos 0.5 m.

Non levaba pesos de ningunha clase, e tampouco non era
cebada con ningún reclamo.

Antes de colocar o forcado na boca do caneiro, debíase
atar ás pedras da pía mediante cordas, para que non o
levase a corrente ao armar e desarmar o aparello.

6.5. Proceso e práctica da pesca

A temporada da pesca da anguía era ao final do verán, nos
meses de setembro e outubro, ao empezar as primeiras
choivas, xa que con elas medra o nivel das augas e chegan
as crecentes.

Íase aos caneiros á última hora da tarde, no solpor, cando o
río fose lodo. Pasaban a noite armando e desarmando as
redes cun intervalo que dependía de como viñesen as augas.

As noitadas de faena consistían en que un grupo de pes-
cantíns, normalmente de dúas a tres persoas, arranxaban
os preparativos necesarios e logo cargaban o material nas
barcas ata o caneiro.

Rede na boca da pía: Fonte: Elaboración propia a partir de
María Castaña.

Unha vez amarrada a barca, comezaba a arte de armar a
rede no caneiro, ao tempo que construían unha caseta de
palla ou pallaza, cando non contaban con caseto de pedra. 

Atábase o forcado á pedra vertical da pía, e a continua-
ción axeonllábanse para botaren a maza da rede na boca
para que se mollase, empezase a pesar e non se envuru-
llase no forcado. A continuación introducíase o forcado
na boca do caneiro, e deste xeito, coa forza da auga, que-
daba encaixado o aparello, e a rede quedaba estendida
río abaixo. As anguías que baixaban coa corrente metían-
se ata o fondo da rede, e a propia presión da auga non as
deixaba saír.

Pedras para o armado da rede. A lousa superior non existía
orixinalmente, foi engadida na rehabilitación do caneiro.
Fonte: Elaboración propia.

Despois de armaren as redes, os pescadores gorecíanse
no interior dos casetos e aproveitaban para cear e falar
das súas cousas. Co fin de amenizar a noitada e combater
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a fresca, acendíase unha fogueira nas lareiras, para poder
quentarse co lume.

Cada pouco tempo tenteábanse as redes para comprobar
a pesca, e cando estaban cheas procedíase ao desarme.

O armado e desarmado das redes facíase en varias oca-
sións, e ás veces tiñan que baleirar as redes sen que
estas estiveran cheas de peixe, pois gran cantidade de
follas e pólas metíanse nas redes arrastradas pola
corrente. No intre en que as augas subían por riba da
altura das bocas xa non se podía seguir pescando, e os
pescadores recollían as artes e retirábanse para as
súas casas.

Ademais do propio autoconsumo da anguía, a pesca tiña
unha finalidade comercial. Vendíanse frescas, ou salgadas
e ao peso nas feiras.

Unha vez rematada a temporada de pesca da anguía, os
caneiros podíanse usar para pescar peixes ou algunha
troita durante os meses de xaneiro e febreiro.
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O pasado
dos caneiros

7.1. Os caneiros: unha realidade histórica

A IMPORTANCIA DO NOME

Tanto na documentación histórica como na bibliografía
atópase unha colección de termos que aluden a instala-
cións dedicadas á captura da anguía: pesqueira, caneiro,
canal, muro de pescar, estanque, represa... O emprego
destas nomenclaturas é indistinto, polo que non ofrecen
información sobre o tipo concreto de construción a que fan
referencia, sobre que termos se poden entender como
sinónimos e sobre as diferenzas entre eles.

Determinar en que momento se falaba de caneiros vol-
veuse unha tarefa ardua, porque ademais de existir
construcións exclusivamente deseñadas e destinadas

para a pesca, tamén se aproveitaron para tal fin
canles de rega, de aceas ou doutras construcións
hidráulicas que non tiñan como razón de ser pri-
mixenia o serviren como soporte das artes fixas de
pesca destinadas á captura da anguía e doutras
especies. Valla de exemplo o muíño do Sitio de
Pedrouzos ou Sitio da Aceña, na parroquia de Saama-
sas, que aparece como asento número un no Real de
Legos do Catastro do Marqués de Ensenada (1753). Nel
recóllese que todos os bens alí relacionados pertencen
a un foro do Convento de Santo Domingo da cidade de
Lugo polo que o aforado, Luís Tosar, paga anualmente
quince fanegas de centeo e cincuenta e nove ducias de
anguías. Na resposta dada á cuestión dezasete do Inte-
rrogatorio do citado Catastro, Si hay algunas minas,

7

Ana Cabana Iglesia

Isabel Puentes Berdasco
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salinas, molinos harineros y de papel, batanes u otros
artefactos en el termino [...] (AHPL, Catastro de Ensenada,
Interrogatorio), é onde se explica que, en épocas de
enchentes que impiden a moenda, a canle do muíño
aproveitase para a pesca:

Al décimo septimo digeron que en el termino solo hay
una Aceña de Molino con dos Ruedas vajo um cubier-
to, al sitio de Pedrouzos en el Rio miño que muele en
el verano y quando no hay avenidas, en el Ybierno;
pero subcediendo estas, como por la mucha Agua, se
le priva la molienda; se hace en su cubo Pesquera ô
Canal que todo pertenece â Antonio Tosár vezino del
termino a quien regulan por la utilidad de dicha Aceña
dos cientos R.s al âño; y por la Pesquera cien, y res-
ponden. (AHPL. Catastro de Ensenada, Saamasas,
Interrogatorio, cuestión 17).

Esta dificultade na dilucidación terminolóxica, especial-
mente patente entre pesqueira e caneiro, foi constante na
documentación histórica, na que non se acharon descri-
cións morfolóxicas ou funcionais que permitiran unha
clara determinación do seu preciso significado, e, igual-
mente, frecuente en textos contemporáneos nos que non
se contempla resolver esta problemática. 

Resulta de interese deterse a analizar o uso que se fai
destes termos en distintos documentos referentes ao con-
cello de Lugo. Pódese observar que nos manuscritos ecle-
siásticos consultados, que abranguen do século XI ao
século XVIII, o termo pesqueira é bastante frecuente, apa-
recendo sempre en contratos forais ou doazóns dun lote
de bens como pode ser un casal, unha vila, etc. Neste tipo
de documentación empréganse fórmulas semellantes a
«con todas las herdades et pesqueyras et moynos, a mon-
tes et a fontes». Neles tamén aparece frecuentemente o
termo caneiro e, en varias ocasións, a palabra naseiro.

Por outra banda, tanto no Catastro do Marqués de
Ensenada coma na Relación de las Pesqueras, Empali-
zadas y Canales que ay en la Provincia de Lugo (1769)
varía a frecuencia de emprego dos mencionados termos.

Nos asentos do Catastro existentes no concello de Lugo
que fan referencia a este tipo de instalacións empréga-
se «estanque o canal», e só nun único caso aparece
«pesquera o canal» facendo referencia a unha instala-
ción existente no río Miño sita na parroquia de Santiago
de Saamasas, en concreto no lugar de Pedrouzos ou
sitio da Aceña.

Consultada a opinión dalgúns estudosos da cultura ribei-
rá, sinálase a posibilidade de que se faga uso de caneiro
e pesqueira como sinónimos. En contra desta postura
xorden dous posibles argumentos. Primeiro, o de que os
testemuños orais, froito das entrevistas realizadas para
este traballo no concello de Lugo, parecen asignar ao
termo caneiro un claro referente como construción
dunha morfoloxía determinada e destinada de forma
exclusiva á pesca, reservando unha idea máis difusa para
pesqueira, que se correspondería co aproveitamento de
canles de muíños para instalar unha rede similar á
empregada nos caneiros ou unha estrutura de madeira
(pesqueira con arca), nas que se regulaba o paso da auga
coa axuda de comportas.

En segundo lugar, malia que, como anteriormente se
expuxo, non se puido determinar mediante a consulta de
documentos de arquivo o uso histórico que se fixo dos
dous termos, cómpre contemplar a posibilidade de que se
tratara de instalacións de distinto tipo polo modo en que
aparecen conxuntamente nalgúns documentos coma o
que se recolle a continuación:

Ano de 1442. don García de Vaamonde obispo de
Lugo aforo y dio en fuero a Alonso Ares de Coyña...
toda la heredad y el casal de villa miñaa [...] en la
terrería de Santalla so el signo de Santalla de Fingón
con sus caneros y pesqueras [...]. (ADL, Tumbo
General, fol. 88).

No Dicionario da Real Academia Galega (1997:100) o
termo pesqueira aparece definido como «especie de dique
ou presa construída en diagonal no curso dun río, dende
onde se pesca ou coa que se desvía a auga para poder

pescar». Pero como se verá, en puridade non todas as
pesqueiras responden ás fasquías descritas, polo que esta
definición non resulta concluínte.

Na nosa opinión pesqueira, ademais dun lugar de abun-
dante pesca ou con condicións favorables para a pesca, é
unha construción de maior ou menor consistencia, marí-
tima ou fluvial, que pode estar realizada en diversos
materiais, e que serve de axuda á pesca. É esta unha con-
cepción xeral do termo que incluiría distintos tipos de
instalacións como caneiros, pescos, empalizadas, enca-
ñizadas, estacadas, cercos, paradas, etc., que, asociadas
a diversas artes ou outros elementos auxiliares, «enga-
nan» e dirixen a pesca cara ás trampas, ao modo dos
foxos empregados en terra para a captura do lobo, cos
que gardan unha gran similitude morfolóxica, como sina-
la L. Ladra (1997).

As seguintes figuras representan unha estacada que
podería estar situada nalgún río europeo e unha
barreira china empregada en Madagascar. As imaxes
ilustran as semellanzas existentes entre estas dúas
pesqueiras e outra solución para a captura de animais
como é o foxo.

Estacada. (Pardo, 1913: 66)
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Barreira china (García; Le Reste, 1986)

Foxo (Caamaño, 2003:40)

Asemade, en Galicia, o termo pesqueira serve para
denominar as construcións coas condicións anterior-
mente sinaladas que son características de rexións flu-
viais concretas como son o curso medio-baixo do río
Miño, o Ulla ou o Tambre. Aínda que as instalacións de
cada un destes ámbitos xeográficos galegos presenten
moitos aspectos que as diferencian (morfoloxía e dispo-
sición no leito, arte empregada...), gardan, ademais do
nome, certas características comúns que as identifican.
Entre estas, destacaremos que todas ocupan a maior

parte do leito do río, que teñen como primeiro material
de construción os bloques de pedra e que capturan os
peixes cando soben polo río, dedicándose principalmen-
te á pesca da lamprea.

No tramo medio-baixo do Miño, as pesqueiras reciben,
tamén, o nome de pescos, e as existentes no río Ulla
coñécense, así mesmo, como lampreeiros.

Gravado do século XVIII. Cañal composto por vimbios e
canas empregado en ríos e estuarios (Sañez, 1996:67)

As pesqueiras son tamén, como se mencionou anterior-
mente, construcións que modifican as canles de muíños
para a captura de anguías, peixes ou troitas, e que regulan
o paso da auga por elas coa axuda de comportas, elemen-
tos que non aparecen nos caneiros.

Na bacía do alto Miño distínguense dous tipos: un deles
usa unha rede igual á empregada nos caneiros, o forcado.
O outro tipo son as pesqueiras con arca, que crean unha
derivación perpendicular á canle do muíño onde se sitúa
unha especie de caixa de madeira que permite o paso da
auga e retén a pesca.

En canto á denominación de caneiro, cabe sinalar que é
un termo que se pode empregar para facer referencia, de
forma xeral, a unha canle, e que tamén se lle chama así a
un tipo de pesqueira fluvial característica das comarcas
altomiñotas, empregada principalmente para a captura de
anguía cando descende polo río. Esta última acepción é a
que se corresponde co obxecto do presente estudo, que se
centra nas existentes no río Miño ao seu paso polo conce-
llo de Lugo.

F. Cabeza recolle a definición que de caneiro dá Eladio
Rodríguez González: «pesqueira, canle composta ordi-
nariamente de dúas estacadas ou muros, chamados
guiares, que forman no río unha represa no boqueiro da
cal se colocan as redes para pescar anguías, reos,
sábalos...» (Cabeza, 2000: 109). Non obstante, resulta
de interese ter en conta as puntualizacións de Peiró
Graner, o cal comenta que os mencionados guiares se
dispoñen en «forma de funil en cuxo vértice se atopa
unha especie de pequena illa...», de xeito que guiar e
illa, que na zona se coñece co nome de pía, dan lugar a
unha canle onde «se coloca a rede axeitada que se
enche de anguías co simple paso da auga.» (Peiró Graner,
1998: 205-206).

Estas definicións correspóndense co expresado por
Manuel Caamaño como «o complexo chamado caneiro»
(Caamaño, 2003: 426), e fan referencia, xa que logo, ao
conxunto da construción. Pero é preciso facer notar que,

a. Pozo
b. Sebea

b

b
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por datos recollidos oralmente, resulta tanto ou máis
habitual o uso de caneiro entre os pescadores e propieta-
rios para aludir á boca onde se sitúa a rede ou ao conxun-
to de dúas bocas xeradas por unha mesma pía nun
caneiro de tipo W.

A PESCA EN AUGAS CONTINENTAIS. 

UN RECURSO HISTÓRICO DE PRIMEIRA ORDE

A pesca é unha das primeiras actividades acometidas na
historia da humanidade, pois está encamiñada a satisfa-
cer as súas necesidades alimenticias. Os distintos siste-
mas de pesca teñen a súa orixe nas economías
recolectoras, evolucionando co tempo das técnicas primi-
tivas a técnicas máis elaboradas, coma as empregadas
nos caneiros. 

«Cunha fauna piscícola que coincidiría coa actual,
podemos dicir que os primeiros testemuños de pesca
se remontan ás nebulosas da Idade de Pedra, nunha
etapa do Paleolítico Inferior, con numerosos xacemen-
tos que sinalan a presenza de poboadores asentados en
ambas as marxes do Miño [...] En principio, tal vez
fosen as azagaias e arpóns [...] e as fisgas.» (Alonso,
1989: 37).

Da importancia da pesca en Europa no Paleolítico Supe-
rior dan fe numerosos gravados e pinturas rupestres,
así como restos de fauna e elementos móbiles atopados
en distintos xacementos arqueolóxicos. Axiña comeza-
ron a tecerse nasas empregando ramiñas de salgueiro
ou outros materiais vexetais, con técnicas que perdura-
ron ata os nosos días (como é o caso dos nasos empre-
gados para a captura da anguía), e a establecerse
barreiras feitas de canas, paus..., que encamiñaban os
peixes ao interior de trampas. Isto último representa o
fundamento do sistema de funcionamento dos distintos
tipos de pesqueiras existentes.

Como sinala A. Leite, a práctica da pesca dende grandes
penedos sobresaíntes das augas do río ou cotos levaría
á idea de empregar troncos de árbores e, posteriormen-
te, bloques de pedras, xurdindo así as pesqueiras pétreas

que permiten a pesca en mellores condicións e son máis
resistentes á forza da auga ca as estacadas ou empali-
zadas. Cómpre destacar que, segundo este mesmo
autor, a pesca fluvial na economía castrexa representa-
ba unha destacable fonte de alimento e formaba parte
de trocos entre comunidades. Ademais, expón que a
mestría dos canteiros castrexos puido, ao seu parecer,
supoñer unha contribución importante ao perfecciona-
mento das pesqueiras, subliñando as similitudes existen-
tes entre os paramentos de castros do val do Miño cos
muros das pesqueiras. Así mesmo, sinala que a disemi-
nación das pesqueiras tende a acompañar a implantación
fluvial dos núcleos castrexos ás beiras do Miño (Leite,
1999:14-17).

Por outra banda, é coñecida a relevancia que o peixe, tanto
marítimo como fluvial, tivo na alimentación dos galaico-
romanos, así como a intensificación do seu comercio gra-
zas ás técnicas de conserva que aplicaron e á mellora das
vías de comunicación que tivo lugar nesta época. Existen
testemuñas de distintos cronistas tanto sobre o aprecio
dado a algunhas especies (facendo referencia a ceas onde
a lamprea, por exemplo, era unha das especialidades gas-
tronómicas máis apetecidas) como sobre a importancia do
seu comercio, xa que din que se exportaba salgada e afu-
mada do Ulla a Italia, Grecia e Exipto.

Os numerosos achados arqueolóxicos de restos das fac-
torías de salga que desenvolveron na costa para a con-
serva de peixe, da elaboración do apreciado garum
–especie de salsa elaborada a partir de restos viscerais e
despoxos de distintos peixes que se obtiña nas factorías
de salga, xa apreciada e empregada por fenicios e gre-
gos, pero que tivo o seu maior apoxeo na época romana,
e perdurou ata o Renacemento–, os restos ictiolóxicos...
ilustran a relevancia da pesca na época romana. Pero en
Lucus Augusti non se teñen atopado vestixios que a refe-
renden. Só contamos cos restos malacolóxicos recupera-
dos e coa información indirecta que proporciona a
presenza de peixes no famoso mosaico da rúa Batitales,
que parece limitarse a especies marítimas (Suárez
Piñeiro, 2004:165).

Mosaico de Batitales. Debuxo de Teijeiro e Sanfiz (1886).
(González Fernández, 2005:36)

O arqueólogo Lois Ladra sinala que, aínda que «a pesca
fluvial na Galiza tivo seguramente dende os primeiros
tempos unha grande importancia na economía dos
pobos ribeiregos, [...] non será ata a Idade Media cando
atopemos documentos de diversa natureza [...] que nos
permitan coñecer a súa singular relevancia»; comenta-
rio que aboa Ferreira Priegue ao manifestar que «na
Alta Idade Media, a pesca era primordial para as comu-
nidades do interior como estratexia específica ou com-
plementaria cara á consecución de alimentos, o que se
podería vir a chamar unha pesca-colleita» (Ladra, 2001:
64; Ferreira, 1998).

Segundo Díaz-Fierros, a pesca en augas continentais ten
fitos históricos destacables como a construción en 1129
da primeira piscifactoría de Europa. Esta atribúeselle ao
propio arcebispo Xelmírez e estaría ao servizo do Mostei-
ro de Conxo. Na Idade Moderna houbo toda unha serie de
disposicións e regulacións para o control da pesca flu-
vial, e á altura do século XVIII aparecen as primeiras
medidas de conservacións dos recursos. Será Sarmiento
quen faga un chamamento contra aqueles métodos de
pesca que non resultaban inocuos e que se poñían en
práctica neses intres, como o emprego de velenos,
explosivos e outras artes esquilmantes, e quen proteste
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contra a construción de presas e outro tipo de instala-
cións que impedían que as especies piscícolas transmi-
gratorias completaran o seu ciclo vital.

A creación do corpo de Enxeñeiros de Montes no século
XIX vai parella coa institucionalización do control das
augas continentais. Algúns dos proxectos dos enxeñeiros
para os montes galegos tiñan en conta a súa función como
garantes da conservación e a rexeneración dos recursos
piscícolas. A primeira medida legal tomada neste senso
tivo o Concello de Lugo como protagonista. Foi a constru-
ción do Laboratorio Ictioxénico do Veral, parroquia do con-
cello de Lugo, no río Mera, que se rematará en 1925, máis
dun decenio despois de ser proxectado.

Xa que logo, existiu dende o século XVIII interese pola
conservación, pero non foi ata principios do século XX
cando esta preocupación pasou de ser eixe de discursos
e letra de proxectos a converterse en realidade. De feito,
as actuacións tendentes á conservación da fauna ictioló-
xica da primeira parte do século XX coincidiron no tempo
co desenvolvemento do que resultará ser un grande obs-
táculo, practicamente insuperable, para as especies
migratorias (lamprea, salmón, anguía, etc.): a industria
hidroeléctrica. Recordemos que o primeiro encoro en
Galicia inaugurouse no río Tambre en 1925 (Díaz-Fierros,
2006:126-129).

Como ben explicaba Xaquín Lourenzo, a pesca fluvial
representaba unha actividade complementaria ao traballo
da terra, ocupación principal da poboación: «a transcen-
dencia dos ríos é menor que a do mar xa que, por seren
máis pobres en peixe, proporcionan unha riqueza menor e
son, polo tanto, menos os homes que viven deles, e aínda
estes non como ocupación exclusiva senón como unha
axuda á que dedican o tempo libre entre a ocupación fun-
damental do traballo da terra.»

ORIXE DOS CANEIROS 

Existe no mundo unha grande variedade de pesqueiras
tanto marítimas como fluviais. Está estendida a imaxe
da pesca marítima dalgúns pobos de Oceanía con gran-

des barreiras feitas de paus e redes. Igualmente,
pódense atopar instalacións deste tipo en América do
Sur, como as gamboas das lagoas costeiras do Brasil
ou os tapos de México para a captura do camarón.
Tamén hai exemplos no continente europeo, coma os
caneiros do baixo Guadiana en Portugal, as empaliza-
das para salmón nos países nórdicos ou as barreiras
marítimas da rexión de Poitou en Francia. En España,
baixo diversos nomes, morfoloxías e materiais, existen
ou existiron distintos tipos de barreiras fluviais como as
cañeras ou as empalizadas, e marítimas, como os
corrales de pesca gaditanos ou os cañís da albufeira
valenciana.

Como xa apuntamos, os caneiros son un tipo de pes-
queira característica do curso alto do río Miño, dos
seus afluentes e dos regatos que o abastecen, que ser-
vían de soporte material a un senlleiro e tradicional
sistema de pesca de considerable valor na economía
local. Sobre a orixe da palabra caneiro acéptase unha
posible derivación do termo latino canna, cana, é dicir,
rama de árbore, ou xunco, o que nos daría información
sobre o material de construción primixenio destas ins-
talacións, e a relación con cannalis, canle (Ladra,
1998:257-258).

Antero Leite ofrece a hipótese dunha orixe castrexa das
pesqueiras galegas, pero son moitos os autores que
sinalan a posibilidade de atribuír a súa xénese aos
romanos apoiándose en cuestións como o desenvolve-
mento dunha «industria» de salga, a importancia do
peixe na gastronomía romana ou o emprego de novas
técnicas construtivas coa proliferación de distintas
obras hidráulicas.

Polo de agora o traballo arqueolóxico non probou estas
hipóteses, e tampouco existe ningún documento que sirva
para ratificalas. De ser así, como sinala o devandito
autor, estas instalacións deberían respectar o dereito
romano que prohibía que se levase a cabo calquera labor
que prexudicase a navegación nun río público ou nas súas
marxes (Leite, 1999:18).

A constancia escrita da existencia de caneiros e da súa
importancia data da Idade Media. Estas quedan plasma-
das, sobre todo, en documentos relativos a doazóns ou a
pagos de tributos. Damián Porto, no seu traballo sobre as
pesqueiras do Ulla, fai mención a manuscritos do episco-
pado de Sisnando II (952-968) que xa dan testemuña da
súa presenza nese río. Lois Ladra achega referencias
documentais aínda máis antigas que permiten recuar ata
o século IX a partir dos datos do Tombo de Samos recolli-
dos por M. Lucas, e dos do Tombo de Celanova que aporta
J.M. Andrade (Ladra et al., 2001: 63-78; Lucas, 1986;
Andrade, 1995).

No ámbito xeográfico concreto do actual concello de Lugo,
a cita documental máis antiga da que se ten coñecemento
é a doazón dunha vila realizada en beneficio da igrexa de
Lugo no século XI. Neste documento faise referencia a
naseyros e a pesqueras:

Era de 1106 (ano 1068) Piniolo y su hermana Marina
hicieron donación a la iglesia de lugo y a los monges y
frayles y hermanos que alli morasen de la villa que
llaman fingón ques la Riberas del Miño al puerto que
llaman Anguilario a montes y a fontes con todos sus
molinos, pesqueras y naseyros [...] (ADL, Tumbo
General, fol. 75 r.).

Xa que logo, pódese concluír que, á espera de datos ter-
minantes saídos de novas prospeccións arqueolóxicas,
os caneiros no concello de Lugo xa eran unha realidade
no século XI.

OS CANEIROS EN NÚMEROS: 

UNHA DIFÍCIL CONTABILIDADE

Non existen rexistros que permitan o estudo da evolu-
ción histórica do número de caneiros do concello de
Lugo, pero resulta de utilidade, para poderse facer
unha idea da cantidade destas instalacións no século
XVIII, a información proporcionada polo Catastro de
Ensenada (1753) e mais pola Relación de Pesqueras,
Empalizadas y Canales que ay en la Provincia de Lugo
(1769).
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Vista Caneiro da Tolda (Vivancos Puente, J.J., 2000:220)

No Catastro de Ensenada figuran como pertencentes ao
concello de Lugo un total de 42: unha pesquera o canal e
41 de tipo estanque o canal, das que 23 son dunha boca,
10 de dúas, 3 de tres bocas e as 5 restantes non se deter-
minan. Nalgunhas ocasións non se detalla en que río se
sitúan estas instalacións, e das que si se fai podemos con-
cluír que a maioría se atopan no Miño e os restantes no río
Chamoso, sendo estes últimos todos dunha boca.

A Relación de Pesqueras, Empalizadas y Canales que ay
en la Provincia de Lugo recolle no seu resumo a existencia
dun total de 403 instalacións en toda a provincia: 106 pes-
queiras, 295 canais e 2 empalizadas. Segundo consta, a
maioría situaríanse no Miño, pero figuran tamén as cons-
trucións existentes en afluentes ou noutros ríos da provin-
cia, como son o Chamoso, Eo, Ladra, Narla, Neira,
Támoga ou Parga. Neste documento aparecen 4 canais no
Couto de Ombreiro, que actualmente pertence ao concello
de Lugo, e 60 canais e 2 pesqueiras dentro da xurisdición
de Lugo.

Como se pode observar, non hai coincidencia numérica
entre os dous documentos, malia seren practicamente
coetáneos. Este feito non se debe atribuír a que no breve
período de tempo que os separa tivera lugar un significa-
tivo aumento da construción destas instalacións, senón a

que existan diferenzas na definición dos obxectos dos
dous inventarios e mais á ocultación de bens que tivo
lugar durante a realización do Catastro de Ensenada, dado
que este tiña como obxectivo principal o establecemento
dun único imposto, a «Única Contribución», en función dos
recursos de cada vasalo. 

A PROPIEDADE DOS CANEIROS

As institucións eclesiásticas amosaron un profundo inte-
rese na pesca fluvial que as levou a converterse nas máis
destacadas promotoras da construción de distintas clases
de instalacións para facilitar as capturas. A atracción de
mosteiros e outras entidades eclesiásticas galegas cara
as pesqueiras ten unha dobre explicación: por unha
banda, residía na necesidade de garantir o abastecemen-
to de peixe preciso para cumprir co xaxún de carne e gra-
xas animais establecido polo calendario católico; e pola
outra, tratábase dun elemento de proveito porque era un
espazo máis, como as propiedades agrarias, de onde
obter ingresos a través das rendas.

O Bispo e o Cabido dende o século XII compartiron o
señorío sobre a cidade e o seu couto, erixíndose así o
clero como o grupo social dominante. Dende ese sécu-
lo o territorio do actual concello de Lugo pertencía, na
súa maioría, ao señorío da Mitra Lucense. Deste modo
os bispos, como señores temporais, gozaban de derei-
tos e prerrogativas tanto xurisdicionais como territoriais.
A eles pertencía un importante patrimonio de bens
como montes, lugares, herdades, pazos, casas fortes,
propiedades agrarias e edificios para a conservación,
depósito e fabricación de alimentos e obtención de
pesca e caza (Peiró, 1998: 21).

Xa que logo, os caneiros lucenses estiveron durante a
Idade Media, e así continuaron ata a contemporaneidade,
principalmente en mans eclesiásticas, sobre todo do
Bispo e, en menor medida, do Cabido. O patrimonio de
caneiros que o bispado tiña en distintas localidades da
actual provincia de Lugo conformouse a partir de com-
pras, trocos, recepción de doazóns ou, directamente, pola
promoción da construción dos mesmos.

Como exemplo de adquisición dun caneiro podemos traer
a colación a venda realizada por Sancha Rodríguez e os
seus fillos ao bispo D. Miguel, consistente «na quinta
parte da vila de Fontao e todo canto tiña no lugar de Code-
sedo cos seus canais e pesqueiras», no ano 1279 (ADL,
Tumbo General, fol. 168 v), e a efectuada por P. Matheo ao
mesmo bispo no ano 1231, «dunha oitava do Caneiro de
Carballedo» (ADL, Tumbo General, fol. 115 r.).

Alén do Bispo e do Cabido, atopamos outros estamentos
eclesiásticos ostentando tamén a condición de propieta-
rios. Así, temos constancia de que o Convento das Agosti-
ñas de Lugo era posuidor dun caneiro nas Saamasas,
entre outras cousas polo acordo que tomou o bispado para
poñerlles preito e avaliar os danos causados, debido á súa
construción, nas proximidades doutro coñecido como
Canal del Cabildo en setembro de 1729. (ADL, Portabales,
fol. 163 r). O historiador A. de Abel Vilela estudou a submi-
nistración de peixe efectuada polo Convento das Agostiñas
de Lugo ás de Villafranca en forma de envíos periódicos
por arrieiros maragatos, e ten documentadas distintas
partidas con cantidades estimables de anguías curadas
entre 1677 e 1682, que se destinaban ao consumo propio
do Convento de San José de Villafranca.

Podemos apuntar, aínda que non asegurar con total
rotundidade, que da súa propiedade fora tamén o situado
no lugar do Pardiño, baseándonos no propio nome do
caneiro «de las Monjas».

O Convento de Santo Domingo da cidade de Lugo, levanta-
do no último cuarto do século XIII, era tamén propietario
de varios caneiros, entre eles dunha pesqueira no lugar de
Pedrouzos e dúas na zona de Aceña.

Joseph Cavarcos veciño del Puente inmediato ala
Aceña y en dicho Rio otro dominio del Convento de
Santo Domingo de esta Ciudad.

Antonio Thosar Molinero en la Aceña lleva y usa deo-
tro Canal o Pesquera hecho en la misma presa para el
molino que este por su demasiada altura es perjudi-
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cial al transito de la Pesca lo que no hace ninguno de
los antecedentes que son de mucha menos cuio domi-
nio de este es de dicho Convento de santo Domingo
sin potestá ni privilejio más que la posesión de su uso.
(A.H.P.L., Ayuntamiento, Actas Capitulares, 1769).

A igrexa parroquial de Ombreiro e o Convento de Domini-
cas de Santa María a Nova de Lugo, levantado este últi-
mo en 1369, tamén tiñan a propiedade de varios
caneiros. A primeira era dona dun dos caneiros sitos na
súa xurisdición eclesiástica, e a segunda, dun canal de
coger anguilas no lugar do Canto en Ribas de Miño,
todos no río Miño. Na actualidade neste lugar existe un
caneiro que recibe os nomes de Caneiro do Canto, do
Gordo e do Abol, sendo posible que se trate da mesma
instalación ca a mencionada para o século XIV.

Non é estraño este interese dos estratos eclesiásticos nas
instalacións pesqueiras: de feito, os caneiros non eran a
única posesión das institucións eclesiásticas no río Miño.
Na súa canle e na doutros ríos e regatos do concello de
Lugo tamén se construíron durante a Idade Media muíños
que tiveron os conventos como propietarios. J. L. Novo
Cazón ten comentado que a acea da Anaia ou da Fervedoi-
ra era do convento de Santo Domingo, que a conseguira no
século XIV por sucesivas doazóns feitas polo bispo Pedro
López de Aguiar (1349-1390) e os seus irmáns; que a pro-
piedade da da Regua ou da Chanca, destacada por contar
con doce rodas, era compartida entre as dúas casas domi-
nicas de Lugo, o convento de Santo Domingo e Santa María
A Nova; e que a maior parte da acea de Xuíz era do Cabido
lugués (Novo Cazón, 2001:100-101). Polo tanto, non só a
pesca, senón tamén a antiga industria da moenda que con-
servou durante toda a Idade Media unha grande significa-
ción, tiñan como propietario dominante o clero lugués.

Como indica a documentación do Antigo Réxime, os nobres
leigos tampouco renunciaron á propiedade dos caneiros, e
así temos que, por exemplo, o Conde de Amarante, repre-
sentante da casa condal con orixe en Ferreira de Pallares
(Guntín), posuía á altura de 1769 un caneiro no sitio da
Insua de Quintela.

O Catastro de Ensenada pon de manifesto que tamén,
aínda que de xeito minoritario, algunhas autoridades civís
da cidade de Lugo posuían caneiros. Era o caso de D.
Pedro Vizente Sanjurjo, rexedor municipal, que era o pro-
pietario dun canal dunha boca no Bao, e de D. Vicente
María de Prado y Lemos, Alcalde Maior da cidade, que o
era de dúas no couto de Ombreiro.

Aparecen, tamén, titulares doutros lugares fóra da cidade
de Lugo, e mesmo de fóra da provincia, como Antonio
Vezerra, de Navia de Suarna, e José Moscoso y Romay, da
Coruña, que pasa por ser un dos máis importantes admi-
nistradores de rendas da provincia.

Sevastian Rodriguez vecino de san Julian de Boca-
maos en dicho Río Miño y al Porto de San Jillao usa de
otro Canal cuio dominio es de don Joseph Moscoso de
la Coruña.

Manuel y Gabriel Fernandez Santalla veciños de esta
Ciudad en la propia forma usa de dos canales en dicho
Rio el uno que llaman de aguillón y el otro en el Puer-
to de Meilan cuio dominio es de dicho Moscoso de La
Coruña a quien paga la pension por ellos. (A.H.P.L.,
Ayuntamiento, Actas Capitulares, 1769).

Como pode verse a través dos extractos documentais reco-
llidos ata aquí, unha cousa era a posesión do caneiro, e outra
ben diferente era quen pescaba. Sobre estes últimos e sobre
a fórmula de cesión empregada trataremos de seguido.

OS USUARIOS DOS CANEIROS

Na Galicia feudal e na do Antigo Réxime, en concreto
dende o século XIII, predominaba a explotación indirecta
das terras mediante a cesión enfitéutica, é dicir, a través
de contratos de longa duración nos que se estipulaba
unha renda. A cesión prototípica desta natureza en Galicia
é o foro. Ramón Villares defíneo como un «tipo de contra-
to esencialmente agrario de longa duración, eventual-
mente perpetuo, polo que unha persoa ou institución
cede a outra o uso ou aproveitamento dunha cousa ou
ben, a troques do cumprimento de diversas condicións

previamente estipuladas. De resultas desta figura con-
tractual establécese un dominio directo (o cedente), un
dominio útil (o concesionario)». (Villares, 1982: 142-143).

Tal como acontecía co 80% das terras de labor en Galicia,
a principal forma de cesión do usufruto dos caneiros do
concello de Lugo era o foro.

Os caneiros podían aforarse de forma particular, como
aconteceu co aforamento que fixo o Cabido de Lugo a Xoán
López e á súa dona en 1468 da cuarta parte do Caneiro de
Antes na freguesía de Santiago de Saamasas (Portela
Silva, 1998: doc. 1187) ou, máis frecuentemente, formando
parte dun lote constituído pola totalidade dun casal. É o
caso do aforado polo bispado de Lugo en 1492 a Fernán
Alonso e a súa dona. 

Peiró Graner expón que o proceso de aforamento dos
caneiros, cando se facía de maneira independente do
casal, se iniciaba cun edicto informativo sobre os foros
que estaban vacantes; despois establecíanse os prazos do
concurso e efectuábase a subhasta entre os concorrentes
(Peiró, 1998: 319). A adxudicación realizábase, normal-
mente, ao mellor ofertante e, en casos concretos, a modo
de concesión directa ou como agradecemento.

Ano de 1492 don Alonso enrriquez obispo de lugo aforo
a fernan afonso de cabo de vila y a mayor Peres su
muger y otras dos personas el lugar de cabo de vila
con el canero del dicho lugar mas con el otro canero de
Canices que va de rribera a Ribera a montes y a fontes
que esta sito en la feligresia de Santalla de fingon y por
renta de tres cargas de pan pagas por santa maria de
septiembre en los palacios episcopales de la ciudad de
lugo y por los dos caneyros doce docenas de anguilas
instas y correadas [...]. (A.D.L., Tumbo General, fol. 88 v.)

Segundo a información do Libro de Personal de Legos do
Catastro de Ensenada, podemos afirmar que nas parro-
quias pertencentes ao actual concello de Lugo a gran
maioría dos aforados eran labregos veciños dos lugares
onde se encontraba sito o caneiro. Non obstante, neste
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mesmo documento figuran beneficiarios da cesión con
outra extracción social. Era o caso de Dna. Antonia Fran-
cisca de Navia, posuidora do dominio útil dun canal
dunha boca no sitio de Lavandeiras, en Santalla de
Cuíña, ou do fidalgo D. Froilán Gaioso, posuidor doutro
chamado Caneiro do Canto, na parroquia de S. Mamede
de Ribas de Miño, polo que pagaba rendas, por razón de
foro, ao Convento de Santa María A Nova de Lugo
(A.H.P.L., Catastro de Ensenada. Personal de Legos).
Algúns eclesiásticos tamén aparecen aforando caneiros
a esa altura do século XVIII, como Thomas López, crego
da parroquia de Ombreiro (AHPL, Catastro de Ensenada,
Ombreiro. Real Eclesiástico).

O vencellamento de persoas de fóra do estrato social
composto polo campesiñado co dominio útil dos caneiros
forma parte dunha tónica histórica. Así, por exemplo, xa
na temperá data de 1490 o bispo de Lugo deu en foro ao
notario Juan López uns casais nos que se incluían canei-
ros no Porto de Ombreiro e a metade do Caneiro de María
Couteira (ADL, Tumbo General, fol. 123r.). Iso si, a súa pre-
senza como aforados sempre é numericamente moito
menor ca a dos labregos.

Todos os contratos forais sobre caneiros recollen unha
serie de especificacións comúns, como son a duración da
cesión e a renda que se ten que pagar; cando, onde e de
que xeito se entregará a mesma; os coidados que se lle
prestarán aos caneiros para asegurar a integridade da
construción e a súa funcionalidade; a obrigatoriedade de
que cada nova xeración de aforados, as «voces», se pre-
senten ante o dono do dominio directo á morte da súa
predecesora nun prazo determinado de tempo, etc. Sirva
este extracto de exemplo destas condicións:

Ano de 1442 don garcíade vaamon de obispo de lugo
aforo y dio en fuero a Alonso Ares de Coyña y a otras
dos personas despues del toda la heredad y casal de
villa miñaa que esta en la terrería de Santalla so el
signo de fingon con sus caneros y pesqueyras a mon-
tes ya fontes por renta cada año de tres tegas de pan
limpio y veynte doenas de Anguilas y los tres servicios

del año acostumbrados por navidad, Pasqua y Sant
Juan que sean sin malicia segun costumbre de este
obispado. Y que no le vendan ni empeñen ni enagenen
sin licencia del obispo y que la persona deste foro se
venga dentro de 30 dias a nombrar por persona delan-
te del obispo so pena que lo pierda y que acabadas las
vozes lo dexen bien reparado con los perfectos y
mejoramientos [...]

Nombrose por segunda voz delante del obispo Aldara
Alfonso hija del sobredicho Alonso Ares a espaldas de
dicho foro. Año de 1495. (ADL, Tumbo General, fol. 88 r.)

Nalgúns contratos de foro estas condicións máis xerais
mestúranse con estipulacións que teñen características
máis particulares e puntuais. Deste último tipo son, por
exemplo, a obrigatoriedade de expulsar, por conta do afo-
rado, a aqueles que os estiveran usando ou exercendo a
propiedade de modo irregular, ou mesmo a obriga de
reparar os danos causados por estes (Portela, 1998:570,
doc. 1380). Cláusulas tamén pouco comúns son as que
aparecen no aforamento dunha casa que inclúe, a manei-
ra de renda, que se realice a construción dun caneiro
(Portela e García Oro, 1997: 487, doc. 759). Esta última
condición, malia ser peculiar dentro dos contratos de foro,
non é tan extraordinaria. Pensemos que era a maneira de
que os grandes propietarios aumentaran o seu patrimonio
con novos caneiros dos que sacar rendas. De aí que esta
cláusula se repita nalgunha ocasión, coma no aforamento
que realiza o Bispo de Lugo a Xoán de Vilar no século XV
(Portela, 1998: 450, doc. 1283):

Lugo, 1478-XII-1

Conbiene a saber el rio que ias debaxo del canero de S
Lasero, donde nunca estuvo canero, con la suvida que
va a la çima del puerto de la asena del arçediano de
Deçon, et como va fasta el canero de Fernando, que es
a tal pleito et condicion que fagades en el dicho rio un
canero con tanto que fagays perjuysio alguno... et
dedes et paguedes de renta et fuero, en cada un ano...
dies dosenas de anguillas pagadas por dia de Natal.

A duración do foro de calquera espazo agrario acostuma-
ba establecerse, nun primeiro momento, en tres xera-
cións ou «voces» e, xa máis avanzado o tempo, pola vida
de tres reis e trinta anos máis. O cambio na maneira de
computar a temporalidade dos foros debeuse ao intento
dos donos do dominio directo de clarificar a xestión pois
non era doado controlar o cambio xeracional de cada afo-
rado. Estes non sempre cumprían coa obriga de dar conta
da morte do antigo titular, co que se producía un escure-
cemento da propiedade do dominio útil que alongaba
moito os foros. En cambio, a contabilización a partir da
vida de tres reis e un período de anos estipulado permitía
comprobar doadamente a fin destes contratos de longuí-
sima duración.

No caso dos contratos consultados de cesión foral de
caneiros relativos á Xurisdición de Lugo, destaca a pre-
senza de cesións curtas, por unha ou dúas voces, o que
pode ser unha manifestación do interese que tiña o bispa-
do e os outros propietarios en renovar as adxudicacións.

As rendas que se establecían nos contratos forais podían
estipularse en especie, como temos visto no exemplo da
cesión do Bispo a Xoán Vilar, ou en cartos, coma no caso
da cesión que fai o Cabido no ano 1498 «a Afonso de Mera
e a dúas voces da metade do Caneiro de Goemir na fre-
guesía de S. Miguel de Orbazai por renda anual de doce
maravedís e outras obrigacións». (Portela, 1998: 597,
doc. 1403)

As rendas en especie estipúlase por ducias de anguías,
xeralmente secas e salgadas. A renda anual acostuma-
ba a situarse arredor das doce ducias. En ocasións a
renda pedida é moito maior ca esta xa de por si impor-
tante cantidade, o que serve de indicador das cuantiosas
capturas realizadas nos caneiros lucenses. Peiró Graner
ten documentada a percepción por parte do Bispo de
Lugo de trinta e cinco ducias anuais de anguías polo
Caneiro de Lavandeira na Terrería de Meilán (Peiró,
1998: 208). Nalgúns contratos de foro fíxase o día con-
creto no que se debe facer o pago da renda, e este,
xeralmente, coincide co Nadal ou co San Martiño.
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Resulta igualmente destacable a actualización que das
rendas forais se facía para cada xeración, unha práctica
nada común no que a espazos agrarios se refire, onde a
renda é estable ao longo de todo o contrato. Esta actuali-
zación é unha nova mostra da relevancia que os caneiros
tiñan para os seus propietarios como elementos xerado-
res de rendas. Estamos ante un recurso que os eclesiásti-
cos e outros propietarios sabían que tiña unha forte
demanda de uso, e polo tanto aproveitaron as súas posibi-
lidades para facer que tiveran grande interese como
ámbito de ingresos.

Sirva para exemplificar esta práctica de actualización de
rendas a carta de foro que Portela Silva recolle nunha
colección diplomática da catedral de Lugo do século XV,
na que o Cabido afora a Johan Lopes de Gaybol, veciño de
Lugo, á súa muller, Constança López, e a dúas voces o
Caneiro de Antes (Portela, 1988: 342, doc. 1187):

Lugo, 1468.

Sabeam quantos esta carta de foro viren conmo nos
as persoas e canonigos et benefiçiados da dita igle-
sia de Lugo... seendo juntados en noso cabildo den-
tro enna capela de San Vertolameu chamados por
son de canpana, segundo que avemos de uso et de
custume, aforamos a vos... a cuarta parte do Caney-
ro d´Antes que esta enna agoa do Minno, su o signo
de Santiago de Saamasas, que he et perteesçe a os
aniversarios da dita iglesia de Lugo; et avedes de
dar et pagar, en cada un aano, por la quarta parte
de dito caneyro a o rendeyro et colledor dos ditos
aniversarios vos, o dito Johan Lopes, et a vosa
muller en vosas vidas dose maravedís de moeda
vella de longos, et as outras duas personas, que
despois de vos anbos subçederen enno dito foro,
que den et paguen cada huna delas quinse marave-
dís da dita moeda vella et de longos por día de san
Martino de nobenbre.

En xeral a cesión foral facíase a un matrimonio e aos seus
descendentes. Non obstante, había excepcións. O docu-

mento que se recolle a continuación ten como particulari-
dade que a cesión do casal e o caneiro se realiza en favor
dunha muller:

En 20 de julio de 16[ilexible]3 el obispo don Joan
Bravo hizo fuero de el lugar de Cuiña a favor de maria
Perez viuda de Roque Santalla en canon y pension de
treinta fanegas de centeno, dos lechones en canal,
dos carneros [...] treintayseis docenas de anguilas
saladas por vida de tres señores Reyes [...]. (ADL,
Tumbo General, fol. 91 v.)

La viuda de Froilán Gomez de dicha vecindad y en el
Riomiño por posesion y con su lugar y vienes del
canal. (AHPL, Ayuntamiento, Actas Capitulares, 1769)

Como pode constatarse, a presenza da muller é moi res-
trinxida e non vai máis alá de casos coma o dito de María
Pérez, no que é a súa condición de viúva a que explica o
seu protagonismo.

A situación da propiedade do dominio útil non era en todos
os casos tan «clara». A relación entre o propietario do
dominio eminente e o do dominio útil, é dicir, o usuario do
caneiro, non era sempre directa. Así, aínda que nos con-
tratos forais se establece que, para «enagenar el dicho
fuero o lo traspasar» se precisa da licenza do posuidor do
dominio directo, como aconteceu cos predios agrarios en
xeral, esta foi unha cláusula que quedou no papel. Os sub-
foros e outro tipo de cesións intermedias alleas á legalida-
de do contrato foral existían malia non deixaren
constancia documental as máis das veces, e, evidente-
mente, «escurecían» o sistema de propiedade destas ins-
talacións no devir histórico.

Da existencia destas cesións intermedias ou subforos é
proba a presenza de burgueses e fidalgos, incluso de
fóra do concello de Lugo e da propia provincia (A Coru-
ña, Chantada, Navia de Suarna, etc.), como aforados.
Eles persoalmente non ían facer as capturas nin aten-
der ás demandas estipuladas nos foros (arranxar as
deterioracións, evitar os furtivos, etc.), sendo evidente

que, á súa vez, e sen o consentimento expreso do pro-
pietario do dominio eminente, cedían o dominio directo
a terceiros.

Esta práctica tería como consecuencia o incremento da
renda á que deberían facer fronte os verdadeiros usuarios,
xa que engadiría aos ingresos recollidos no contrato foral
o beneficio do intermediario.

Aínda sen contar esta práctica de subaforar, a propiedade
útil dos caneiros é dabondo complexa dado que, como
sinalamos, os herdeiros do titular tamén pasan a ser
donos á morte daquel. Isto supón que un titular pode dar
lugar a dous ou máis titulares de dito dominio útil segun-
do o número de fillos que herden.

Los herederos de don Froilán Gayoso de Atosteixa
feligresía de Rivas de Miño en dicho Río y sitio do
Canto lo hacen de otro.

El mismo Sevastián Rodríguez y Antonio Rodríguez lo
hacen de otro en dicho Río y sitio de Molino de Mote-
los. (AHPL, Ayuntamiento, Actas Capitulares, 1769).

O mesmo que para a herdanza, o foro deixou sitio para as
compravendas de dereito útil. Así, non é difícil tampouco
atopar dúas persoas sen relación familiar que compartan
a xestión dun caneiro, ou unha mesma persoa que teña,
na súa totalidade ou compartido, o dominio útil de varias
instalacións pesqueiras.

Domingo López de Miñao y herederos de dn Joseph Diaz
vecinos de Martín de Piñeiro en el citado Rio y al sitio
Portaquinte en la manera expresa lo hacen de otro.

Joseph García de dicha vecindad [San Juan de Pena] y
sus consortes en el mismo Rio...El mismo García por
si solo y avajo del antecedente otro ídem. (A.H.P.L.,
Ayuntamiento, Actas Capitulares, 1789).

Aínda que os foros sexan, con moito, a forma maioritaria de
cesión dos caneiros do río Miño ao seu paso polo concello
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de Lugo, existen datos que confirman que o arrendamento
tamén tiña espazo como fórmula contractual. No volume I
do libro Portabales consultado no Arquivo Catedralicio de
Lugo quedan reflectidos os arrendamentos do Cabido, e
neles aparecen anotacións específicas sobre caneiros e
pesqueiras. Os arrendamentos de caneiros, a diferenza dos
foros, realizaríanse por períodos moi curtos de tempo, o
que permitía un maior control da propiedade, así como a
máis doada actualización das rendas:

en 2 de Diciembre de 1575 fue rematada a Pedro Mei-
lán vecino de Vocamaos en cinco docenas de angui-
las... la parte del canal de Vocamaos... que era de la
Fábrica. (ACL, Portabales, Arriendos, vol. 1, fol 160). 

el ocho de agosto de 1726 se trató el arriendo del
arruinado canal de Saamasas en el Miño en ocho
docenas de anguilas o 24 reales. (A.C.L., Portabales,
Arriendos, vol. 1, fol. 163). 

O PASO Á PROPIEDADE PRIVADA

Non coñecemos polo miúdo o modo en que se viron
afectados os caneiros polas medidas e procesos postos
en marcha a partir dos últimos anos do século XVIII
como consecuencia da crise do Antigo Réxime e da
Reforma Agraria Liberal, pero podemos sinalar a tónica
xeral. A Reforma Agraria de seguro non supuxo unha
mudanza radical para propiedades como os caneiros que
estaban en mans da igrexa e casas nobiliarias. A Refor-
ma Agraria levada a cabo en España polo Estado Liberal
saído das Cortes de Cádiz (1812) tiña como obxectivo
último establecer unha propiedade «privada, plena,
perfecta, unívoca e circulante», de uso completamente
libre para o seu propietario e non mediatizada por deci-
sións alleas a este, de acordo co principio fundamental
da teoría capitalista de que só ese tipo de propietario
perfecto garantía o desenvolvemento e o progreso eco-
nómico da sociedade.

Na busca deste fin leváronse a cabo durante o século XIX
tres proxectos que cambiaron a faciana das formas de
propiedade e cesión característicos de etapas históricas

pasadas. Un deles foi a abolición do réxime señorial, o
outro a desvinculación de morgados, e o último, e pode
que máis importante, a Desamortización. 

A abolición dos señoríos era unha tarefa inescusable para
a consolidación da Revolución Liberal, xa que o señorío
era unha unidade político-económica fundamental da
sociedade do Antigo Réxime que ía en contra dos postula-
dos de unidade estatal e igualdade dos homes ante as leis.
Nos señoríos o señor era, ademais de propietario, o
posuidor dos dereitos xurisdicionais, o que supoñía potes-
tade para exercer o goberno e impartir xustiza nos seus
dominios. Efectivamente, o Réxime Liberal español aboliu
os señoríos neste senso de espazos de dominio xurisdi-
cionais, pero respectou o dereito de propiedade dos seño-
res, polo que no que a caneiros e outras propiedades
señoriais se refire nada mudou.

No Antigo Réxime estaba moi estendida a institución do
«morgado», é dicir, terras e bens de diferente tipo que for-
maban parte do patrimonio dunha familia nobiliaria, vence-
llados a unha liñaxe e a uns apelidos. Era o primoxénito
varón de cada familia o que recibía o morgado (tamén cha-
mado vínculo) en herdanza. Este daba acceso á xestión
deses bens, pero non a súa venda, que estaba totalmente
prohibida. Xa que logo, estamos ante unha institución que
limitaba claramente os dereitos de propiedade. A desvincu-
lación consiste, precisamente, en rematar con esta situación
permitindo que as terras incluídas no morgado saíran ao
mercado e puideran ser obxecto de alienación. As familias
nobres non van pór impedimentos ao proceso de desvincu-
lación, entre outras cousas porque a estas alturas do século
XIX atravesaban problemas económicos e a posibilidade de
xestionar as súas terras sen ningún tipo de limitación resul-
táballes moi beneficiosa. Polo tanto, a partir deste proceso
bens como podían ser os caneiros adscritos a un morgado
puideron ser obxecto de compravenda, e estaren dispoñibles
para a compra polos seus ata daquela usuarios.

Na España do Antigo Réxime a maior parte da terra atopá-
base amortizada, é dicir que, igual ca os morgados, non
podía ser obxecto de libre emprego por parte dos seus

propietarios. A maior das limitacións destas terras amor-
tizadas é que non podían ser vendidas e que, a maiores,
pertencían a propietarios colectivos como eran as institu-
cións relixiosas (mosteiros, igrexarios, cabidos, conventos,
etc.). Todo este conxunto de terras amortizadas, igual ca
os comunais, eran coñecidas polo significativo nome de
«mans mortas» porque o titular da propiedade non podía
facer a súa libre vontade no que á súa venda se refire. Co
obxectivo de que estes bens entraran no mercado e que
tiveran un único e privado propietario, o Estado Liberal
levou a cabo o proceso de Desamortización. Nel realizou-
se a nacionalización e privatización dos bens das entida-
des eclesiásticas regulares clausuradas e de moitas das
segrares. Estes bens foron ofertados en forma de lotes
mediante poxas públicas ao mellor licitador.

O acontecido coa propiedade e cesión do usufruto dos canei-
ros na Desamortización seguiu un camiño parello ao sufrido,
de forma xeral, polas terras en Galicia. As medidas des-
amortizadoras promovidas por Mendizábal (1836) e Madoz
(1855), a diferenza do ocorrido no resto do Estado español,
non acadarán o seu obxectivo de eliminar a dualidade de
dominios. Os bens desamortizados non son bens de pleno
dominio tales como predios rústicos e urbanos, senón cen-
sos e foros. Así pois, a desamortización vai consistir, moito
máis ca nunha redistribución de terras e outros bens, nunha
redistribución de rendas. O 70% do total da riqueza des-
amortizada en Galicia correspondeuse coa subhasta de ren-
das e non de propiedades, polo que non se produciu ningún
cambio destacable na estrutura da propiedade, senón unha
simple mudanza nos nomes dos preceptores das rendas.

Foron moi poucos os campesiños e fidalgos que tomaron
parte das poxas dos bens desamortizados polo Estado
Liberal, polo cal, sinala Ramón Villares, «os labregos rea-
firmáronse no seu dominio útil, os fidalgos na súa condi-
ción de rendistas e os compradores da desamortización
pasaron a facer un papel moi semellante ao dos antigos
centros monacais, pero con moi pouca capacidade de
manobra, pois as rendas forais subhastadas non podían
seren aumentadas nin transformadas en arrendos tempo-
rais». (Villares, 1982: 168).
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Así pois, ao igual que sucedeu cos predios, os procesos
desamortizadores traerían consigo un cambio na titulari-
dade do dereito á percepción das rendas derivadas dos
caneiros, ao que accederían principalmente burgueses,
cumprindo co papel ata daquela desempeñado polo cabi-
do e Bispado de Lugo, e manteríase o estatus de rendista
intermediario dos fidalgos, continuando os campesiños
gozando do dominio útil.

A razón fundamental que explica a escasa transferencia
de terras que supuxo a Desamortización en Galicia hai que
buscala no estado de escurecemento en que se atopaba a
propiedade, motivado en grande parte polas peculiarida-
des da cesión foral. Así, se ben as entidades eclesiásticas
perceptoras de rendas coñecían a contía destas, descoñe-
cían os bens «físicos» polos que estas se pagaban, e dado
que non se podían identificar os bens a desamortizar, o
único recurso que quedaba era proceder a unha desamor-
tización baseada fundamentalmente na transferencia do
dereito a cobrar as rendas xeradas polos ditos bens.

Ademais, para entender o fracaso que en Galicia tivo o
proceso desamortizador á hora de acadar a conformación
dunha propiedade privada hai que reparar en que este non
afectaba ao contrato foral, o verdadeiro definidor da forma
de propiedade e uso dos caneiros. As cesións forais, tal e
como quedaran configuradas dende a Real Provisión de
1763, convertéranse en perpetuas. A Real Provisión foi un
parche posto pola monarquía no momento en que se lle
presentou a tesitura de decidir entre a renovación forzosa
dos contratos forais ou a aplicación da cláusula de tempo-
ralidade (vida de tres reis máis trinta anos), coa conse-
guinte reintegración de todos os dereitos de propiedade
na figura do dono do dominio directo. A «non toma de pos-
tura» da monarquía a favor dos donos do dominio directo
(que pedían a finalización do contrato) ou os donos do
dominio útil (que pedían a renovación) provocou a perpe-
tuidade sine die dos foros en Galicia.

Grazas aos foros, os donos do dominio útil posuían uns
dereitos de propiedade lexítimos (basicamente a continuaren
co uso en tanto pagasen as rendas) que a Desamortización

non era quen de perturbar. Non era posible vender en
subhasta unhas terras das que só uns dereitos de propie-
dade concretos (os correspondentes ao directo) recaían
nos mosteiros desamortizados, por canto os dereitos do
útil facíano nuns cultivadores que non podían ser «des-
amortizados» en tanto que propietarios particulares, indi-
viduais e con potestade para faceren todos os usos
(compravenda, etc.) dos seus bens. En conclusión, só os
dereitos que recaían nos mosteiros, é dicir, as rendas, pui-
deron ser obxecto de subhasta.

O foro sobreviviu, pois, ás reformas liberais. Tampouco
os distintos intentos de redención e de revisión dos
mesmos promovidos dende os diferentes ámbitos ao
longo do século XIX tiveron efecto. Só no 1873, durante a
Primeira República, se publicou unha Lei de Redención
Foral efectiva que permitiu iniciar o proceso de reden-
ción dos contratos forais. Dicimos que só permitiu ini-
ciar o proceso, xa que estivo vixente unicamente cinco
meses, véndose axiña suprimida. Houbo que esperar a
finais do século XIX, coa Crise Agraria Finisecular que
deu lugar a unha caída das rendas e a unha deprecia-
ción das propiedades agrarias, e ás súas consecuencias
—sobre todo dúas: o fenómeno migratorio, que levou a
miles de galegos do rural a cruzar o Atlántico, e o xurdi-
mento do Agrarismo— para que o foro sufrira un golpe
mortal. Estas circunstancias trouxeron consigo un pro-
ceso gradual de redención foral que se viu acelerado coa
promulgación da Lei de Redención Foral de 1926, emiti-
da durante a Ditadura de Primo de Rivera.

A fin dos foros posibilitou que os usufrutuarios puide-
ran acceder á propiedade total comprando a parte
correspondente aos donos do dominio directo. Pero,
aínda así, a propiedade non chegou a ser totalmente
privada. A razón témola na promulgación da Lei de
Augas de 1879, onde se establece que «son públicos ou
do dominio público os ríos», así como «os álveos ou lei-
tos dos ríos na extensión que cubran as súas augas nas
maiores enchentes ordinarias». A lexislación estatal
mantivo dende esta lei a idea de ben público dos ríos e
daquilo que, como os caneiros, formase parte do seu

ecosistema. Este feito provocou que os «donos» dos
caneiros o foran sempre máis de facto ca de iure. A pose-
sión de títulos de propiedade ou de herdanza, a posibili-
dade de venda ou troco, así como a responsabilidade no
mantemento, non son óbices para sinalar que os titulares
dos caneiros son, en termos legais, máis concesionarios
ca propietarios.

Unha vez que se puido, pola vía da redención, comprar o
dominio directo aos seus donos, foron os campesiños e
algún fidalgo lugués os que se converteron en propieta-
rios. En xeral podemos falar dunha continuidade entre os
que eran os donos do dominio útil e os novos propietarios
dos caneiros lugueses. Unha vez estes foron «donos de
seu», a transmisión da propiedade realizouse baixo un
réxime de herdeiros ordinario con asignación de partes ou
«quiñóns». As sucesivas particións entre herdeiros e a
existencia de compravendas tamén sobre partes dos
caneiros, que non tiñan por que ser iguais ou equivalen-
tes, deron lugar a unha propiedade privada colectiva dos
caneiros, á maneira dos muíños e dos montes comunais
de varas. Así, nos caneiros do concello de Lugo é excep-
cional a propiedade individual dun deles.

A forma de propiedade condicionaba, como é lóxico, o modo
de explotación do caneiro e obrigaba os donos das diferentes
partes, os parceiros, a chegaren a acordos entre eles para
poderen organizar a pesca. Destes acordos derívanse múlti-
ples manexos, particularizados segundo o caneiro. Así, nos
casos en que existían varios propietarios a pesca realizába-
se xeralmente de forma conxunta, aínda que había excep-
cións. Por outra banda, naqueles caneiros nos que unha
casa posuía unha boca completa podían «baixar a armar ao
caneiro» independentemente de se o facían os donos das
outras bocas, pero sempre precisando que tomaran parte,
polo menos, dous homes, xa que a tarefa de armar e desar-
mar o caneiro requiría moita forza e supoñía certo risco.
Asemade, o traballo anual de «pechar os caneiros», consis-
tente en tarefas estivais de reparación e mantemento nas
que se engadían pedras e pólas naquelas zonas nas que a
forza da auga danara os brazos, podía levarse a cabo de
xeito individual, pero o máis frecuente é que fora colectivo.
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Restos do Caneiro de Crespo e de Torador

Por outra banda, tamén constatamos a existencia de
arrendamentos por parte dos propietarios do caneiro.
O Caneiro de Ribeira, situado na illa de Burneiros, perten-
cía unicamente á Casa de Ribeira e era levado en arrenda-
mento pola Casa de Pedrares, da mesma parroquia.

Como se mencionou, e cómpre insistir, as formas de
explotación rexistradas son moi complexas e variadas.
Así, no Caneiro do Canto, que era de tipo V con tres
bocas, eran dous os propietarios, pero ao non teren
asignación de bocas redaban e cerraban o caneiro con-
xuntamente, repartindo as capturas proporcionalmen-
te ás partes, como testemuñan diferentes entrevistas a
donos de caneiros, como M. Silva, de San Mamede,
parroquia de Ribas de Miño. 

Ora ben, tamén temos testemuñado casos nos que a pro-
piedade colectiva non implica un traballo conxunto. Así,
segundo o testemuño de A. Fernández, da mesma parro-
quia ca o informante anterior, o «Caneiro de Crespo e de
Torador» tamén era de propiedade colectiva pero, sendo

de tipo V e tendo dúas bocas con cadanseu propietario, os
parceiros levaban a cabo todas as actividades de xeito
independente. 

Non é estraño tampouco que unha parte do caneiro per-
tenza a unha parroquia ribeirá mentres que a outra sexa
da parroquia ou lugar da outra ribeira, o que a súa vez
adoita dar lugar a unha dobre denominación do caneiro.
Isto acontece co Caneiro da Pena, unha instalación cuxa
metade dereita pertence a Vilalvite (que denominan a súa
parte Caneiro de Surián), e esquerda a Airexe (que a
nomea Caneiro de Ordeiro).

Enlazando co tema dos nomes polos que se coñecen
estas instalacións cabe sinalar, alén da nomenclatura
dupla que acabamos de referir e que está en relación coa
dobre propiedade, que moitos deles responden ao nome
da casa  ou do cabeza de familia que o traballa, como o
Caneiro de Ribeira, o Caneiro de Varela, o Caneiro do Gordo
ou o Caneiro de Estanqueiro e Velusco, que pertence a
Ribas de Miño e a Castor e Paradellas, da parroquia de
Quinte, no concello de O Corgo. Outros moitos reciben o
nome da aldea á que pertencen, como o caneiro de Mei-
lán, o de Pousada, o de Conturiz, ou do lugar onde se sitú-
an, como é o caso do caneiro das Matelas ou do Canto.
Noutras ocasións, fan referencia aos propietarios do domi-
nio directo da antiga forma de cesión, o foro, como o Caneiro
Obispal, do Cabido, das Monxas, etc.

Resulta excepcional un segundo nome atopado para o
Caneiro da Tolda, «Caneiro da M», que se deba á forma do
mesmo, xa que os brazos se dispoñen compoñendo unha
W ou M, segundo se contemple dende augas arriba ou
augas abaixo.

Restos do Caneiro de Meilán

Restos do Caneiro de Matelas
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7.2. Os caneiros: sociabilidade 
e cultura inmaterial

En todos os pobos a auga e os ríos, como fonte de vida,
ocupan un importante espazo no imaxinario colectivo,
sendo dotados dun carácter sobrenatural ou antropomór-
fico nalgunhas ocasións, e sacralizados e obxecto de culto
noutras. Así mesmo, en Galicia, «sementada de ríos e fon-
tes e regatos que corren sen que ningunha forza de verán
lles quite de todo en todo o seu curso» (Molina, 1998), non
cabe dúbida da significación dos ríos pola riqueza cultural
da que son referentes.

A transcendencia de coñecer e sacar do esquecemento
construcións coma os caneiros radica tamén en recuperar
as artes e sistemas de pesca e as expresións culturais que
con eles se asocian. A memoria dos seus donos e usufru-
tuarios convértese na mellor das opcións para rescatar
unha información que corre grave risco de perderse para
sempre e que, como se albisca nesta pequena aproxima-
ción, está chea de elementos antropolóxicos, etnolóxicos e
idiomáticos de grande riqueza.

A recolla e posta en valor das testemuñas supón recupe-
rar un rico patrimonio antropolóxico e cultural, un patri-
monio inmaterial que ten o risco de perderse e, con iso, de
empobrecer o acervo cultural, como se consigna nas Leis
de Patrimonio Histórico. A metodoloxía empregada para
«rescatar» esta memoria foi a propia da Historia Oral, a
través de entrevistas con persoas de idade que teñen ven-
cellos cos caneiros, xa sexa por seren propietarios, xa por
teren visto ou empregado as artes de pesca da anguía
neles cando eran máis novos.

A época de pesca nos caneiros estaba moi definida en fun-
ción da climatoloxía, e podía ir de setembro a decembro:
«dende que se sacudía o ourizo e lle daba no fociño á
anguía, xa non era bo momento de pesca. A colleita tiña
que vir ben antes do 15 de outubro; de non ser así, xa non
sería unha boa colleita ese ano». (Entrevista a J. Silva Váz-
quez, parroquia de Cabanas). E dentro deste período, os
días máis aquelados eran os que había chea e o río estaba

revolto, como ben garda tamén a memoria popular (entre-
vista a J. Vila López, parroquia de Ribas de Miño). Unha
vez que se «lavaba o caneiro», é dicir, des que pasaba a
auga por riba dos brazos, xa se daba por rematada a cam-
paña da anguía por ese ano. Se a climatoloxía poñía parte
das normas polas que se ordenaba a pesca, a outra parte
impoñíaa a especie raíña das capturas, a anguía.

Durante séculos, a anguía foi un animal descoñecido, mis-
terioso, ligado a numerosas lendas e crenzas, que ten fas-
cinado a científicos e profanos como consecuencia do
descoñecemento que dela se tiña e, en particular, da igno-
rancia da ictiotoxina que porta no seu sangue e da súa
forma de reprodución.

Aristóteles xa coñecía que a anguía tamén se atopaba no
mar e que a angula era unha fase previa ao estado adul-
to. Durante séculos non se divulgou nin xeneralizou esta
idea, pero, como se pode comprobar coa lectura do
recorte do xornal lucense El Regional de agosto do 1911,
a comezos do século XX aínda seguían vivas estas discu-
sións nalgúns ámbitos.

El Regional (Lugo),
6 de setembro de 1893, p. 3

A anguía presenta certo comportamento fotófobo, o cal
obrigaba a pescar no caneiro dende o caer da noite ata ao
amencer. «Se clareaba a noite, saía o luar, xa sabías que
tiñas que marchar porque xa non pillabas nada» (entrevis-
ta a A. Vilar Rodríguez, parroquia de Sta. Madanela de
Coeses), recorda un dos parceiros.

A pesca nos caneiros era unha actividade masculina aínda
que, excepcionalmente, algunha muller ten participado
dela. Este feito acostumaba a estar relacionado coa prepa-
ración das anguías para os convidados ou ben coa falta de
homes na casa para baixar armar. As mulleres tomaban
parte máis activamente no transporte das capturas dende
o caneiro á casa, na salga da anguía, na súa comercializa-
ción e na preparación do liño para a elaboración das redes.

O noso caneiro era de varios propietarios e tiven que ir
todo un ano a axudar na pesca porque o meu home
caeu dun castaño cando foi coller castañas e o neno
era demasiado pequeno para axudar. Normalmente
era eu a que me encargaba de levalas a vender na
Praza de Abastos de Lugo andando 8 quilómetros. Alí
tiña que pagar unha cantidade fixa por vender, había
uns fielatos e viña a cobrar a policía (Entrevista a
P.S.L., Vilalvite, Sta. Madanela de Coeses).

A miña madre máis algún veciño que nos viña a axudar
levaban, con un cabalo que houbo sempre na casa e
outro dalgún veciño, as anguías para casa. A anguila
pesa moito, pouco volumen e moito peso. Era chegar
ao caneiro, facerlles contraseña e saían coa barca a
traerche as anguías, e pa casa. E chegabas aquí a casa
e a volver outra vez ao río a buscalas e non había lin-
ternas o que había era uns fachóns de palla e eles,
dende o canal, xa sabían que estabas esperando e
salían ca pesca á orilla. Metíanse en sacos, cargá-
banse no cabalo e pa casa.

Aquí na casa sempre se reunían tres ou catro mulleres
para preparar as anguías para a venda. A anguila non
se vendía por peso. Cunhas vimbias que había cortá-
banse ramiñas e retorcíase un pouco e facíase un

El Regional (Lugo), 
10 de agosto de 1911, p. 2
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cordón onde a ollo se ensartaban. As anguilas que iban
ahí chamábanselle corrizas. Estas mulleres que viñan
a casa e as preparaban tiñan tal habilidá que, si pesa-
bas unha corriza e outra, andaban todas polo mesmo
peso, sobre o quilo (Entrevista a M.S. L, Ribas de Miño).

A tenor dos testemuños, alén da presenza feminina, cóm-
pre dar conta da importancia que as capturas dos caneiros
lugueses tiveron como complemento relevante das econo-
mías domésticas. Algúns entrevistados manifestan que a
maior parte das capturas se destinaban ao propio consu-
mo ou a facer agasallos pero outros falan da venda como
principal obxectivo da captura:

Levábanse en caballerías a Lugo e por aquí polas
parroquias, a Nadela, Laxosa... Eu recórdome de ir
cunha burra cargada que había na casa hai 50 anos.
Tamén viñan a buscalas á casa. Vendíanse a docenas
ou a quilos e levaban sacos. Recordo de vendelas a 20
ptas/quilo hai 55 anos. Eu acórdome, na praza de
Lugo, unha abundancia de anguilas!. Si houbera
anguilas habería unha afición maior que á do pulpo
(Entrevista a J.S.V., Cabanas, Santa Comba).

O testemuño anterior permite sinalar un feito xeralmente
descoñcido: a tradición de servir anguías no S. Froilán,
como aparece recollido no Informe Histórico das festas
de S. Froilán.

A nocturnidade e a época na que se desenvolvía a pesca
nos caneiros, xunto coa necesidade de levantar as redes
con frecuencia e vixialas para evitar posibles roubos, facía
necesaria a existencia dun resgardo do frío e da chuvia, ou
ben dunha caseta ou unha pallaza, onde pasar a noite.

Así pois, sobre a pía podía existir un caseto carente de
fiestras, con porta dunha folla e tellado a unha auga ergui-
do a base de lousas dispostas en chapacuña. Noutros
casos, cando non se construía un caseto, levantábase
anualmente unha «pallaza ou parrocha a base de paus,
xestas e palla cunha boquetiña» (Entrevista a P., Santalla
de Quinte, O Corgo) de menor capacidade ca o caseto.

Vista frontal do caseto esquerdo do Caneiro da Tolda.

A construción dun caseto precisaba dunha considerable
cantidade de materiais e de traballo sendo, xa que logo,
moito máis custosa ca a construción dunha pallaza, pero
tamén resultaba ser un acubillo máis resistente e dura-
deiro, debido a que esta última tiña que erguerse cada ano
ao comezar a tempada de pesca no caneiro. Así pois, a
elección dunha o doutra opción, caseto ou pallaza,
«depende de dous factores: a dispoñibilidade de materiais
e a riqueza do seu promotor». (Ladra, 1998: 267). Ademais
destas razóns, nalgúns casos, a localización do caneiro
nun lugar con fortes correntes, por exemplo, condicionaba
a posibilidade de construír un caseto, xa que as enchentes
lles podían causar graves danos.

A pía central, antiguamente, eu non a recordo, tiña
unha caseta feita de pedra que era onde se resguar-
daban [...] facían un pouco de lume e alí secábanse.
Fixérona como un par de veces ou tres, e cando
había crecidas mui fuertes mui fuertes, debido a que
alí leva moito tiro o caneiro, pois levábaa. Logo, ao
final, desistiron, e en vez de facer unha caseta de
pedra facíase unha choza [...] provisional [...] con
madeira, uns paus atados arriba, recubríase con un
pouco de rama de xesta e pola parte de arriba cun
pouco de palla de centeno e metíanlle unhas vimias
[...] sujetaban un pouquiño, así, ao rededor. (Entre-
vista a M.S.L. de S. Mamede, Ribas de Miño, copro-
pietario do Caneiro do Canto).

A Anguilla anguilla, eiroa ou anguía europea, recibe este
nome (do latín anguis ou serpe) polo seu corpo serpenti-
forme, alongado e cilíndrico ata a zona posterior, onde se
comprime lateralmente. Caracterízase por presentar a
pel recuberta de mucosa con pequenas escamas alonga-
das, o que fai que sexa moi escorregadiza. Esta mucosida-
de, xunto coa vigor que amosa, dificulta enormemente a
súa manipulación: 

Son moi malas de matar, vivas non quero máis. Uns
din que hai que sangralas pinchándoas por riba da
cabeza ou botarlle cinza limpa, outros non. As follas
da figueira son ásperas e axudan a collelas. (Entrevis-
ta a M.C.H.D., Airexe, S. Xoán de Pena).

Resulta sorprendente a resistencia que amosa, xa que
pode sobrevivir ata catro anos nun acuario con auga mari-
ña sen alimentarse. Este feito foi habilmente aproveitado
polos pescadores para o aviveirado en vivo:

As que viñan vivas metíanse nunha arqueta ou nun
pilón, e a anguila é moi dura, aguantaban dous ou tres
meses ou máis, pero xa non engorda. (Entrevista a
A.V.R., Sta. Madanela de Coeses).

A conta das mencionadas características xorden numero-
sas anécdotas:
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Eu preparei unha arqueta que se facía de madeira ou
de tea metálica e coaba a auga, collín cinco anguías e
cando lles quixen botar a man caéronme as cinco ao
río. Co forcado era máis fácil porque viñan algo aton-
tadas da forza da auga, dábaslle volta e caian todas.
Son moi fortes, témolas botado na sartén, botarlle sal
e tirarse fóra. (Entrevista a A.V.R.).

Ademais das artes precisas para a pesca, sobre as que
falaremos decontado, ao caneiro levábase leña, viño e
patacas, para probar as anguías unha vez fritas, tanto
entre os pescadores como entre as amizades destes.
Tamén se levaba palla para facer de leito e botar un sono
se o permitía a frecuencia de desarme da rede, condicio-
nada por se «andaba ben a anguía» ou pola acumulación
das follas das árbores nela. Porque o caneiro, dado o tipo
de propiedade e de uso imperante, converteuse tamén
nun espazo para a sociabilidade rural:

Temos estado trece persoas no caseto. Facíamos
farra, fritíanse (as anguías) con aceite e con unto. Viñan
os amigos ó caneiro a comelas. Non había dó delas,
comíanse as que se querían. (Entrevista a J.S.V.).

Esta condición é a que converte os caneiros en deposita-
rios e xeradores de patrimonio inmaterial. Contos, lendas,
refráns e desenvolvemento de costumes asociados á festa
e ao lecer están vencellados a estas construcións. 

A pesca nos caneiros era unha actividade exclusivamente
masculina, e aínda que excepcionalmente algunha muller
ten posto os pés nos caneiros, este feito sempre estaba
relacionado coa preparación culinaria das anguías. Os
nenos que recordan ter ido aos caneiros, hoxe avós, acos-
tumaban acompañar os pais, de aí que conserven viva a
memoria das «noitadas» ou reunións que se facían no
caneiro, ou outro tipo de actividades:

Eu de pequeno houben morrer no caneiro. Nacéronme
os dentes no caneiro, xa debín ir de cinco anos... Unha
vez houben caer ao río, levantábase un durmindo...
Unha vez que un parceiro levou os tres fillos con el,

cando ían marchar, un deles saíu algo atontado e caeu
por delante da pía, que se formaba un fangal con
oucas... e caeu ó río e outro máis el, que estaban
lavando a rede... (Entrevista a A.V.R.).

As conversas mantidas con distintos pescadores para a
realización deste traballo sacaron á luz moitas historias e
recordos en relación coas noitadas, o río, as anguías, etc.,
pero serviron tamén para recordar conflitos xurdidos arre-
dor dos caneiros:

Había un home que viña [ao caneiro] todos os días, e
xa ten habido líos porque armaba en todas as bocas e,
incluso, armaba a rede dos demais, ao día siguiente
dábanse conta porque a rede estaba enxoita e a ato-
paban mollada. (Entrevista a A.V. R.).

A conflitividade entre propietarios, usufrutuarios, pesca-
dores e mesmo propietarios dos prados e leiras lindantes
coas beiras do río no que estaba instalado o caneiro non é
de estrañar. Era moita a importancia económica dos
recursos saídos da pesca, e isto predispoñía a que os dife-
rentes intereses se encontraran, e propiciaba a presenza
de furtivos. Así, M.C.H.D. e X.C.P., veciños de Airexe, S.
Xoán de Pena, rememoraron o acontecido cando lle
«sacaron» o caneiro a un veciño ao que llo tiñan arrenda-
do por desacordos na renda a percibir, e sinalan con bo
humor que foron apedrados por tal feito.

Boa parte destes altercados convertéronse, polo paso
dos anos, en anécdotas. A.V.R. relatounos o furto dun
fillo ao seu pai, acontecido no Caneiro das Matelas
cando, mentres o proxenitor e outros pescadores se ato-
paban no interior do caseto, o fillo «puxo unha barca
canda a outra e pasou as anguías para alí» sen que case
ninguén se decatara.

As capturas nos caneiros lugueses na década dos cin-
cuenta parecen ter sido moi abundantes, a teor das tes-
temuñas que recoñecen que tiveron na pesca da anguía
un complemento económico relevante nas súas econo-
mías domésticas:

Teñen caído máis de 250 quilos de anguía nunha
noite... A anguía era unha colleita como outra. Un
caneiro era unha cousa moi boa nunha casa, daba
cartos, era unha riqueza grande. (Entrevista a J.S.V.).

Estas abondosas capturas tamén se converten en prota-
gonistas de moitos recordos. M.S. L., que de neno pesca-
ba canda seu pai no Caneiro do Canto, un dos máis
afamados polas magníficas cantidades que aí se pesca-
ban, recorda que ten habido noites de caer 2.000 quilos:

Era un dos que máis sona tiña, en cantidá, porque
estaba retocado e collía moito traiecto de río que non
había máis caneiros, e os que había por arriba tiñan
nas presas moitos fallos e en canto subía a auga xa
non aproveitaban ao cen por cen. (Entrevista a M.S.L.,
parroquia de Ribas de Miño).

Son moitos e moi diversos os testemuños que dan fe da
abundancia e das cuantiosas capturas de noutrora:

A pesca é moi abundante, sobre todo en troitas e
anguías con algúns salmóns. Para proba da súa
importancia, se ben foi a cantidade maior, que o día 4
de novembro de 1927 entraron na Praza de Abastos de
Lugo 2.875 quilos de anguía que coinciden coas creci-
das dos seus ríos nesta época (Cao, 1929: 2).

Recordo un día que se presentou unha crecida, cando
tiña quince anos, que caeron 70 anguías en 20 minu-
tos. (Entrevista a J.V.L., Ribas de Miño).

Había noites de máis cantidade polas crecidas, [...]
había noites moi boas nas que se collían 250 kg.
nunha noite. (Entrevista a J.S.V., Cabanas).

Aínda que a raíña do caneiro era a anguía, tamén se collí-
an peixes (Chondostroma duriense) "naqueles que tiñan
area augas arriba que é onde frezan" (Entrevista a L.G.S.,
Vilalvite, Sta. Madanela de Coeses). "Íase aos peixes cando
estaban na frega alá polo mes de xuño" (Entrevista a
J.P.V., Marcelle. Lugo).
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Os propietarios dos caneiros recordan que existía certa
polémica arredor de si caían ou non troitas nos mesmos e
sinalan que isto só ocorría de modo anecdótico:

Eu fun medio político e tiña amistad contodos os per-
sonajes que había en Lugo y, entre eles, había un que
era o jefe de todo o Distrito Forestal que era un inge-
niero aragonés, D. Genaro Bru Arqués. Un día encon-
trámonos en Lugo i el díxome "tengo muchas ganas
de ir un día al caneiro contigo, quiero saber si se pes-
can las truchas" e contesteille "como queira D. Gena-
ro, como quiera". E viu tamén o presidente da
Venatoria de Lugo que se chamaba Atilano. Esperei-
nos no río e díxome o comandante "Pepiño que valien-
te eres" y eu díxenlle "mire D. Atilano si eu me
enfrento a atracadores como os viu usté, eu caigo
redondo no suelo e non valgo pa nada". Pero eu coñe-
cía o río e tiña confianza nel, i é como o que nace tore-
ro ou aviador. E fomos para alí e estuveron alí,
comeron as anguilas e estuveron media noite conmi-
go no caneiro. Querían saber si as troitas viñan na
rede... alí estiveron mirando e aquel día non caeu nin-
gunha. As troitas trabajan augas arriba, as troitas non
van á red. Só van á red as mui gordas mui gordas en
augas frías y altas e noites de lunar (Entrevista a
J.P.V., Marcelle, Lugo).

Os caneiros merecen ser valorados non só como cons-
trucións, senón tamén polo conxunto de aparellos xera-
dos aos seu redor. Vencellada á pesca nos caneiros
existe un importante conxunto de elementos materiais e
auxiliares como son as redes, os «batuxos», as agullas,
os forcados, etc.

As artes específicas e peculiares que aumentan o valor
patrimonial da propia instalación. No concello de Lugo os
caneiros armábanse cun forcado con dous gallos feito de
carballo, bidueiro ou salgueiro, que servía de armazón a
unha rede con forma de funil e coa luz en diminución de
cara ao extremo onde quedaba retida a anguía por efecto
da forza da corrente. Como sinala unha testemuña,

Buscábanse madeiros que naceran xa con un pouquetín
de gallo natural, gallados, e perfeccionábanse un pouco
coa macheta... Na parte de arriba do forcado facíase
unha bóla á que se lle ataba unha corda que ía a unha
pedra cun burato para amarrala e que, deste xeito, se se
desamarraba accidentalmente e a rede se saía da boca
non marchara río abaixo.

Non precisaban de engado porque era a forza da
auga a que dirixía a pesca á trampa. En función do
grosor do fío e da luz da malla, maiores na boca do
funil e menores cara o extremo, distíguense tres tra-
mos na rede, tecida tradicionalmente en cáñamo e,
máis recentemente, con nailon, pero sempre por un
home. Para o seu tecido usábanse agullas de buxo ou

Remate dun forcado. Cabanas

Vista frontal dun forcado. Cabanas

Vista lateral dun forcado. Cabanas
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de salgueiro e tres «tacos» ou paus de distinto tama-
ño que servían para determinar o tamaño da luz da
malla (Entrevista a M.S.L., Ribas de Miño).

Ligado tamén a este tradicional sistema de pesca, e en
perigo de desaparición xunto con el, están os batuxos ou
barcas, feitos xeralmente de castiñeiro (tamén con par-
tes de piñeiro ou amieiro segundo a disposición que os

carpinteiros da zona tiveran), de fondo plano e dianteira
en ángulo obtuso, que se empregaban para «entrar no
caneiro» manexados cunha vara. O batuxo cumpría
cunha dobre funcionalidade: por unha banda servía para
pescar con diversas artes e para facilitar o acceso ao
caneiro, e pola outra empregábase para o transporte de
persoas e mercadorías de pequeno tamaño entre unha e
outra beira do río. 

Os remos facíanse con paus ben feitos de pino ou de
bídalo... de cousas lixeiras... metíaselle un tubo de
ferro e poñíaselle unha punta para que logo, ao tiralo
abaixo, se había unha pena como era de ferro non
esvaraba. (Entrevista a A.V.R.).

A técnica do goberno dos batuxos, a navegación con vara,
non era cousa sinxela e requiría de habilidade e práctica
para encarar ás correntes do xeito máis adecuado. Repre-
senta unha mostra máis do saber popular e da adaptación
aos condicionantes do medio. A.V.R. explica que 

Había que saber moito, non podías arrimar o remo
moi ao carón da barca porque dábache a volta e ou
ceibabas o remo, ou te tiraba ao río [Entrevista a
A.V.R., Sta. Madanela de Coeses].

M.S.L. lémbrase de cando ía de neno pescar co seu pai e
comenta que:

No caneiro entrábase sempre, pola parte de abaixo
porque, pola parte de arriba... a auga, ao ir encaño-
nando, facía moita forza e... había peligro de que vol-
cara a barca porque facía unha catarata, un desnivel
de metro, metro e pico. Río abaixo, desde a orilla,
intentábase ir contra corriente remando, remando,
remando e chegabas a corriente das bocas... Aquí
facía unha presión enorme e, generalmente, non se
conseguía do primeiro intento. Iban sempre dous
homes remando un na parte de diante, que era o que
dirigía un pouco a barca e, o outro, cun remo máis
grande, era o que facía forza para que a barca avanza-
ra... Generalmente, cando xa subía o nivel do río bas-
tante había tal presión de auga que, ó chegar á
correinte das bocas, levábaos río abaixo. En vez de
eles intentar facer moita resistencia cando non daban
vencido a presión, deixábanse levar un pouquiño e vol-
vían a intentalo (Entrevista a M.S.L., Ribas de Miño).

As vellas artes de pesca fluvial son aínda bastante desco-
ñecidas, malia os pioneiros traballos de Xaquín Lorenzo
dedicados ao curso medio do Miño (Lorenzo, 1966), e a

Forcado recollido. Cabanas
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iniciativas socioculturais como as tendentes á recupera-
ción de embarcacións tradicionais de pesca (Fernández
Rei, 2005), e é moi escasa a información referida aos
batuxos que existe. O número de exemplares conservados
é insignificante, e tende a minguar pola falla dun sistema
de conservación adecuado. Un labor en prol da conserva-
ción e posta en valor deste patrimonio, pero referido a
outros concellos, é o levado a cabo pola Fundación Xosé
Soto de Fión, no Saviñao, e pola Asociación Barcas do
Minho, de Sabadelle, en Chantada.

7.3. O cesamento da actividade dos caneiros

No río Miño, ao seu paso polo concello de Lugo, actual-
mente a maioría dos caneiros está en moi mal estado
debido á invasión da vexetación, á erosión propiciada polo
tempo e a auga e mais á ausencia dos coidados que nou-
tro tempo se lles prestaban. Non se pode dar unha data
precisa do cesamento da actividade pesqueira nos canei-
ros lugueses, xa que o abandono tivo lugar de xeito pro-
gresivo. Pero si se pode establecer, grazas en gran
medida ás testemuñas consultadas, que caeron en des-
uso arredor das décadas dos cincuenta e sesenta do
pasado século XX como consecuencia de diferentes facto-
res. En primeiro lugar, neste período empezouse a mani-
festar unha das consecuencias negativas da proliferación
de encoros no río Miño, froito da política hidráulica fran-
quista secundada, no tramo internacional, polo réxime de
Salazar: a diminución das anguías. Este non foi un efecto
inmediato á construción das barreiras, xa que a anguía é
unha especie moi lonxeva e con capacidade de poder
retrasar a súa migración cara ao mar se as condicións
nun momento concreto non son as adecuadas. Por outra
banda, é preciso ter en conta os cambios nos modos de
vida, a dureza da pesca nos caneiros e os fenómenos
migratorios experimentados nas parroquias rurais do
concello de Lugo, que deixaron os forcados sen brazos
que os armaran.

Tamén debemos ter presente a sobreexplotación do
meixón na desembocadura do Miño e a pesca furtiva,
como a realizada dende as canles dos muíños, que afec-
tou ao número de capturas, como o fixo tamén a conta-
minación das augas debido ao inicio do proceso de
industrialización da cidade e á introdución das novida-
des asociadas á «Revolución Verde» no agro das parro-
quias rurais da ribeira do río (praguicidas, motorización,
adubado químico, etc.).Batuxo. Pousada
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Igualmente debemos facer referencia ao aumento dos
aproveitamentos hidroeléctricos nos diferentes cursos do
Miño, que supuñan un obstáculo para o desenvolvemento
da pesca. E finalmente, aínda que non menos relevante,
está a cuestión legal. Nunha ollada á lexislación en busca
de atrancos legais para o cese da actividade atopamos que
xa na Lei de Augas de1879 se regulaba o funcionamento
das pesqueiras por entendelas "dañinas" e "notoriamente
perxudiciais" para a poboación acuícola. Algúns propieta-
rios dos caneiros contan que a razón da prohibición da
pesca neles era a protección da troita, e explican que non
tiña razón de ser porque no forcado non caían as troitas e
sinalan como práctica moito máis abusiva a pesca con arca
en pesqueiras onde «caía todo». É preciso mencionar que
a Lei de 20 de febreiro de 1942 pola que se regula o fomen-
to e a conservación da pesca fluvial reducía a dimensión
mínima da anguía a 20 cm. e eliminaba o período de veda
para esa especie, podéndose pescar todo o ano. Pero no
seu artigo 21 establece respecto a barreiras, empalizadas
e caneiros «queda prohibida en absoluto a construción de
barreiras con pedras, terras e calquera outro material, así
como as empalizadas, coa finalidade de canalizar as augas
para obrigar os peixes a seguiren a dirección determinada.
Tamén se prohibe terminantemente construír muros,
paredes, estacadas, empalizadas, atajadijos, caneiros,
cañizales o pesqueros que sirvan como medio directo de
pesca, ou aos que se poidan suxeitar, en calquera forma,
artes que a faciliten, debendo ser destruídos os existentes
na actualidade sen que poida alegarse dereito ningún
sobre os mesmos, dado o carácter abusivo que revisten».
Prohíbese, ademais, no artigo 22, a pesca «con calquera
tipo de artes fixas como garlitos, butrones..., aínda que non
se suxeiten en estacas, caneiros ou empalizadas».

Quedaba, xa que logo, proscrito o uso dun sistema tradi-
cional de pesca como eran os caneiros despois de, polo
menos, nove séculos de vixencia no concello de Lugo.
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Análise
tipolóxica

8.1. Técnicas construtivas

INTRODUCIÓN

Estas construcións dedicadas á pesca facíanse fun-
damentalmente, dependendo da zona onde estaba
situado o caneiro, de pedra granítica e de cachotaría
de xisto, e en moitos casos construíanse tamén con
pedras do río, chamados coios ou pedra coieira.

Requirían un coidado continuo, xa que coas fortes enchen-
tes e choivas o caneiro deteriorábase tódolos anos, polo
que durante o verán, cando o río ía máis baixo, e antes da
época da pesca, arranxábanse os danos.

Na actualidade, unha gran parte dos caneiros están en
ruínas, xa que ao non pescar nestas construcións abando-
nouse o seu coidado.

Temos as seguintes partes diferenciadas segundo amosa
o debuxo:

Perspectiva dun caneiro. Fonte: Elaboración propia

8

Juan Ortiz Sanz

Mª Teresa Rego Sanmartín

Patricia Vázquez Pelarigo
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BRAZOS OU GUIARES

Os brazos ou guiares son cada un dos muros alongados
que conducen a auga ata as bocas. Están formados na
súa parte baixa por chantos de xisto ou pedra de gra que
se asentan directamente sobre o leito fluvial. Na súa
parte alta, as laxes de xisto dispóñense de forma verti-
cal ou de cuña, ofrecendo así unha menor resistencia a
esta corrente.

PÍAS

Son plataformas feitas de pedra onde rematan os guia-
res, e conforman unha das paredes laterais das bocas.

Úsanse de base para os pescadores á hora do armado e
desarmado das redes. A súa forma adoita ser semicir-
cular, rematando en pico para ofreceren así unha menor
resistencia á corrente de auga que chega á pía con forza
conducida polos guiares, dirixíndoa facilmente ás bocas.

A forma da colocación dos chantos de xisto é similar á das
bases dos guiares, é dicir, van colocados de forma hori-
zontal, rematando na parte de riba con grandes lousas.
Teñen un pouco máis de altura que os guiares e a mesma
que as dos peóns.

Sobre as pías van os distintos elementos de suxeición das
redes, e incluso nalgún caneiro queda aínda a argola de
ferro para amarrar as barcas.

PEÓNS

No remate dos guiares cara á pía están os peóns, que
teñen a mesma altura ca esta. 

A forma da colocación da pedra nuns caneiros é igual ca a
dos guiares, é dicir, na base horizontal e na parte de riba
en cuña. Pero noutros colócase igual ca nas pías: grandes
chantos de xisto na parte de riba.
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Tanto a pía coma o peón sérvenlles de base aos pescado-
res para o armado e desarmado das redes.

BOCAS

Os guiares van dirixindo a corrente de auga ás bocas, que
son as canles do caneiro onde van amarradas as redes.
Están situadas entre as pías e os peóns. 

O piso da boca ten lousas colocadas de maneira horizontal
para poder deslizarse mellor e máis rapidamente a
corrente de auga. Na entrada da boca estas pedras coló-
canse máis erguidas ca na parte final para darlle a esta
canle certo desnivel, facilitando a baixada da auga.

CASETOS

Son construcións para o refuxio dos pescadores, situadas
na parte de enriba da pía, con diversas formas: cadrada,
circular e semicircular. 

Os muros do caseto están feitos de cachotaría de granito
ou de laxes de xisto horizontais. A cuberta pode ter ou non
unha armazón de trabes de madeira sobre a que vai colo-
cado o teito de lousa.

Ás veces os caneiros non estaban tan ben dotados e care-
cían de casetos de pedra, pero na época da pesca facían
un caseto temporal a base de palla, xestas e paus, para
resgardarse do frío mentres pescaban.

As partes destacadas dos casetos son as seguintes:

• PORTAS
Adoitan levar un lintel de pedra, ou nalgún caso de madeira.

• XANELAS E OUTROS BURACOS
Algún caneiro de grandes dimensión pode levar xanelas,
pero a maioría carece delas. Só un dos caneiros estuda-
dos tiña xanela.

O que si posúen a maioría dos casetos é uns buratos
que servían para vixiar as redes. Cando estas redes se
enchían de peixes, os pescadores saían do caseto para
recolleren a pesca.

• LAREIRAS
Nalgúns dos casetos existían lareiras para que os pes-
cadores puideran quentarse ao lume e cociñar as pri-
meiras anguías pescadas da noite.

A súa construción é moi sinxela, e consisten en grandes
chantos de xisto colocados dunha maneira peculiar.
Outras veces simplemente levan na súa base unha
pedra de gran tamaño sobre a que colocaban a leña
para o lume, ou deixábase un oco semellante a un forno
aberto a media altura no muro do caseto, con tiro para
fóra, a xeito de fogón.
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• BANCOS
No interior dalgún caseto poden encontrarse bancos fei-
tos tamén de chantos de xisto.

• CUBERTA
En case todos os casetos estudados a cuberta está
constituída por lousas irregulares en espesor e tama-
ño, cun aspecto desordenado. Adoitan ser a unha
auga, aínda que se viu algún caneiro que tiña unha
cuberta a dúas augas.

A colocación deste lousado de pedra é en ringleiras
horizontais a partir da cornixa do caseto, de maneira

que unhas montan sobre as outras, dándolle a esta
cuberta un aspecto similar ao escamado dos peixes.
Nalgúns casos as lousas van cravadas á armazón da
cuberta mediante uns pequenos buratos feitos na
súa parte superior, que quedan tapados pola ringlei-
ra seguinte.

A armazón da cuberta está feita de madeira. Trátase
dunha estrutura moi sinxela, xa que as lousas descan-
san sobre os cangos, e estes, á súa vez, sobre pontóns
ou trabes. Máis adiante, no cadro de análise estrutu-
ral, faise un pequeno resumo de como traballa este
tipo de estruturas.

No cumial dos casetos a dúas augas, a fixación do
remate do lousado consiste en subir as lousas de cada
lado alternativamente, facéndoas sobresaír dunha
banda á outra do cumial e enlazándoas cunhas amose-
gas laterais (o engalletado), de modo que quedan firme-
mente unidas e solidarizadas unhas coas outras.
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8.2. Análise estrutural
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8.3. Tipos

Os 26 caneiros localizados no curso do río Miño polo con-
cello de Lugo constitúen unha recompilación suficiente-
mente ampla para poderse facer unha idea global da
riqueza formal e expresiva destas construcións, chegando
a ser un compoñente representativo da arquitectura popu-
lar lucense, completado todo isto coa documentación grá-
fica que se terá ocasión de comprobar máis adiante.

Neste capítulo de tipoloxías téntase sintetizar os distintos
tipos ou modelos encontrados, que atenden fundamental-
mente á forma en planta e á existencia ou non de casetos.

A partir dese criterio obtemos que os grupos principais
son: forma en planta da construción, número de bocas e a
existencia ou non de caseto. Dentro de cada grupo clasifí-
canse as distintas tipoloxías encontradas a través do tra-
ballo de campo feito.

Unha vez repasada toda a tipoloxía, podemos concluír que
no curso do Miño é posible establecer que a maior varie-
dade formal e de riqueza espacial se dá nos caneiros con
planta en V e sen caseto na pía.

Forma en planta
do caneiro

Simetría
dos guiares

Caseto e
forma en planta

Nº DE BOCAS

2 3 >3 NC

VVV Non

Sen caseto 3-ADA

Circular

Semicircular

Cadrada

Outra

Forma en planta
do caneiro

Simetría
dos guiares

Caseto e
forma en planta

Nº DE BOCAS

2 3 >3 NC

W

Si

Sen caseto

Circular

Semicircular 9-CUI, 14-COE

Cadrada

Outra

Non

Sen caseto 26-PIÑ, 24-PIÑ 12-CUI, 15-COE

Circular

Semicircular 22-RIB

Cadrada

Outra

Forma en planta
do caneiro

Simetría
dos guiares

Caseto e
forma en planta

Nº DE BOCAS

2 3 >3 NC

V

Si

Sen caseto 19-COE 25-PIÑ, 13-CUI 8-LUG

Circular 16-COE

Semicircular 21-RIB

Cadrada 1-BOC

Outra 5-MEI, 7-LUG

Non

Sen caseto 23-RIB 6-MEI

Circular 17-COE

Semicircular 18-COE 11-CUI

Cadrada

Outra

Forma en planta
do caneiro

Caseto e
forma en planta

Nº DE BOCAS

2 3 >3 NC

1BRAZO

Sen caseto 10-CUI 2-OMB

Circular

Semicircular

Cadrada 4-MEI

Outra 20-COE
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8.4. Estado de conservación

En canto ao seu estado de conservación, cómpre subliñar
que hai 3 caneiros rehabilitados; 8 en estado «bo», que
conservan, polo menos, os muros do caseto en pé; 4
«degradados», con pías e guiares degradados que sobre-
saen claramente da auga no verán; 4 «moi degradados»,
con pías e guiares ruinosos que sobresaen pouco da auga
na época estival; e 7 «ruinosos», con todos os seus ele-
mentos en ruína, invadidos pola vexetación.

Caneiro ESTADO

1 Bo

2 Rehabilitado

3 Moi degradado

4 Bo

5 Bo

6 Ruinoso

7 Bo

8 Degradado

9 Rehabilitado

10 Degradado

11 Bo

12 Moi degradado

13 Moi degradado

Caneiro ESTADO

14 Bo

15 Ruinoso

16 Bo

17 Bo

18 Ruinoso

19 Ruinoso

20 Rehabilitado

21 Degradado

22 Moi degradado

23 Ruinoso

24 Ruinoso

25 Degradado

26 Ruinoso
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A auga dos ríos é un recurso moi empregado e do que
se ten abusado moito. O uso indiscriminado dos
medios fluviais, como a eliminación de residuos
xerados directa ou indirectamente pola actividade
humana, veu provocar cambios substanciais na
natureza da auga. Isto, unido á modificación progresi-
va da natureza dos vertidos, ten contribuído a pór de
manifesto a necesidade de empregar diversos índices
para valorar a calidade da auga. Nas últimas décadas pro-
duciuse un incremento importante da contaminación dos
nosos ríos debido a factores coma as actividades agrogan-
deiras, destrución de cuncas pola corta de árbores, des-
cargas urbanas, etc.

Para poder avaliar o mellor posible ditos cambios é nece-
sario estudar dous dos compartimentos característicos do
ecosistema fluvial: a auga e os sedimentos. Esta análise
faise mediante o estudo físico-químico, a través de distin-
tas variables.

Estes estudos físico-químicos teñen, por un lado, un
alto custo, xa que hai que repetilos periodicamente, e
ademais algúns parámetros están en tan baixas con-
centracións que resultan indetectables por análises
rutineiras (metais pesados); e por outro lado achegan
información sobre curtos períodos de tempo, xa que
estes métodos reflicten contaminacións transitorias
(Newman e col., 2003).

As análises de sedimentos son máis rápidas ca as das
augas por mor da súa baixa variabilidade temporal. Por
outra banda, os sedimentos de augas correntes non son
sedentarios, e de aí vén o problema grave da identifica-
ción dos focos de contaminación, tempo de exposición,
etc. Para avaliar a calidade deste recurso, tradicional-
mente recorreuse a análises físico-químicas, pero na
actualidade complementouse con monitoreo biolóxico
e/ou biomonitoreo, o cal utiliza unha entidade biolóxica
como indicador de contaminantes, e a súa resposta
como unha ferramenta que permite detectar condicións
ambientais específicas (USEPA , 2003).

Análise
ambiental

9
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Emilio Carral Vilariño

Teresa Rodríguez López
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A solución aos problemas formulados pasa polo uso de
organismos bioindicadores mediante os métodos de bio-
monitoreo. Estes métodos traballan basicamente sobre a
premisa de que a tolerancia, ou nivel de resposta, dos
organismos que compoñen o bentos difire segundo o tipo
de contaminante ao que foran expostos, o que determina
que certos organismos sexan utilizados como bioindica-
dores (Figueroa, 1999).

Chámaselle bentos á comunidade formada polos organis-
mos que habitan no fondo dos ecosistemas acuáticos.

9.1. Bioindicación

O concepto de bioindicador aplicado á avaliación de cali-
dade da auga é definido como: “especie (ou ensamble de
especies) que posúe requirimentos particulares con
relación a unha ou un conxunto de variables físicas ou
químicas, tal que os cambios na presenza/ausencia,
número, morfoloxía ou de conduta desa especie en par-
ticular indiquen que as variables físicas ou químicas
consideradas se atopan cerca dos seus límites de tole-
rancia” (Rosemberg e Resh, 1993). Para a detección e
determinación de niveis de contaminación no medio, e o
seu efecto sobre a biota, empréganse diversos métodos,
todos eles con vantaxes e inconvenientes, polo que se
decidiu empregar unha combinación de varios para
podermos ter un diagnóstico máis complexo da calidade
da auga nos distintos puntos de mostraxe.

A eficacia á hora de utilizar índices bióticos para deter-
minar a calidade da auga baséase en que os seres vivos
teñen a característica de almacenar máis información
histórica, xa que os vertidos esporádicos producen cam-
bios cualitativos (Leiva Flores, 2004) e unha modifica-
ción no número de taxóns presente, e o medio acuático
precisa de tempo para ser recolonizado polos mesmos
taxóns que o ocupaban con anterioridade ao momento
de producirse a contaminación ou alteración da caracte-
rística da auga.

O principal inconveniente ligado ao cálculo dos índices
biolóxicos céntrase na correcta identificación taxonómica
dos organismos. Esta dificultade pode reducirse utilizando
grupos suficientemente representativos, como son os
macroinvertebrados, para poder levar a cabo unha avalia-
ción adoitada (Marques e col., 2001). Entendemos por
macroinvertebrados os animais invertebrados que teñen
un tamaño maior de 500 micras.

Algúns destes macroinvertebrados requiren augas de
boa calidade mentres que outros resisten, crecen e
abundan cando hai contaminación. Estas comunidades
de macroinvertebrados teñen moita importancia á hora
de podermos entender a estrutura e función dos eco-
sistemas acuáticos, sobre todo no que se refire á trans-
ferencia de materia e enerxía así como á calidade do
substrato, temperatura da auga, concentración de osí-
xeno disolto, etc. Segundo Figueroa (1999), os macroin-
vertebrados bentónicos xogan un papel moi importante
nos ecosistemas fluviais como consumidores primarios
e/ou secundarios, polo que a súa avaliación como bioin-
dicadores podería aportar información sobre a calidade
dun leito fluvial.

9.2. Indicadores bióticos ou bioindicadores

Os índices bióticos máis empregados para avaliar a cali-
dade dun río son o índice EPT (abundancia de Efemerópte-
ros, Plecópteros e Tricópteros), o de abundancia total,
índices de diversidade, etc.

As comunidades destes animais son as máis utilizadas
como bioindicadores, debido a que a súa recolección é
simple e de baixo custo, ademais de presentaren outras
vantaxes (Zúñiga de Cardoso, 2001):

• Bioindicador é un parámetro de avaliación directa da
calidade da auga, e estes grupos mostran especificida-
de con respecto ao hábitat ao cal se atopan asociados.

• A natureza sedentaria de moitas especies facilita a ava-
liación espacial de efectos adversos a longo prazo na
comunidade.

• Teñen longos ciclos de vida que facilitan a análise tem-
poral de efectos perturbadores acumulados intermiten-
temente, aspecto que as análises físico-químicas non
detectan.

• Son de ampla distribución, abundantes e de fácil
recolección polo seu tamaño, que os fai visibles a
simple vista.

Dentro deste contexto tamén é importante mencionar as
desvantaxes dun organismo bioindicador (Zúñiga de Cardo-
so, 2001) entre as cales se poden mencionar as seguintes:

•É unha comunidade heteroxénea e a taxonomía dalgúns
grupos non é ben coñecida.

• Variacións estacionais ou de dinámica da poboación
poden interferir na interpretación ou comparación de
resultados.

• Os macroinvertebrados non son sensibles a algunhas
perturbacións, como aos patóxenos de orixe humana.

A continuación descríbense brevemente cada un dos gru-
pos potencialmente utilizables como bioindicadores:

Nematodos: son vermes moi pequenos. Os nematodos de
vida libre doceacuícola son abundantes en sedimentos ricos
en materia orgánica e a súa diversidade aumenta a medida
que nos afastamos da cabeceira do río. Teñen ampla tole-
rancia a factores extremos, polo que a súa distribución
soe ser cosmopolita.

Anélidos: vermes de corpo anelado. Son animais detritívo-
ros que se alimentan de partículas de materia orgánica en
suspensión. Son moito máis abundantes en lagos ca en
ríos, podendo ser os únicos representantes en caso de
eutrofización elevada.
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Efemerópteros: son insectos que posúen tres filamentos
no seu extremo caudal, dos cales o central é máis curto,
característica que os diferencia doutros grupos de aparen-
cia similar. As ninfas viven en augas limpas e ben osixena-
das, tanto correntes coma estancadas, son excelentes
indicadoras de calidade da auga e a maior parte das súas
especies son moi sensibles á polución.

Ninfa de efemeróptero

Plecópteros: coñecidas como “moscas da pedra” ou insec-
tos de augas limpas. No seu extremo caudal presentan
dous cercos de igual tamaño. Colonizan augas correntes,
frías, ben osixenadas e libres de contaminación, polo que
algúns dos seus xéneros se atopan entre os indicadores
máis seguros de boa calidade de auga e son tidos en
conta para calcular índices bióticos. Son moi intolerantes
a baixos niveis de osíxeno disolto.

Ninfa de plecóptero

Odonatos: neste grupo inclúense as libélulas e cabaliños
do demo. A maior parte das especies viven en zonas de
augas tranquilas, limpas ou pouco polucionadas, e en
ribeiras con vexetación abundante. Algunhas especies son
moi sensibles á polución orgánica.

Ninfa de odonato

Tricópteros: insectos que representan un dos grupos
máis importantes dos ecosistemas acuáticos. Atópanse
tanto en augas correntes coma encharcadas, aínda que
prefiren as primeiras, o que indica que os seus requiri-
mentos polo osíxeno son altos. As súas especies están
catalogadas de tolerantes a moi intolerantes á materia
orgánica, non admiten niveis baixos de pH e son as pri-
meiras en desaparecer en ecosistemas que empezan a
acidificar.

Ninfa de tricóptero
sen estoxo

Dípteros: son as moscas e mosquitos. Adaptados practi-
camente a tódolos ambientes. Experimentan un crece-
mento rápido, incluso en condicións desfavorables. Moitas
larvas de moscas e outros dípteros resisten a contamina-
ción e abundan en augas sucias.

Megalópteros: son insectos depredadores doutros
insectos acuáticos. Normalmente atópanse escondidos
en sedimentos areosos e toleran moderadas contami-
nacións orgánicas. As larvas viven en augas correntes
e limpas.

Moluscos: os moluscos de auga doce englóbanse en
dous grupos: gasterópodos e bivalvos. Os primeiros
posúen unha cuncha univalva e os segundos posúen
unha cuncha formada por dúas valvas articuladas
entre si.

Os bivalvos son animais filtradores, viven soterrados en
sedimentos finos, areosos e lamacentos.

Moluscos bivalvos

Os gasterópodos son fundamentalmente fitófagos,
aínda que poden aproveitar vexetais mortos e cadáveres
de animais. 

Molusco gasterópodo

Larva de tricóptero 
con estoxo



9.3. Parámetros abióticos

Na táboa nº 1 recóllense os resultados das análises
correspondentes ás mostras de auga, como valores
medios para cada un dos tres caneiros, para antes (A) e
despois (D).

Tal como se pode ver nas táboas nº 3 e nº 5, as únicas
diferenzas significativas danse para a concentración de
osíxeno disolto na auga (maior despois do caneiro), e na
porcentaxe de arxila do sedimento (maior antes do
caneiro). É dicir, os caneiros favorecen o proceso de osi-
xenación da auga, ao crearen unha zona de turbulencia,
o que permite que a auga capte máis osíxeno. Por outra
banda, o proceso físico de retención dos sedimentos
favorece que as partículas máis finas do mesmo (arxi-
las) se acumulen en maior porcentaxe antes do caneiro.
Esta tendencia vese corroborada por un maior valor da
relación C/N despois dos caneiros, o que indica presen-
za de partículas máis grosas, cunha maior porcentaxe
de compostos do carbono (C) fronte aos de azoto (N)
(Fotos 3 e 4). Tendo todo isto en conta, os caneiros favo-
recen unha maior osixenación da auga, e xunto cunha
leve retención das partículas finas antes do mesmo,
favorece a aparición de condicións idóneas para o des-
envolvemento das poboacións de moluscos de auga
doce (Foto nº 5). (Hastie e col., 2000).
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pH μS TDS ºC O(mg/l) O% DQO(mg/l)

C1A 7,85 150 70 16,75 8,35 91,25 24,75
C1D 7,95 150 70 17 9,94 103,75 19,5
C2A 8,35 150 70 19,75 9,205 100,8 27,15
C2D 8,4 150 70 19,65 9,25 103,05 32,15
C3A 7,85 140 70 20 7,935 91,1 31,6
C3D 7,9 142,5 70 19,45 8,625 96 22,85

K Na Ca Mg NH4+ NO3- P Sól.susp.

C1A 26,59 100,55 6,27 26,34 0,30 0,48 0,024 0,0005
C1D 26,03 98,95 6,27 26,09 0,25 0,35 0,019 0,0003
C2A 24,74 117,21 5,70 23,53 0,30 0,23 0,024 0,0003
C2D 24,87 114,02 4,80 12,59 0,05 0,30 0,031 0,0026
C3A 25,16 107,77 4,96 23,07 0,22 0,25 0,030 0,0002
C3D 25,47 107,46 4,85 12,53 0,30 0,20 0,052 0,0004

1. Parámetros medidos na auga. μS: condutividade eléctrica. TDS: sólidos disoltos. O: osíxeno. DQO: demando química de osíxeno.

1. (continuación). Unidades: mg/l, agás sólidos en suspensión (g).

Zn Cu Cr Ni Pb
C1A 90,000 0,005 0,034 0,057 0,023
C1D 93,320 0,005 0,051 0,054 0,032
C2A 99,415 0,005 0,049 0,063 0,025
C2D 99,145 0,010 0,063 0,073 0,034
C3A 101,220 0,008 0,066 0,069 0,027
C3D 104,860 0,007 0,062 0,066 0,038

3. Concentración de metais pesados (mg/g) nos sedimentos
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Como se pode observar no gráfico nº 1, os valores do Índi-
ce de Diversidade de Shannon-Wiener(H´) indican que
existe unha maior diversidade antes dos caneiros ca des-
pois. Inda que estas diferenzas non son estatisticamente
distintas, si nos amosan que estas infraestruturas poden
reducir en certa medida a diversidade das comunidades
de macroinvertebrados do bentos fluvial.
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C1A C1B C2A C2D C3A C3B

Zona de sedimentos máis finos antes dos caneiros

Exemplares de náiades de río (Xéneros Unio e Potamida)

Gráfico nº 1. Valores de diversidade ecolóxica (Índice de
Shannon-Wiener, H´) para os macroinvertebrados do ben-
tos fluvial antes (A) e despois (D) do caneiro.

C (%) N (%) C/N P (mg/g) limo (%) arxila (%) area (%)
C1A 0,412 0,017 24,2 0,086 0,400 3,355 96,245
C1D 0,338 0,012 31,7 0,121 0,515 3,195 96,290
C2A 0,405 0,023 17,6 0,090 1,237 3,735 95,025
C2D 0,585 0,032 18,3 0,065 1,745 3,320 94,935
C3A 0,551 0,029 19,0 0,101 4,675 4,410 90,915
C3D 0,637 0,044 14,5 0,132 2,430 2,930 94,640

4. Concentración de Fósforo (P), Carbono (C), Azoto (N) e reparto granulométrico nos sedimentos

F p
pH 1.020 0.336
Condutividade (μS) 0.094 0.765
TDS (mg/l) 1.000 0.341
ºC 0.000 0.985
O2 (mg/l) 55..886600 00..003366
O2 (%) 77..440000 00..002222
DQO (mg/l) 0.125 0.731

2. Valores estatísticos de F e p para os parámetros fisico-quí-
micos da auga. Para p< 0,05 existen diferenzas significativas.

Zona de sedimentos máis grosos (area) despois dos caneiros

F p
% LIMO 0.355 0.566
% ARXILA 66..445522 00..003322
% AREA 0.910 0.365

5. Valores estatísticos de F e p para as granulometrías totais
dos tres caneiros. Para p< 0,05 existen diferenzas significativas.
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9.4. Calidade da auga. 
Indicadores físico-químicos

Nas táboas 6, 7 e 8 recóllense os Índices de Contamina-
ción (Ic) para diferentes parámetros da auga e metais
dos sedimentos. Como se pode observar, soamente pre-
sentan un Ic próximo ou superior a dous, isto é, o dobre
da concentración que se considera normal para un río
limpo, os fosfatos, o sodio (Na) e o cinc (Zn). Este tipo de
polución pode estar asociado a proceso de contamina-
ción difusa, restos de fertilizantes, e/ou o vertido de
augas residuais rica sen restos de deterxentes (Prego e
Cobelo, 2003). Por outra banda, pódese salientar que o
resto dos metais pesados estudados presentan concen-
tracións moi baixas, o cal pode ser debido non tanto á
falla de chegadas destas substancias ao curso fluvial,
senón a que, faise necesario subliñalo, nos atopamos
nun tramo alto do río, onde a granulometría é funda-
mentalmente areosa, cunha porcentaxe moi pequena de

partículas finas no sedimento, as cales son o substrato
idóneo para que os devanditos elementos queden reti-
dos. Todo isto pon de manifesto a importancia das con-
centración altas atopadas para o Zn, xa que a pesar de
non estarmos fronte a uns sedimentos capaces de reter
unha porcentaxe significativa do metal este aparece en
cantidades importantes.

Por outra banda, podemos comprobar que os niveis de
osíxeno disolto son significativamente máis baixos ca os
valores normais, o cal é debido a que estamos na tempo-
rada de verán (o aumento de temperatura diminúe a capa-
cidade da auga de reter o osíxeno en disolución), e, por
outra banda, a que non nos atopamos fronte a unha cali-
dade de auga boa ou moi boa, como veremos cando anali-
cemos os índices baseados na macrofauna bentónica.

AUGAS REFERENCIA(1) ESTUDO Ic

pH [6.5-7.5] 7 [7.7-8] 7.8 1.11

CONDUTIVIDADE [50-200 μS] 125 150 / 75 1.2

Ca 15 mg/l [6.15-6.37] 6.26 0.83

Mg 7.5 [2.65-2.57] 2.61 0.348

Na 5 mg/l [10.21-9.84] 10.025 4.01

K 2.5 [2.62-2.66] 2.64 1.05

AMONIOS [0- 0.3] 0.15

NITRITOS 0.03mg/l   0.015

NITRATOS [1-4 mg/l]   2.5 [0.3-0.5] 0.4 0.16

FOSFATOS 0.03mg/l   0.015 [0.005-0.42]   0.213 14.2

OSÍXENO DISOLTO [10-14mg/l] 12 [8-10.08] 9.04 0.753

SEDIMENTOS REFERENCIA(2) ESTUDIO Ic

Cu 12 mg/g [0.007-0.003] 0.005 0.000416

Zn 39 mg/g [103.35-83.29] 93.32 2.39

Cr 12 mg/g [0.045-0.064] 0.0545 0.00454

Ni 10 mg/g [0.051-0.057] 0.054 0.0054

Pb 30 mg/g [0.02-0.038] 0.029 0.00097

6. Valores de referencia das variables analizadas, e índices de contaminación ((IIcc)) para o ccaanneeiirroo  11 (Fontes: Ref.1: Antelo e col., 1996; Ref.2: Carballeira e col., 2000).

Recollida de sedimentos para a extracción de invertebrados
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AUGAS REFERENCIA(1) ESTUDIO Ic

pH [6.5-7.5] 7 [8.3-8.4] 8.35 1.19

CONDUTIVIDADE [50-200 μS] 125 150 / 75 1.2

Ca 15 mg/l [4.88-5.37] 5.12 0.682

Mg 7.5 [2.26-2.32] 2.29 0.305

Na 5 mg/l [10.95-11.84] 11.39 4.556

K 2.5 [2.43-2.52] 2.47 0.988

AMONIO [0-0.8] 0.4

NITRITOS 0.03mg/l   0.015

NITRATOS [1-4 mg/l] 2.5 [0.15-0.45] 0.3 0.12

FOSFATOS 0.03mg/l   0.015 [0.003-0.048] 0.0255 1.7

OSÍXENO DISOLTO [10-14mg/l] 12 [8.49-10.01] 9.25 0.77

SEDIMENTOS REFERENCIA(2) ESTUDIO Ic

Cu 12 mg/g [0.004-0.0113] 0.0078 0.00065

Zn 39 mg/g [95.11-103.18] 99.145 2.54

Cr 12 mg/g [0.047-0.063] 0.055 0.00458

Ni 10 mg/g [0.058-0.079] 0.0685 0.00685

Pb 30 mg/g [0.022-0.041] 0.0315 0.00105

7. Valores de referencia das variables analizadas, e índices de contaminación (Ic) para o caneiro 2 (Fontes: Ref.1: Antelo e col., 1996; Ref.2: Carballeira e col., 2000).

AUGAS REFERENCIA(1) ESTUDIO Ic

pH [6.5-7.5] 7 [7.8-7.9] 7.85 1.12

CONDUTIVIDADE [50-200 μS] 125 140 / 70 1.12

Ca 15 mg/l [4.76-5.06] 4.91 0.654

Mg 7.5 [2.27-2.33] 2.3 0.306

Na 5 mg/l [10.55-10.94] 10.74 4.29

K 2.5 [2.48-2.60] 2.54 1.016

AMONIO [0.2-0.25] 0.225

NITRITOS 0.03mg/l   0.015

NITRATOS [1-4 mg/l] 2.5 [0-0.25] 0.125 0.05

FOSFATOS 0.03mg/l   0.015 [0.001-0.058] 0.0295 1.966

OSÍXENO DISOLTO [10-14mg/l] 12 [7.42-8.8] 8.11 0.675

SEDIMENTOS REFERENCIA(2) ESTUDIO Ic

Cu 12 mg/g [0.005-0.0097] 0.0077 0.00064

Zn 39 mg/g [97.93-106.4] 102.165 2.61

Cr 12 mg/g [0.059-0.066] 0.0625 0.0052

Ni 10 mg/g [0.058-0.079] 0.0685 0.00685

Pb 30 mg/g [0.025-0.041] 0.033 0.0011

8. Valores de referencia das variables analizadas, e índices de contaminación (Ic) para o caneiro 2 (Fontes: Ref.1: Antelo e col., 1996; Ref.2: Carballeira e col., 2000).
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9.5. Indicadores biolóxicos

No referente aos datos faunísticos, na gráfico nº 2 amó-
sanse a relación de ordes e o número de individuos dos
grupos máis comúns en cada caneiro estudado, antes (A)
e despois (D) dos mesmos. No gráfico nº 3 represéntanse
os valores do Índice EPT para os caneiros e situacións xa
indicadas. Tendo en conta os valores fornecidos por
Carrera e Fierro (2001), os caneiros 1 e 3 presentan una
mellor calidade da auga xusto despois dos mesmos (regu-
lar antes e boa despois), mentres que no caneiro 2 sucede
ao revés (mala despois e regular antes).

A calidade no caneiro 1 é mellor despois ca antes do
mesmo. Este feito vén caracterizado pola maior presenza
de tricópteros, efemerópteros e gasterópodos (ligados a
augas osixenadas e de boa calidade), así como unha
menor presenza de oligoquetos, ligados ás augas máis
contaminadas. Esta mesma tendencia obsérvase no
caneiro 3, xa que na parte D aparece un número elevado
de tricópteros e baixo de oligoquetos, fronte ao comporta-
mento contrario na parte anterior (A). A maior presenza
de oligoquetos no caneiro 3A coincide con baixa calidade,
segundo o índice EPT. O dito grupo faunístico está presen-
te en zonas de baixa calidade, debido a que presenta unha
alta tolerancia a compostos tóxicos e/ou á curta duración
dos seus ciclos de vida.

Efemeróptero Larva plecóptero

Ninfas de tricóptero Bivalvo

Coleóptero Ácaro

Gasterópodo Isópodo

Gráfico nº 2. Número de individuos dos grupos faunísticos máis comúns atopados no bentos fluvial antes (A) e despois (D)
de cada caneiro.

Efemerópteros

Plecópteros

Tricópteros

Bivalvos

Coleópteros

Nematodos

Gasterópodos

Isópodos

Ácaros

Turbelarios

Hirudíneos

Oligoquetos

1A 1D 2A 2D 3A 3D
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Hirudíneo Oligoqueto

Gráfico nº 3. Valores do Índice EPT para os macroinver-
tebrados do bentos fluvial antes (A) e despois (D) de
cada caneiro

9.6. Conclusións

A presenza dos caneiros modifica a osixenación na auga.
As augas abaixo dos mesmos conteñen máis osíxeno
disolto, debido ao efecto da turbulencia da corrente provo-
cada ao caer a auga despois do caneiro. Tamén se ve afec-
tada a granulometría: nas zonas anteriores ao caneiro
orixínase unha área de remanso da corrente, que favorece
a acumulación de fraccións finas de sedimento, e nas
zonas posteriores deposítanse as máis grosas.

A alta osixenación e granulometría grosa, característi-
cas da zona augas abaixo dos caneiros, favorecen o

desenvolvemento de hábitats axeitados para a prolife-
ración de especies dos xéneros Unio e Potamida (mexi-
llóns de río).

Existe unha certa tendencia, aínda sen ser estatisticamen-
te significativa (p=0.07), á diminución do índice de diversi-
dade de Shannon-Wiener, o que indica unha perda de
diversidade na fauna bentónica despois dos caneiros.

En canto á calidade da auga, obsérvase unha contamina-
ción importante con fosfatos e sodio, indicativos de verti-
dos industriais e/ou urbanos.

A concentración de Zn nos sedimentos é moi elevada,
sendo o principal elemento contaminante, e máis tendo
presente a granulometría grosa do sedimento.

Por outra banda, os niveis de materia orgánica están den-
tro do normal, e a ausencia de dípteros indica unha baixa
contaminación orgánica.

O índice EPT é, neste caso, un indicativo de perda de
calidade ao longo do curso do río. Segundo se van com-
parando os valores do índice a medida que descenden as
augas, apréciase unha diminución na calidade das mes-
mas, pasando dunha auga boa á mala, co que se pode
concluír que o estado xeral das augas é regular no
tramo estudado.

Como derradeiro comentario, pódese concluír que os
efectos dos caneiros podémolos considerar positivos, xa
que permiten unha mellora substancial da calidade do
hábitat en zonas pouco degradadas, o cal vén indicado
polos valores do Índice EPT. Por outra banda, augas abaixo
do caneiro créanse hábitats axeitados para a aparición de
distintas especies de mexillón de río. Polo tanto, a restau-
ración, cando menos parcial, dos caneiros non afectaría
de maneira negativa a calidade do ecosistema fluvial,
sendo nalgúns casos positiva.

C1A C1D C2A C2D C3A C3D

70,0

60,0
BOA

50,0

40,0

30,0
REGULAR

20,0
MALA

10,0

0,0
EPT
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Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento
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Planta

ESCALA GRÁFICA
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Alzado lateral

Alzado frontal

ESCALA GRÁFICA
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Cuberta

ESCALA GRÁFICA
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Alzado lateral
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Alzado lateral Sección A-A´

ESCALA GRÁFICA
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1.1 CLAVE

1- BOC

1.2 COORDENADAS UTM

X 611.780
Y 4.768.215

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

Caneiro de Don Eduardo

1.4.1 Municipio

Lugo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non

2. Accesos

1.4.3 Aldea

O Vilar

1.4.2 Parroquia

San Xillao de Bocamaos

1.5.1 Municipio

Outeiro de Rei

1.5.3 Aldea1.5.2 Parroquia

4.1 BOCAS

Nº
Si 6
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado 5
Degradado 1
Ruinoso
Rehabilitado

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si 3
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado 3
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo
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6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado 1
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si 1
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
1

NC

Nº de augas na cuberta
2

NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Base: cachotería de granito
Parte de enriba: cachotería de
granito en cuña

7.2 BOCAS

Cachotería de granito

7.3 PÍAS

Cachotería de granito

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA Lousas de xisto sobre armazón de madeira
MUROS Cachotería de granito con argamasa de cal e area

- No interior do caseto hai un buraco no chan, de forma cadrada, que servía para gardar a pesca. Tamén
ten outra especie de buraco que non se sabe con certeza se conecta co caseto augas arriba.

- Os guiares presentan uns elementos singulares, posiblemente para deixar pasar a auga en épocas
de crecidas.

- Na marxe dereita do río no sentido da corrente hai unha boca con elementos de armado de redes e outra
canle a pé dunha árbore que vai conectar co vado.

- Atravesando o río podería haber un paso de carros ou de persoas.

- Encóntrase situado xunto á Reserva de San Xillao do PEPRIM 98.

8. Notas

9. Detalle construtivo
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Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento
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Foto antiga

Foto actual

Localización e rutas de acceso
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1.1 CLAVE

2- OMB

1.2 COORDENADAS UTM

X 612.071
Y 4.767.267

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

1.4.1 Municipio

Lugo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non

2. Accesos

1.4.3 Aldea

O Vilar-Ponte

1.4.2 Parroquia

San Xillao de Bocamaos

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

A Ponte

1.5.2 Parroquia

San Martiño de Ombreiro

4.1 BOCAS

Nº
Si 4
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado 4

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si 3
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado 3

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo
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6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
NC

Nº de augas na cuberta
NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Base: cachotería de laxas de xisto
Parte de enriba: cachotería de
laxas de xisto en cuña

7.2 BOCAS

Formigón

7.3 PÍAS

Formigón

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA
MUROS

- Non se pode acceder pola marxe esquerda, está pechado para outro uso: canal de alevinaxe da Consellería
de Medio Ambiente.

- Encóntrase situado dentro da zona de Ombreiro do PEPRIM 98. 

8. Notas
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Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

localización e emprazamento
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Foto antiga

Foto actual

Localización e rutas de acceso
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1.1 CLAVE

3- ADA

1.2 COORDENADAS UTM

X 624.526
Y 4.789.265

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

Caneiro de Don Pepito

1.4.1 Municipio

Lugo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non

2. Accesos

1.4.3 Aldea

Barciela

1.4.2 Parroquia

San Xillao de Bocamaos

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

Ferreiros

1.5.2 Parroquia

Santa María Madalena de Adai

4.1 BOCAS

Nº
Si 3
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso 3
Rehabilitado

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si 6
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso 6
Rehabilitado

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo



1313. Adai / Bocamaos

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
NC

Nº de augas na cuberta
NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Base: cachotería de laxas de xisto
Parte de enriba: cachotería de
laxas de xisto en cuña

7.2 BOCAS

Cachotería de laxas de xisto

7.3 PÍAS

Cachotería de laxas de xisto

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA
MUROS

- Encóntrase situado no interior da Reserva do Caneiro do PEPRIM 98. 

8. Notas



clave:

4- MEI

Meilán / Adai

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



134 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento



1354. Meilán / Adai

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Foto antiga

Foto actual

Localización e rutas de acceso



136 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

1.1 CLAVE

4- MEI

1.2 COORDENADAS UTM

X 613.952
Y 4.765366

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

Caneiro de Don Pepito

1.4.1 Municipio

Lugo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non

2. Accesos

1.4.3 Aldea

O Vilar (Insua de Meilán)

1.4.2 Parroquia

Santiago de Meilán

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

Vilamaior

1.5.2 Parroquia

Santa María Madalena de Adai

4.1 BOCAS

Nº
Si 3
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado 1
Ruinoso 2
Rehabilitado

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si 2
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado 1
Ruinoso 1
Rehabilitado

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo



1374. Meilán / Adai

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado
Degradado
Ruinoso 1
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si 1
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
1

NC

Nº de augas na cuberta
2

NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Base: cachotería de laxas de xisto
Parte de enriba: cachotería de
laxas de xisto en cuña

7.2 BOCAS

Cachotería de laxas de xisto

7.3 PÍAS

Cachotería de laxas de xisto

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA Non hai restos da cuberta
MUROS Cachotería de laxas de xisto

- Encóntrase situado no interior da Reserva do Caneiro do PEPRIM 98. 

8. Notas



138 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



1394. Meilán / Adai

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



clave:

5- MEI

Meilán / Adai

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



142 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento



1435. Meilán / Adai

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Foto antiga

Foto actual

Localización e rutas de acceso



144 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Planta

ESCALA GRÁFICA



1455. Meilán / Adai

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Alzado lateral

Alzado frontal

ESCALA GRÁFICA



146 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Cuberta

ESCALA GRÁFICA

Planta



1475. Meilán / Adai

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

ESCALA GRÁFICA

Alzado lateral

Sección A-A´



148 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

1.1 CLAVE

5- MEI

1.2 COORDENADAS UTM

X 614.873
Y 4.765.413

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

Caneiro de Meilán

1.4.1 Municipio

Lugo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non

2. Accesos

1.4.3 Aldea

O Vilar

1.4.2 Parroquia

Santiago de Meilán

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

Porto Meilán

1.5.2 Parroquia

Santa María Madalena de Adai

4.1 BOCAS

Nº
Si 2
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso 2
Rehabilitado

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si 1
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

1 2 3 4 >4
Bo estado 1
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo



1495. Meilán / Adai

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado 1
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si 1
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
1

NC

Nº de augas na cuberta
2

NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Base: cachotería de laxas de xisto
Parte de enriba: cachotería de
laxas de xisto en cuña

7.2 BOCAS

Cachotería de laxas de xisto

7.3 PÍAS

Cachotería de laxas de xisto

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA Lousas de xisto sobre vigas ou trabes de madeira
MUROS Cachotería de laxas de xisto

- Só ten acceso ó caseto dende unha embarcación, xa que o caneiro está desprovisto dos guiares.

- Encóntrase situado no interior da Reserva do Caneiro do PEPRIM 98, onde se prevé a súa restauración
no marco da actuación singular RC5.

8. Notas

9. Detalle construtivo



150 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



1515. Meilán / Adai

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



clave:

6- MEI

Meilán / Adai

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



154 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento



1556. Meilán / Adai

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Foto antiga

Foto actual

Localización e rutas de acceso



156 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

1.1 CLAVE

6- MEI

1.2 COORDENADAS UTM

X 615.113
Y 4.765.092

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

1.4.1 Municipio

Lugo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non

2. Accesos

1.4.3 Aldea

O Vilar

1.4.2 Parroquia

Santiago de Meilán

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

Porto Meilán

1.5.2 Parroquia

Santa María Madalena de Adai

4.1 BOCAS

Nº
Si
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

1 2 3 4 >4
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo



1576. Meilán / Adai

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
NC

Nº de augas na cuberta
NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS 7.2 BOCAS 7.3 PÍAS

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA
MUROS

- Este caneiro está en ruína absoluta, ademais non quedan restos da construción.

- Atópase situado no interior do Parque Rural de Meilán do PEPRIM 98, dentro da denominada actuación
singular M4. Lago.

8. Notas



clave:

7- LUG

Lugo / Piúgos

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



160 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento



1617. Lugo / Piúgos

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Foto antiga

Foto actual

Localización e rutas de acceso



162 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Planta

ESCALA GRÁFICA



1637. Lugo / Piúgos

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Alzado lateral

Alzado frontal

ESCALA GRÁFICA



164 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Cuberta

ESCALA GRÁFICA



1657. Lugo / Piúgos

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Planta

ESCALA GRÁFICA



166 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Alzado lateral

ESCALA GRÁFICA



1677. Lugo / Piúgos

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Alzado lateral

ESCALA GRÁFICA



168 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

1.1 CLAVE

7- LUG

1.2 COORDENADAS UTM

X 617.575
Y 4.761.190

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

Caneiro dos Estudantes

1.4.1 Municipio

Lugo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non

2. Accesos

1.4.3 Aldea1.4.2 Parroquia

Polígono da Tolda

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

A Pena da Mula

1.5.2 Parroquia

Santiago de Piúgos

4.1 BOCAS

Nº
Si 2
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado 1
Degradado 1
Ruinoso
Rehabilitado

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si 2
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado 1
Degradado 1
Ruinoso
Rehabilitado

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo



1697. Lugo / Piúgos

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado
Degradado 1
Ruinoso
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si 1
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
NC

Nº de augas na cuberta
NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Base: cachotería de laxas de xisto
Parte de enriba: cachotería de
laxas de xisto en cuña

7.2 BOCAS

Cachotería de laxas de xisto

7.3 PÍAS

Cachotería de laxas de xisto

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA Lousado de xisto regular en grosor e tamaño sobre vigas ou trabes cerámicas
MUROS Cachotería de laxas de xisto

- A pía central é dobre, son como dúas pías unidas.

- O caseto ten no seu interior unha construción recente de bloque de formigón, cemento e cuberta de ladrillo,
con porta metálica.

- Encóntrase situado no interior do Parque Fluvial do Miño do PEPRIM 98, onde se prevé a súa restauración
no marco da actuación singular FL 2. Caneiros.

- Nomes: Caneiro de Lulú. Caneiro dos Estudantes (plano anos 50). Caneiro de Baluro (Mª Castaña).
Cremos que a numeración da ficha do PGOUM 90 está equivocada e corresponde coa do caneiro seguinte
(nº 188 do plano) sendo a ficha deste caneiro a numerada co número 188 (187 no plano).

8. Notas



170 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



1717. Lugo / Piúgos

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



clave:

8- LUG

Lugo / Cuíña

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



174 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento



1758. Lugo / Cuíña

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Foto antiga

Foto actual

Localización e rutas de acceso



176 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

1.1 CLAVE

8- LUG

1.2 COORDENADAS UTM

X 618.944
Y 4.760.787

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

Caneiro de Santalla

1.4.1 Municipio

Lugo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non

2. Accesos

1.4.3 Aldea1.4.2 Parroquia

Polígono da Tolda

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

Santalla

1.5.2 Parroquia

Santalla de Cuíña

4.1 BOCAS

Nº
Si 4
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso 4
Rehabilitado

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si 3
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso 3
Rehabilitado

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo



1778. Lugo / Cuíña

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
NC

Nº de augas na cuberta
NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Cachotería de laxas de xisto

7.2 BOCAS

Cachotería de laxas de xisto

7.3 PÍAS

Cachotería de laxas de xisto

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA
MUROS

- Nomes: Caneiro de Carlos ou de Santalla. Cremos que a numeración da ficha do PGOUM 90 é errónea e
se corresponde coa do caneiro anterior (nº 187 do plano), sendo a ficha deste caneiro a numerada co
número 187 (188 do plano).

- Atópase situado no interior do Parque Fluvial do Miño do PEPRIM 98, donde está prevista a súa restauración
no marco da actuación singualr FL 12. Caneiros.

8. Notas



178 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



1798. Lugo / Cuíña

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



clave:

9- CUI

Cuíña / Lugo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



182 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento



1839. Cuíña / Lugo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Foto antiga

Foto actual

Localización e rutas de acceso



184 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Planta

ESCALA GRÁFICA



1859. Cuíña / Lugo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Alzado frontal

ESCALA GRÁFICA



186 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Planta caseto 1

ESCALA GRÁFICA

Cuberta caseto 1



1879. Cuíña / Lugo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

ESCALA GRÁFICA

Alzado lateral

Sección A-A´

Alzado frontal

Caseto 1



188 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Cuberta caseto 2

ESCALA GRÁFICA



1899. Cuíña / Lugo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

ESCALA GRÁFICA

Planta caseto 2



190 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Alzado lateralAlzado frontal

ESCALA GRÁFICA



1919. Cuíña / Lugo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

ESCALA GRÁFICA

Sección A-A´Caseto 2



192 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

1.1 CLAVE

9- CUI

1.2 COORDENADAS UTM

X 619.431
Y 4.760.578

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

Caneiro da Tolda

1.4.1 Municipio

Lugo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non

2. Accesos

1.4.3 Aldea1.4.2 Parroquia

Polígono da Tolda

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

Santalla

1.5.2 Parroquia

Santalla de Cuíña

4.1 BOCAS

Nº
Si 4
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado 4

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si 2
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado 2

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo



1939. Cuíña / Lugo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado
Degradado 2
Ruinoso
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si 2
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
1

NC

Nº de augas na cuberta
1

NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Base: cachotería de laxas de xisto
Parte de enriba: cachotería de
laxas de xisto en cuña

7.2 BOCAS

Cachotería de laxas de xisto

7.3 PÍAS

Cachotería de laxas de xisto

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA Lousado de xisto sobre vigas ou trabes de madeira
MUROS Cachotería de laxas de xisto

- Caneiro rehabilitado.

- O caseto ten no seu interior unha construción recente de bloque de formigón, cemento e cuberta de ladrillo,
con porta metálica.

- Encóntrase situado no interior do Parque Fluvial do Miño e a Zona Paraxes de Cumbraos e Cuíña do
PEPRIM 98, onde se prevé a súa restauración no marco da actuación singular FL 12. Caneiros e CCI.
Vexetación de Ribeira.

8. Notas

9. Detalle construtivo



194 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



1959. Cuíña / Lugo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



196 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



1979. Cuíña / Lugo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



198 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



1999. Cuíña / Lugo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



200 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



2019. Cuíña / Lugo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



clave:

10- CUI

Cuíña / Castro

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



204 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento



20510. Cuíña / Castro

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Foto antiga

Foto actual

Localización e rutas de acceso



206 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

1.1 CLAVE

10- CUI

1.2 COORDENADAS UTM

X 619.659
Y 4.760.265

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

1.4.1 Municipio

Lugo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non

2. Accesos

1.4.3 Aldea

Barxelas (Montouto)

1.4.2 Parroquia

Santo André de Castro

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

Vilamiñao

1.5.2 Parroquia

Santalla de Cuíña

4.1 BOCAS

Nº
Si 3
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado 2
Degradado 1
Ruinoso
Rehabilitado

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si 2
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado 2
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo



20710. Cuíña / Castro

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
NC

Nº de augas na cuberta
NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Base: cachotería de laxas de xisto
Parte de enriba: cachotería de
laxas de xisto en cuña

7.2 BOCAS

Cachotería de laxas de xisto

7.3 PÍAS

Cachotería de laxas de xisto

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA
MUROS

- A súa forma en planta é dun só brazo que vai dunha marxe a outra do río.

- Encóntrase situado entre Paraxes de Cumbraos e Cuíña e a Zona de Conturiz do Peprim 98.

8. Notas



clave:

11- CUI

Cuíña / Castro

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



210 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento



21111. Cuíña / Castro

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Foto antiga

Foto actual

Localización e rutas de acceso



212 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Planta

ESCALA GRÁFICA



21311. Cuíña / Castro

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Alzado lateral

ESCALA GRÁFICA

Alzado frontal



214 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Cuberta caseto

ESCALA GRÁFICA

Planta caseto



21511. Cuíña / Castro

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

ESCALA GRÁFICA

Alzado lateral

Sección A-A´

Alzado frontal



216 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

1.1 CLAVE

11- CUI

1.2 COORDENADAS UTM

X 619.981
Y 4.760.029

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

Caneiro de Conturiz II

1.4.1 Municipio

Lugo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non

2. Accesos

1.4.3 Aldea

Anguieiro

1.4.2 Parroquia

Santo André de Castro

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

Cabo de Vila

1.5.2 Parroquia

Santalla de Cuíña

4.1 BOCAS

Nº
Si 3
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado 3
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si 2
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado 2
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo



21711. Cuíña / Castro

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado 1
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si 1
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
1

NC

Nº de augas na cuberta
1

NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Base: cachotería de laxas de xisto
Parte de enriba: cachotería de
laxas de xisto en cuña

7.2 BOCAS

Cachotería de laxas de xisto

7.3 PÍAS

Cachotería de laxas de xisto

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA Lousado de xisto sobre o muro de cachotería
MUROS Cachotería de laxas de xisto

- Apréciase unha canle no brazo dereito, podería usarse de boca ou para desaloxar auga.

- Está en moi bo estado de conservación.

- Nomes: caneiro de Conturiz II (fonte: Plan Xeral de Ordenación nº 189), caneiro de Casanova de Cuíña
(fonte: Asociación Mª Castaña).

- Encóntrase situado na Zona de Paraxes de Cumbraos e Cuíña do PEPRIM 98, onde se propón a súa con-
solidación e restauración.

8. Notas

9. Detalle construtivo



218 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



21911. Cuíña / Castro

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



220 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



22111. Cuíña / Castro

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



clave:

12- CUI

Cuíña / Castro

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



224 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento



22512. Cuíña / Castro

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Foto antiga

Foto actual

Localización e rutas de acceso



226 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

1.1 CLAVE

12- CUI

1.2 COORDENADAS UTM

X 620.175
Y 4.759.627

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

1.4.1 Municipio

Lugo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non

2. Accesos

1.4.3 Aldea

Conturiz

1.4.2 Parroquia

Santo André de Castro

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

Cabo de Vila

1.5.2 Parroquia

Santalla de Cuíña

4.1 BOCAS

Nº
Si
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo



22712. Cuíña / Castro

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
NC

Nº de augas na cuberta
NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Base: cachotería de laxas de xisto
Parte de enriba: cachotería de
laxas de xisto en cuña

7.2 BOCAS

Non se aprecian ben os restos 
das bocas

7.3 PÍAS

Non se aprecian ben os restos 
das pías

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA
MUROS

- Encóntrase situado na Zona de Paraxes de Cumbraos e a Reserva de Vilar do PEPRIM 98.

8. Notas



clave:

13- CUI

Cuíña / Castro

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



230 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento



23113. Cuíña / Castro

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Foto antiga

Foto actual

Localización e rutas de acceso



232 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

1.1 CLAVE

13- CUI

1.2 COORDENADAS UTM

X 620.068
Y 4.759.175

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

Caneiro de Conturiz I

1.4.1 Municipio

Lugo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non

2. Accesos

1.4.3 Aldea

Conturiz

1.4.2 Parroquia

Santo André de Castro

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

Cabo de Vila

1.5.2 Parroquia

Santalla de Cuíña

4.1 BOCAS

Nº
Si 3
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso 3
Rehabilitado

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso 2
Rehabilitado

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo



23313. Cuíña / Castro

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
NC

Nº de augas na cuberta
NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Base: cachotería de laxas de xisto
Parte de enriba: cachotería de
laxas de xisto en cuña

7.2 BOCAS

Non se aprecian ben os restos 
das bocas

7.3 PÍAS

Non se aprecian ben os restos 
das pías

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA
MUROS

- Encóntrase situado na Zona de Paraxes de Conturiz e a Reserva de Vilar do PEPRIM 98, onde se propón
a súa consolidación e restauración, e se prevé actuar dentro da acción singular RV3.

8. Notas



clave:

14- COE

Coeses / Pena

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



236 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento



23714. Coeses / Pena

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Foto antiga

Foto actual

Localización e rutas de acceso



238 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Planta

ESCALA GRÁFICA



23914. Coeses / Pena

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Alzado lateral

ESCALA GRÁFICA

Alzado frontal



240 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Cuberta caseto

ESCALA GRÁFICA

Planta caseto



24114. Coeses / Pena

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

ESCALA GRÁFICA

Alzado lateral

Sección A-A´

Alzado frontal



242 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

1.1 CLAVE

14- COE

1.2 COORDENADAS UTM

X 620.884
Y 4.759.032

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

Caneiro de Xulián de Vilalvite (D)
Caneiro de Ordeiro de Airexe (E)

1.4.1 Municipio

Lugo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non

2. Accesos

1.4.3 Aldea

Airexe

1.4.2 Parroquia

San Xoán de Pena

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

Vilalvite

1.5.2 Parroquia

Sta. Mª Madalena de Coeses

4.1 BOCAS

Nº
Si 4
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado 2
Degradado
Ruinoso 2
Rehabilitado

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si 2
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado 1
Degradado
Ruinoso 1
Rehabilitado

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo



24314. Coeses / Pena

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado 1
Degradado
Ruinoso 1
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si 2
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
1

NC

Nº de augas na cuberta
1

NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Base: cachotería de laxas de xisto
Parte de enriba: cachotería de
laxas de xisto en cuña

7.2 BOCAS

Cachotería de laxas de xisto

7.3 PÍAS

Cachotería de laxas de xisto

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA Lousado de xisto sobre trabes ou vigas de madeira
MUROS Cachotería de laxas de xisto

- Só un caseto ten posibilidade de rehabilitación.

- Nomes: caneiro de Pena ou de San Xoán de Pena (180). Caneiro de Surián ou Xulián de Vilalvite (dereita).
Caneiro de Airexe (Esquerda).

- Encóntrase situado na Reserva de Vilar e na de Cabanas do PEPRIM 98.

8. Notas



244 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



24514. Coeses / Pena

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



clave:

15- COE

Coeses / Pena

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



248 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento



24915. Coeses / Pena

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Foto antiga

Foto actual

Localización e rutas de acceso



250 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

1.1 CLAVE

15- COE

1.2 COORDENADAS UTM

X 620.735
Y 4.757.028

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

Os caneiros vellos

1.4.1 Municipio

Lugo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non

2. Accesos

1.4.3 Aldea

Albares

1.4.2 Parroquia

San Xoán de Pena

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

Vilalvite

1.5.2 Parroquia

Sta. Mª Madalena de Coeses

4.1 BOCAS

Nº
Si
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo



25115. Coeses / Pena

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
NC

Nº de augas na cuberta
NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Cachotería de laxas de xisto

7.2 BOCAS

Non se aprecian con claridade os
restos das bocas

7.3 PÍAS

Cachotería de laxas de xisto

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA
MUROS

- O caneiro encóntrase en estado de ruína absoluta.

- Encóntrase situado na Reserva de Coeses e a de Cabanas do PEPRIM 98.

8. Notas



clave:

16- COE

Coeses /
Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



254 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento



25516. Coeses / Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Foto antiga

Foto actual

Localización e rutas de acceso



256 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Planta

ESCALA GRÁFICA



25716. Coeses / Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Alzado lateral

ESCALA GRÁFICA

Alzado frontal



258 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Cuberta caseto

ESCALA GRÁFICA

Planta caseto



25916. Coeses / Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

ESCALA GRÁFICA

Alzado lateral

Sección A-A´

Alzado frontal



260 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

1.1 CLAVE

16- COE

1.2 COORDENADAS UTM

X 620.917
Y 4.756.226

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

Caneiro de Cabanas

1.4.1 Municipio

Lugo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non

2. Accesos

1.4.3 Aldea

Cabanas

1.4.2 Parroquia

San Pedro de Santa Comba

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

Transfontao

1.5.2 Parroquia

Sta. Mª Madalena de Coeses

4.1 BOCAS

Nº
Si 2
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado 1
Degradado
Ruinoso 1
Rehabilitado

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si 1
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado 1
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo



26116. Coeses / Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado 1
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si 1
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
1

NC

Nº de augas na cuberta
1

NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Cachotería de laxas de xisto.
Parte de enriba: cachotería de
laxas de xisto

7.2 BOCAS

Cachotería de laxas de xisto

7.3 PÍAS

Cachotería de laxas de xisto

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA Lousado de xisto sobre trabes ou madeira
MUROS Cachotería de laxas de xisto

- Había un embarcadoiro na marxe dereita do río para pasar dunha beira a outra. Aprécianse restos deste
embarcadoiro.

- Encóntrase situado na Reserva de Coeses e a de Cabanas do PEPRIM 98.

8. Notas



262 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



26316. Coeses / Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



clave:

17- COE

Coeses /
Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



266 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento



26717. Coeses / Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Foto antiga

Foto actual

Localización e rutas de acceso



268 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

1.1 CLAVE

17- COE

1.2 COORDENADAS UTM

X 621.218
Y 4.755.783

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

Caneiro de Varela, de Burneiros e

de Severino de Teiseguelle

1.4.1 Municipio

Lugo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non

2. Accesos

1.4.3 Aldea

Burneiros

1.4.2 Parroquia

San Pedro de Santa Comba

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

Pollido

1.5.2 Parroquia

Sta. Mª Madalena de Coeses

4.1 BOCAS

Nº
Si 3
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso 3
Rehabilitado

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si 2
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso 2
Rehabilitado

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo



26917. Coeses / Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado
Degradado
Ruinoso 1
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si 1
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
NC

Nº de augas na cuberta
NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Base: Cachotería de laxas de xisto.
Parte de enriba: cachotería de
laxas de xisto en cuña

7.2 BOCAS

Cachotería de laxas de xisto

7.3 PÍAS

Cachotería de laxas de xisto

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA Non hai restos da cuberta
MUROS Non hai restos dos muros

- Segundo as xentes do lugar, o caneiro tivo un caseto antigamente, aínda que na actualidade só se conservan
uns poucos restos da pía.

- Encóntrase situado na Reserva de Coeses e a de Cabanas do PEPRIM 98.

8. Notas



clave:

18- COE

Coeses /
Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



272 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento



27318. Coeses / Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Foto antiga

Foto actual

Localización e rutas de acceso



274 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

1.1 CLAVE

18- COE

1.2 COORDENADAS UTM

X 621.320
Y 4.755.524

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

Caneiro de Mátelas ou de Pullio

1.4.1 Municipio

Lugo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non

2. Accesos

1.4.3 Aldea

Burneiros

1.4.2 Parroquia

San Pedro de Santa Comba

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

Pollido

1.5.2 Parroquia

Sta. Mª Madalena de Coeses

4.1 BOCAS

Nº
Si 2
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado 2
Ruinoso
Rehabilitado

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si 1
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso 1
Rehabilitado

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo



27518. Coeses / Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado
Degradado
Ruinoso 1
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si 1
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
1

NC

Nº de augas na cuberta
NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Cachotería de xisto

7.2 BOCAS

Cachotería de xisto

7.3 PÍAS

Cachotería de xisto

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA Non hai restos da cuberta
MUROS Cachotería de xisto

- Caneiro de moi pequenas dimensións xa que está nun ramal da insua.

- Encóntrase situado na Reserva de Coeses e a de Cabanas do PEPRIM 98.

8. Notas



clave:

19- COE

Coeses /
Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



278 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento



27919. Coeses / Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Foto antiga

Foto actual

Localización e rutas de acceso



280 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

1.1 CLAVE

19- COE

1.2 COORDENADAS UTM

X 621.415
Y 4.755.322

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

Caneiro de Vasco ou Fragueiro (D)

Caneiro Teinande (E)

1.4.1 Municipio

Lugo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non

2. Accesos

1.4.3 Aldea

Burneiros

1.4.2 Parroquia

San Pedro de Santa Comba

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

Pollido

1.5.2 Parroquia

Sta. Mª Madalena de Coeses

4.1 BOCAS

Nº
Si 2
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso 2
Rehabilitado

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si 1
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso 1
Rehabilitado

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo



28119. Coeses / Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
NC

Nº de augas na cuberta
NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Cachotería de xisto

7.2 BOCAS

Non hai restos

7.3 PÍAS

Non hai restos

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA
MUROS

- Nomes: Caneiro de Vasco ou de Fragueiro (guiar dereito). Caneiro de Teinande (guiar esquerdo).

- Encóntrase situado na Reserva de Coeses e a de Cabanas do PEPRIM 98.

8. Notas



clave:

20- COE

Coeses /
Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



284 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento



28520. Coeses / Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Foto antiga

Foto actual

Localización e rutas de acceso



286 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Planta

ESCALA GRÁFICA



28720. Coeses / Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Alzado frontal

ESCALA GRÁFICA



288 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Cuberta caseto

ESCALA GRÁFICA

Planta caseto



28920. Coeses / Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

ESCALA GRÁFICA

Alzado lateral

Sección A-A´

Alzado frontal



290 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

1.1 CLAVE

20- COE

1.2 COORDENADAS UTM

X 621.502
Y 4.755.470

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

Caneiro de Ribeira

1.4.1 Municipio

Lugo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2. Accesos

1.4.3 Aldea

Burneiros

1.4.2 Parroquia

San Pedro de Santa Comba

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

Pollido

1.5.2 Parroquia

Sta. Mª Madalena de Coeses

4.1 BOCAS

Nº
Si 3
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado 3

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si 2
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado 2

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non



29120. Coeses / Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado 1

6.1 CASETO

Nº
Si 1
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
1

NC

Nº de augas na cuberta
1

NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Cachotería de laxas de xisto.
Parte de enriba: cachotería de
laxas de xisto en cuña

7.2 BOCAS

Cachotería de laxas de xisto

7.3 PÍAS

Cachotería de laxas de xisto

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA Lousado de xisto regular en grosor e tamaño sobre trabes ou vigas de madeira
MUROS Cachotería de laxas de xisto

- O caneiro está totalmente rehabilitado.

- Encóntrase situado na Reserva de Coeses e a de Cabanas do PEPRIM 98.

8. Notas



292 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



29320. Coeses / Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



294 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



29520. Coeses / Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



296 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



29720. Coeses / Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



298 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



29920. Coeses / Santa Comba

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



clave:

21- RIB

Ribas de Miño /
O Corgo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



302 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento



30321. Ribas de Miño / O Corgo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Foto antiga

Foto actual

Localización e rutas de acceso



304 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

1.1 CLAVE

21- RIB

1.2 COORDENADAS UTM

X 621.236
Y 4.754.525

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

Caneiro de Pousada

1.4.1 Municipio

O Corgo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2. Accesos

1.4.3 Aldea1.4.2 Parroquia

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

San Mamede

1.5.2 Parroquia

San Mamede de Ribas de Miño

4.1 BOCAS

Nº
Si 3
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado 1
Ruinoso 2
Rehabilitado

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si 2
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado 2
Ruinoso
Rehabilitado

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non



30521. Ribas de Miño / O Corgo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado
Degradado
Ruinoso 1
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si 1
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
1

NC

Nº de augas na cuberta
1

NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Cachotería de laxas de xisto.
Parte de enriba: cachotería de
laxas de xisto en cuña

7.2 BOCAS

Cachotería de laxas de xisto

7.3 PÍAS

Cachotería de laxas de xisto

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA Non se conservan restos
MUROS Non se conservan restos

- Cremos que a numeración da ficha do PGOUM 90 está equivocada e corresponde coa do caneiro nº 182
do plano, sendo a ficha deste caneiro (183 do plano) a numerada co 182. Segundo as xentes dos arredo-
res, este caneiro tamén se coñece co nome de Caneiro de Chamoso.

- Este caneiro posuía antigamene un caseto segundo as xentes do lugar. Na actualidade non se conservan
restos del.

8. Notas



clave:

22- RIB

Ribas de Miño /
O Corgo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



308 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento



30922. Ribas de Miño / O Corgo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Foto antiga

Foto actual

Localización e rutas de acceso



310 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

1.1 CLAVE

22- RIB

1.2 COORDENADAS UTM

X 621.256
Y 4.754.001

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

C. de Lemos e de Barqueiro (D)

Caneiro de Miguel (E)

1.4.1 Municipio

O Corgo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2. Accesos

1.4.3 Aldea1.4.2 Parroquia

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

San Mamede

1.5.2 Parroquia

San Mamede de Ribas de Miño

4.1 BOCAS

Nº
Si 4
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado 4
Ruinoso
Rehabilitado

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si 2
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso 2
Rehabilitado

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non



31122. Ribas de Miño / O Corgo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado
Degradado
Ruinoso 1
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si 1
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
NC

Nº de augas na cuberta
NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Cachotería de laxas de xisto.
Parte de enriba: cachotería de
laxas de xisto en cuña

7.2 BOCAS

Cachotería de laxas de xisto

7.3 PÍAS

Cachotería de laxas de xisto

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA Non se conservan restos
MUROS Non se conservan restos

- Cremos que a numeración da ficha do PGOUM 90 está equivocada e corresponde coa do caneiro nº 183
do plano, sendo a ficha deste caneiro (182 do plano) a numerada co 183.

- Este caneiro posuía antigamene un caseto segundo as xentes do lugar. Na actualidade non se conservan
restos del.

- Encóntrase situado na Reserva de Vilamoure do PEPRIM 98.

8. Notas



clave:

23- RIB

Ribas de Miño /
O Corgo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



314 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento



31523. Ribas de Miño / O Corgo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Foto actual

Foto antigaLocalización e rutas de acceso



316 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

1.1 CLAVE

23- RIB

1.2 COORDENADAS UTM

X 621.246
Y 4.753.736

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

C. de Crespo e Torador (D)

Caneiro de Miña (E)

1.4.1 Municipio

O Corgo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2. Accesos

1.4.3 Aldea1.4.2 Parroquia

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

Ribas de Miño

1.5.2 Parroquia

San Mamede de Ribas de Miño

4.1 BOCAS

Nº
Si 2
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso 2
Rehabilitado

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si 1
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso 1
Rehabilitado

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non



31723. Ribas de Miño / O Corgo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
NC

Nº de augas na cuberta
NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Cachotería de laxas de xisto

7.2 BOCAS

Non se conservan restos

7.3 PÍAS

Non se conservan restos

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA
MUROS

- Encóntrase situado na Reserva de Vilamoure e a Zona Paraxes de Ribas e Miñao do PEPRIM 98.

8. Notas



clave:

24- PIÑ

Piñeiro /
O Corgo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



320 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento



32124. Piñeiro / O Corgo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Foto actual

Foto antigaLocalización e rutas de acceso



322 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

1.1 CLAVE

23- RIB

1.2 COORDENADAS UTM

X 621.006
Y 4.753.238

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

C. de Estanqueiro e de Velusco (D)

C. de Castor e Pardellas (E)

1.4.1 Municipio

O Corgo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2. Accesos

1.4.3 Aldea1.4.2 Parroquia

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

Ribadelo

1.5.2 Parroquia

San Martiño de Piñeiro

4.1 BOCAS

Nº
Si 4
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso 4
Rehabilitado

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si 2
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso 2
Rehabilitado

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non



32324. Piñeiro / O Corgo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
NC

Nº de augas na cuberta
NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Cachotería de xisto

7.2 BOCAS

Non se conservan restos

7.3 PÍAS

Cachotería de xisto

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA
MUROS

- Encóntrase situado na Zona Paraxes de Ribas e Miñao do PEPRIM 98.

8. Notas



clave:

25- PIÑ

Piñeiro /
O Corgo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO



326 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento



32725. Piñeiro / O Corgo

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Foto actual

Foto antigaLocalización e rutas de acceso



328 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

1.1 CLAVE

23- PIÑ

1.2 COORDENADAS UTM

X 620.519
Y 4.752.307

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

Caneiro de O Canto, de Aboi

e de San Mamede

1.4.1 Municipio

O Corgo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2. Accesos

1.4.3 Aldea1.4.2 Parroquia

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

Miñao

1.5.2 Parroquia

San Martiño de Piñeiro

4.1 BOCAS

Nº
Si 3
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado 1
Ruinoso 2
Rehabilitado

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si 2
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado 1
Ruinoso 1
Rehabilitado

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non
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>
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6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
NC

Nº de augas na cuberta
NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Base: cachotería de laxas de xisto
Parte de enriba: cachotería de
laxas de xisto en cuña

7.2 BOCAS

Cachotería de laxas de xisto

7.3 PÍAS

Cachotería de laxas de xisto na
súa parte de enriba colocadas en
cuña

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA
MUROS

- Segundo algúns dos propietarios do caneiro, construíase en época de pesca un caseto temporal de palla.

- Encóntrase situado na Zona Paraxes de Ribas e Miñao do PEPRIM 98.

8. Notas
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26- PIÑ

Piñeiro /
O Corgo

<
Páx. Anterior

>
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<
INVENTARIO



332 Os caneiros do Miño no Concello de Lugo. Inventario

<
Páx. Anterior

>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

Concello de Lugo e as súas parroquias

Localización e rutas de acceso

Localización e emprazamento
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Foto actual

Foto antigaLocalización e rutas de acceso
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>
Páx. Seguinte

<
ÍNDICE XERAL

<
INVENTARIO

1.1 CLAVE

26- PIÑ

1.2 COORDENADAS UTM

X 620.429
Y 4.751.352

1. Localización

1.4 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

1.3 NOME

Caneiro do Gaiteiro de Miñao (D)

Caneiro de Ánxel Arias de Quinte (E)

1.4.1 Municipio

O Corgo

1.5 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1 MARXE ESQUERDA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.1.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.1.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2.1.4 Vaos

Si
Non

2.1.5 Muros

Si
Non

2.1.6 Valados

Si
Non

2.2 MARXE DEREITA DO RÍO NO SENTIDO DA CORRENTE

2.2.1 A pé

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.2 En coche

Fácil
Difícil
Moi difícil
N/C

2.2.3 Estado de conservación

Bo estado
Degradado
Mal estado
Inaccesible

2. Accesos

1.4.3 Aldea1.4.2 Parroquia

1.5.1 Municipio

Lugo

1.5.3 Aldea

Miñao

1.5.2 Parroquia

San Martiño de Piñeiro

4.1 BOCAS

Nº
Si 4
Non
N/C

4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE BOCAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso 4
Rehabilitado

3.1 PLANTA

V
W
Outra

3.2 SIMETRIA

Si
Non

3.4 SECCIÓN DO GUIAR 3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

4.3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ARMADO 
DAS REDES NAS BOCAS

SI NON N/C

3. Tipoloxía dos guiares

4. Tipoloxía das bocas

5. Tipoloxía das pías

5.1 PÍAS

Nº
Si 2
Non
N/C

5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE PÍAS

2 3 4 5 >5
Bo estado
Degradado
Ruinoso 2
Rehabilitado

3.3 PLANTA DO GUIAR
BRAZO OU GUIAR

ESQUERDO DEREITO
Recto
Curvo

2.2.4 Vaos

Si
Non

2.2.5 Muros

Si
Non

2.2.6 Valados

Si
Non
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<
INVENTARIO

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nº DE CASETOS

1 2 >2
Bo estado
Degradado
Ruinoso
Rehabilitado

6.1 CASETO

Nº
Si
Non
N/C

6. Tipoloxía dos casetos

6.3 ELEMENTOS QUE CONSTITÚEN O CASETO

Nº de alturas
NC

Nº de augas na cuberta
NC

Lareira
Si
Non
NC

Escanos ou bancos
Si
Non
NC

Xanelas e outros buratos
Si
Non
NC

Lacenas
Si
Non
NC

Forma en planta

Outra

7.1 GUIARES OU BRAZOS

Base: cachotería de xisto 

7.2 BOCAS

Non se aprecian restos de bocas

7.3 PÍAS

Non se aprecian restos de pías

7. Materiais e técnicas construtivas

7.4 CASETOS

CUBERTA
MUROS

- Neste caneiro construíase en época de pesca un caseto temporal de palla.

- Encóntrase situado na Zona Paraxes de Ribas e Miñao do PEPRIM 98.

8. Notas
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