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1- DATOS XEOGRÁFICOS: 

 

 

Santo Tomé do Mar ou Santomé é un barrio principalmente 

mariñeiro que forma parte da parroquia de Sta Mariña Dozo, no 

Concello de Cambados, na Ría de Arousa,  moi próximo á 

desembocadura do río Umia. 

 

O territorio de Santo Tomé está intimamente vinculado ao mar. 

Consiste nun illote e nunha pequena península que funcionou dende 

épocas remotas como recinto defensivo (o illote) e como pequeno 

porto natural (a península e praia). Estas dúas calidades fixeron que 

fose un dos primeiros asentamentos humanos de Cambados como 

veremos. 
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PENÍNSULA 

 

 

ILLA SE SAN SADURNIÑO     RÍO UMIA 

 
Detalle do núcleo urbano de Santomé coa illa e peirao, fotos obtidas do visor SIGPAC 

do Ministerio de Agricultura, http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ 
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A Illa de San Sadurniño permaneceu separada do continente ata a 

construción dunha ponte en 1993. O peirao foi ampliado en varias 

ocasións ao longo do s. XX. 

 

 
 

Santo Tomé está dentro do dominio climático oceánico húmido con 

tendencia á aridez estival, dacordo coa súa localización na marxe 

meridional da ría de Arousa. Os datos climáticos que aparecen na 

gráfica de Excel corresponden á parroquia de Castrelo, contigua a 

Santomé, na ribeira sur do río Umia. É a estación meteorolóxica máis 

próxima da que dispón datos Meteogalicia e foron os que recollimos. 

http://www2.meteogalicia.es/galego/observacion/estacions/estacions

Historico.asp?Nest=19067&prov=Pontevedra&tiporede=automaticas

&red=102&idprov=3.  

 

Os datos corresponden ao ano 2012, polo tanto non son medias 

normalizadas (medias ao longo de 20-30 anos) o que supón una certa 

distorsión, porque un ano pode ser excepcional e non adaptarse ás 

medias rexistradas ao longo de moitos anos que son as que 

caracterizan o clima dun lugar. Pero coas distorsións que poida ter,  

dá unha  idea de como é o clima de Cambados en xeral e de Santomé 

en particular. Un clima húmido, especialmente no outono e inverno e 
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con veráns algo máis secos nos que pode darse algún mes árido no 

que as precipitacións son inferiores ao dobre das temperaturas e polo 

tanto o chan non ten suficiente auga. Por exememplo vese no mes de 

xullo en que a curva das temperaturas está por baixo das 

precipitacións. Esta situación  de aridez estival é típica das Rías 

Baixas e explica que se poida cultivar con éxito a vide, cultivo 

mediterráneo que precisa sequidade para a maduración da uva. As 

temperaturas medias son moi moderadas, apenas baixan dos 10 graos 

e non soben moito dos 20. Non hai por tanto case xeadas, o que 

facilita moito a gricultura de horta. 

  

2- DATOS SOCIOECONÓMICOS: 

 

A poboación de SantoTomé caracterízase polo seu forte dinamismo e 

chegou a duplicarse ao longo do século XX.  Esta evolución é 

representativa dos concellos costeiros das Rías Baixas.  

 

 
 

Elaboramos unha pirámide de poboación a partir dos datos 

facilitados polo Concello de Cambados. O total de poboación do 

barrio é de 1.344 habitantes dos que 632 son homes e 712 mulleres.  

A taxa de natalidade no ano 2012 foi de  7,44 por mil, unha cifra 

baixa por tanto. Como se pode ver tamén nas barras da gráfica,  hai 

un maior nº de mulleres que de homes, especialmente nas idades 
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máis vellas debido á maior mortalidade masculina. A pirámide é de 

tipo contractiva, con baixas taxas de natalidade pero onde aínda hai 

un número importante de persoas novas, menores de 20 anos. Porén 

as barras máis anchas corresponden a adultos novos, entre 30  e 45 

anos. Por tanto, como xa dixemos,  Santomé comparte un certo 

dinamismo demográfico con outros puntos da Ría de Arousa e aínda 

non sofre con forza a redución drástica das taxas de natalidade e o 

avellentamento de poboación doutros núcleos galegos. Pero se as 

baixas taxas de natalidade persisten,  a situación empeorará. 

 

As actividades relacionadas co mar, pesca e marisqueo permiten a 

creación de emprego e, en consecuencia, permiten reducir, cando 

non desaparecer, a emigración que só tivo certa presenza nos 

períodos de crise coxuntural, como foron as décadas de 1920 e de 

1980, en que o número de habitantes se estanca e dá lugar á perdas 

demográficas escasamente significativas. 

 

O sector primario conta cunha grande importancia, repartido de 

maneira desigual entre a pesca de baixura, o marisqueo e a 

acuicultura. Santomé é un barrio principalmente mariñeiro que vive 

do mar. A agricultura é comparativamente moito menos importante. 

O territorio pouco accidentado reduce á súa mínima expresión o 

aproveitamento forestal. A gandería non ten a penas importancia, só 

algunha granxa avícola. Pola contra, a práctica totalidade da 

superficie agraria está cultivada, repartida entre o viñedo, horta, 

millo e pataca. Cambados é un importante centro de produción de 

viño Albariño e no municipio aséntanse moitas das adegas 

importantes e celébrase anualmente a Festa do Albariño. A superficie 

agraria de Santomé é pequena pero moitas das terras están destinadas 

a viñedos e os seus propietarios forman parte de importantes 

cooperativas vitícolas como Martín Códax , Condes de Albarei ou  a 

Sociedade Cooperativa Vitivinícola Arousana SCG (marca comercial 

Paco y Lola).  

 

 Destacan sobre todo as industrias relacionadas co mar, a 

conserveira, e depuradoras. Dixemos destacan pero podíamos dicir 

destacaron porque aínda que existe unha depuradora de ostras,  as 
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conserveiras que existían ou desapareceron  (Fábrica de José Peña) 

ou se trasladaron ao polígono industrial de Sete pías: como 

Alimentos Arosa, antes Conservas Manuel Otero que comercializa a 

marca de conservas Guau. 

 

 O sector terciario céntrase no comercio (escaso) especialmente 

relacionado con efectos navais e a hostalería. 

 

3- DATOS HISTÓRICOS E LENDARIOS 

Santo Tomé  é una das  vilas históricas que existían antes da creación dos 

concellos liberais no s.XIX. Existían antes tres vilas e xurisdicións 

diferentes: a de Fefiñáns dependente dos Vizcondes de Fefiñáns que logo 

asumen o Marquesado de Figueroa, a de Santomé dos Chariño-Soutomaior 

que logo pasará aos Marqueses de Montesacro e  a de Cambados , dos 

Condes de Monterrei que logo pasa á Casa de Alba. 

O mapa e o texto que transcribimos a continuación son documentos moi 

antigos que nos poden dar datos sobre o pasado de Santomé. 

Mapa conservado no Arquivo Histórico Universitario de Santiago 
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VILLA DE CAMBADOS , SAN THOME Y FAFIÑANES 

“Destas villas la primera que se fundó fue San Tomé do Mar que es una islilla questá cercada 

de agua y quando devala queda en seco pero muy mojado y para poder entrar desde tierra a 

esta islilla hay una calçada de piedra gruesa, que será de alto como dos varas, y quando hay 

fortuna, la suele cubrir el mar y aun pasar un barco por encima. Esta isla se llama la Isla 

Vieja. Tiene una hermita que se llama San Tomé y también hay otro sancto que llaman San 

Saturnino. Tiene esta islilla una casa fuerte que por los dos lienços le rodea el mar .Dicen la 

fundó Pedro Pardo (sic), el mariscal, questá enterrado en Sancto Domingo de Pontevedra, en 

la capilla que ahora es San Jacinto. Esta islilla tiene diez y siete vecinos y son pobres. Solian 

ser ochenta. No hay en esta islilla agua dulce. Quando debala el mar hacia la parte del 

Grobe ,desta islilla en lo que queda en seco, que llaman el Xarido, solía haver tantas 

hostras y mexillones, ameixas y berberechos que venían de Portugal y de otras partes a 

cargar carabelas y otros barcos y en estos tiempos vienen de dos leguas a la redonda a 

cargar barcos de todo esto fuera de las hostras. 

Desta villa vieja se fueron saliendo algunos vecinos  y fundaron casas en la tierra firme y a eso 

se debieron de llegar algunos pescadores de la tierra y fundaron la villa de Sant Thomé, que es 

la que está continuo con Cambados y la otra se llama villa vieja. A este modo se fueron 

fundando las otras dos villas que están conjuntas que se llaman Cambados y Fefiñanes. Ya se 

echa de ver las fundaron pescadores y gente de la tierra. 

Un hijo del mariscal que se llamaba Don Pedro de Sotomayor truxo a esta torre una hija del 

rey de Ungría y después, en una batalla en que venció el lurco, llebó consigo estas doncellas y 

teniéndolas el Taborlan envió el rey de España al dicho don Pedro por ellas, y él se aficionó a 

la una trayéndolas y la truxo a esta torre de la villa vieja y esta sa llamaba doña Juana. En este 

tiempo moraba en Cambados una doña María de Ulloa y, según consta de un foro quella hiço 

el año de 1502, devia ser poco antes y esta señora y doña Joana dizen viendo que la iglesia de 

San Tomé la vieja era pequeña, determinaron hacer una buena iglesia, y de hecho la hicieron, y 

es la que ahora llaman Sancta Marina. Desta señora y del patriarca fué hijo don Alonsso  de 

Fonseca, el que fundó el colegio de San Bartholomé de Salamanca y el collegio mayor de 

Santiago y libertó la ciudad de Santiago, y de este arçobispo fué hijo de Don Diego de Azebedo, 

de là condesa de Fuentes, que ahora vive muger que es del conde de Fuentes “.  

Jeronimo del Hoyo, Canónigo y Visitador del Arzobispo de Santiago en el Asciprestazgo del 

Salnés, año de 1607. 

 

 A vila de Santomé  é probablemente con Sta Mariña, o núcleo máis antigo 

da localidade cambadesa. Para o clérigo Jerónimo del Hoyo que visita 

Cambados en 1607, o núcleo de poboación primitivo orixinouse na illiña 

contigua que daquela se chamaba Vila Vella.  Alí consérvanse restos dunha 

torre medieval e os alicerces da primitiva capela de San Sadurniño e San 

Tomé,  que daría nome á vila. Dende esta illa a poboación estenderíase a 

terra firme, formando o núcleo do Sto Tomé actual. 
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Segundo Caamaño Bournacell, no século XII  esta vila foi comprada polo 

arcebispo Xelmírez que a incorporou á mitra compostelá. No século XIII, 

por aforamento dos prelados de Santiago, era señorío e feudo de Paio 

Gomes Chariño que reconstruíu a torre e fortaleza contigua. Santomé, coa 

vila e porto de Portonovo, estivo vinculado durante séculos á familia 

Chariño-Sotomayor, entre eles a  Paio Gomes de Soutomaior, embaixador 

de Enrique III ao Gran Tamerlán,  de quen a herda o seu fillo Sueiro 

Gómes de Soutomaior.  A irmá do Conde de Monterrei, señor de 

Cambados, María de Ulloa casara sendo moi nova, con Álvaro Paes (III) de 

Soutomaior, do que enviúva en 1468, quedando entón como señora de 

Cambados. Pensa Suso Vila que María aporta como dote a este matrimonio 

a metade da vila e porto de Cambados e Álvaro aportaría como arras a 

outra metade (que incluiría Santo Tomé). Cabe a posibilidade por tanto que 

por uns anos María de Ulloa fose tamén señora de Santomé. Posteriormente 

polo matrimonio entre María de Soutomaior (filla de Sueiro)  e  Enrique 

Enríquez de Guzmán, sería señorío dos condes de Castro Nuevo. E no 

século XVIII o IV Conde de Castronuevo, Martín Domingo de Guzmán y 

Niño, vende señorío, vilas, terras, portos e pazos ao primeiro marqués de 

Montesacro, Diego de Zárate e Murga, que gozou das súas prerrogativas 

ata a desaparición dos señoríos, no  século XIX. 

Ata aquí os datos históricos que temos pero a imaxinación popular creou 

numerosas lendas a partir destes feitos. Recollemos aquí algunhas contadas 

por veciños e veciñas de Santomé con algunhas variantes pero as principais 

foron estas dúas: 

Sobre Xoana de Castro, muller de Pedro I de Castela? Ou mestúrase a 

lenda coa figura de María de Hungría, amante de Paio Gómes Chariño? 

“Xoana a Tola estaba presa na mazmorra da Torre. Foi a Fisterra e levou o seu neno con ela. O 

neno enfermou e ela levouno ao medico pero aínda así morreu e segundo conta a lenda 

enterrárono nunha das capelas que hai en Santa Mariña onde hai unha pedra cunha caveira 

debuxada”. 

Sobre o último Marqués de Montesacro: 

“O marqués de Montesacro era viúvo, foi a Francia e encontrouse cunha muller vendendo 

flores, dise que ao mellor tiña 50 anos. Os dous casáronse e cando o marqués morreu venderon 

o pazo por 400 pesetas a unhas monxas que estaban en Valencia”. 
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Ata o historiador José Caamaño Bournacell  escribe no seu libro 

“Cambados a la luz de la historia” (1933), co seu estilo medio histórico 

medio novelesco este parágrafo: 

 “ En la fortaleza de la que formaba parte esta torre (destruída entre 1466 y 1470 durante 

el levantamiento hermandino) tuvieron lugar trágicas escenas y dramáticos amores: aquí 

se guareció la madre de Alfonso VII, Doña Urraca de Castilla, aquí esperó ansiosa la 

llegada de su amante Payo Gómez de Sotomayor, fugitivo en Francia, la infanta de 

Hungría, Doña María Gómez; aquí lloró su abandono Doña Juana de Castro, mujer por 

un  día del rey D. Pedro y lloró también sus yerros Doña María de Ulloa en los últimos 

años de su vida” . 

Algunhas destas historias foron tamén  recollidas por Jerónimo del Hoyo 

cando visita Cambados en 1607, para inspeccionar para o Arcebispo de 

Santiago as parroquias do Arciprestado do Salnés, tal como se pode ler no 

texto reproducido anteriormente. 

 

 

4- RELACIÓN E ANÁLISE DE VESTIXIOS HISTÓRICOS E 

ETNOGRÁFICOS 

 

A historia de Santomé está, por tanto, marcada polos señores da casa de 

Soutomaior que tanto protagonismo teñen na historia de Galicia e 

posteriormente polos Marqueses de Montesacro. Non resulta estrano que 

un dos edificios senlleiros do 

barrio sexa o Pazo de 

Montesacro. 

Construído a comezos do 

século XVIII polos 

marqueses de Montesacro en 

terreos próximos ao antigo 

Pazo dos Chariño-Soutomaior 

do século XIII. É de estilo 

barroco e ostenta na fachada 

un gran escudo co brasón das familias Zárate e Murga.  
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Contiguo ao Palacio atópase a Igrexa da Virxe 

da Valvanera, virxe de orixe rioxana, de onde 

procedían os marqueses, e que por influxo seu 

arraigou na vila. Celébrase a festa a principios 

de setembro. A capela posúe un importante 

retablo barroco e foi restaurada en 1894 por 

Dona María Izquierdo Zárate de Malgar, 

segundo consta nunha inscrición da entrada. 

Coroando o retablo aparece de novo o escudo dos Zárate e Murga que 

existe tamén na fachada do Pazo. 

Foto do Pazo anterior aos anos 30 en que se converteu en asilo 

O último marqués de Montesacro 

foi Ramiro Hernán Luyando e 

Varela de Luaces, casado con 

Juana María Grisone e Vezzozo,  

morre en Cambados o 7/11/1937 

sen deixar fillos polo que a súa 

muller decide vender o Pazo. 

Parece ser que coa intervención do 

empresario cambadés Manuel Otero, o Pazo é adquirido pola orde relixiosa 

das Irmás dos anciáns desamparados, que xa dispoñían doutro edificio en 

Cambados, O Pazo de Torrado, doado polo seu dono ao morrer tamén sen 

fillos para ser destinado a asilo. Este edificio quedábaselles pequeno, polo 

que deciden vendelo e comprar o Pazo de Montesacro, que se converte en 

asilo en 1939, segundo reza na inscrición da entrada.  

Escudo de armas da familia Zárate e Murga que 

preside a entrada do Pazo enmarcada coa típica 

decoración de placas do barroco compostelán. 

 

O Pazo de Montesacro foi restaurado e 

ampliado para axeitalo á nova 

finalidade, igualmente parte dos terreos 

que constituían a horta e xardíns do 

Pazo foron vendidos e construíronse 

neles diversas vivendas. 
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Escaleira principal e un dos salóns do Pazo. Abaixo cerca que rodea a horta 

e os xardíns. 

  

 

A Alameda de Santomé foi 

plantada por iniciativa do 

Marqués de Montesacro en 

torno a 1850. Estaba cercada 

por paredes de pedra que nos 

dous extremos se abrían para 

deixar paso, tal como se pode 

ver na fotografía seguinte. Estas 

paredes abertas estaban 

finalizadas por un adorno que consistía nunha gran bola, sobre unha 

columna de pedra. Cóntanse distintas anécdotas relacionadas con esta 

alameda, como a morte do fillo do marqués de Montesacro, Javier de 

Zárate y Piñeiro “muerto a golpes de sacos terreños por maridos celadores 
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de su honra” como cita Caamaño Bournacell no seu libro “Cambados y el 

Valle del Salnés”. O historiador Luís Rei, seguindo a Sánchez Peña apunta 

máis a motivos políticos: era un destacado liberal. El foi quen por 

enfrontamento coas potentes casas señoriais dos Alba (sucesores dos 

Monterrei) e Figueroa parece ser que mandou tirar os arcos da Praza de 

Fefiñáns e destellar a Igrexa de Sta 

Mariña. 

Existen  tamén frases  feitas, como  

cando algún home se atopaba 

bébedo dicíanlle que “fose bailar 

coa bóla da Alameda” ou “que vaia 

baterlle á bóla da Alameda”. De 

feito, unha mañá a xente espertou e 

atopouse co adorno da bóla tirado no chan, polo que parece, na noite 

anterior, o borracho tomouse moi en serio o que lle dixeron. 

Tristemente hoxe esta fermosa alameda desapareceu, ocupaba a beira do 

mar, entre San Tomé e O Borrón (onde hoxe está o parque infantil). 

Aspecto actual do lugar onde estaba a 

Alameda de Santomé. 

 

 

 

 

 

Existiu outra alameda en Santomé, 

chamada por seren máis antiga que a 

anterior, Alameda Vella pero que 

desapareceu totalmente coa construción 

nese espazo dunhas “casas baratas” para 

mariñeiros durante o franquismo (anos 

50).  A carón dese lugar está hoxe a rúa 

Alameda vella. 
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O PEIRAO 

 

Xa comentamos a enorme importancia 

que para Santomé ten o mar. Aínda hoxe 

é o medio de vida principal dos seus 

veciños e veciñas . A orixe do barrio 

mesmo debeu estar en relación co feito 

de ser unha península e polo tanto de 

ofrecer un pequeno porto natural antes de 

que o peirao fose construído. 

De séculos antigos databa un pequeno peirao  construído seguramente 

polos señores de Soutomaior. Entre 1926 e 1930 o peirao é ampliado, 

debido ao rápido crecemento do número de embarcacións e, en 1951 

decídese levar a cabo outra ampliación, esta vez moito máis pequena. Na 

década de 1960 prodúcese un gran desenvolvemento da flota polo que de 

novo se proxecta unha ampliación que se fai en 1964, xa tal como o vemos 

hoxe 

 

Na foto superior vese en primeiro termo o barrio e o 

peirao de Santomé, en torno aos anos 60, antes da última 

ampliación. Na foto aérea inferior pódese ver a forma 

actual do peirao e adivíñanse as diversas fases de 

ampliación. Tamén se pode ver a illa artificial e o porto 

deportivo que se fixeron nos anos 90. 
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As fábricas de Conservas 

Moi relacionada coa actividade pesqueira está 

a fabricación de conservas. En Santomé 

existiron dúas importantes conserveiras 

instaladas no século pasado. A conserveira de 

José Peña e a de Otero. As dúas foran creadas 

nos anos da Guerra Civil e quizais en relación 

coa necesidade de dispoñer de alimentos que 

se poidan trasladar ás frontes de guerra. 

Posteriormente son ampliadas e teñen unha 

importante actividade ata finais do século XX 

en que pecha a de Peña e a de Manuel Otero 

trasládase ao Polígono industrial de Sete Pías. 

 

 

Alameda de Santomé e primeira 

fábrica de Conservas de Otero 

ao fondo, en primeiro termo, 

dornas e aparellos de xeito 

 

 

 

 

A fábrica de conservas de 

Peña, situada no Borrón, nun 

terreo gañado ao mar e que 

está xa nos límites de 

Santomé con Cambados. 

Desapareceu en 1992 e 

posteriormente o edificio foi 

comprado e rehabilitado  polo 

Concello como Sala de 

Congresos e exposicións. 
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A fábrica de Otero hoxe abandonada. 

É posible ver na esquina o logo 

dunha das marcas  de conserva que 

comercializaba: “Calma”. “Guau” 

era outra. 

 

 

Os Cruceiros 

Localizamos dous, o primeiro situado na praza da 

fonte e lavadoiro, pero orixinalmente estaba 

situado a carón dos muros do Pazo e da Alameda 

vella. 

 

Este cruceiro é bastante sinxelo e ten nun lado a figura dunha piedade ou 

Virxe das angustias e no outro lado un crucificado. 

Nesta foto pódese apreciar o primitivo 

emprazamento do cruceiro a carón dos 

muros do Pazo de Montesacro, moi 

próximo ao mar. 
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O outro cruceiro é de máis calidade e está situado nos xardíns do Pazo de 

Montesacro. 

Nesta fotografía aérea 

conservada no asilo e que 

debe corresponder aos 

inicios dos anos 60,  

pódese ver o Pazo de 

Montesacro e a extensión 

da horta e xardíns  

orixinais que ocupaban 

gran parte do núcleo urbano de Santomé.  Dispoñía dunha importante 

foresta e os muros chegaban case ata o borde do mar. Este muro sur 

posteriormente foi derrubado e parte dos terreos vendidos e edificados 

como se pode ver comparando con estoutra foto aérea. 

 

 

O cruceiro dos xardíns do Pazo ten tamén a figura dunha piedade nunha 

parte e un crucificado na outra. Pero ademais o fuste da columna ten outras 
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figuras interesantes, como son Adán e Eva xuntos e a serpe por un lado do 

fuste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na base do cruceiro están representados os símbolos 

dos catro evanxelistas, nesta foto podemos ver a aguia 

de S. Xoán.  
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Arquitectura Tradicional 

En Santomé residían e residen aínda moitas familias 

mariñeiras, así que fronte á gran casa do Pazo de 

Montesacro o que atopamos polo barrio son as 

chamadas “casas de remo”. Casas típicas 

mariñeiras, feitas normalmente en pedra granítica 

que é o que abunda na zona e mellor resiste a 

humidade e que teñen o ancho dun remo dunha 

barca. Ás veces son de planta baixa  e outras veces 

dun ou dous andares. Cando non están feitas en 

pedra de aparello regular, aquí chamado perpiaño, 

rebócanse con cal e vivos colores, moi do gusto dos 

mariñeiros. Tamén poden ter galerías de madeira. 

Para evitar humidades, os laterais, “os pinches”, soen estar recubertos con 

cuncha de vieira, ou tella. 

 

En ocasións hai casas que teñen unha escaleira exterior en pedra de acceso 

ao primeiro andar, chamado “patín”. Son casas  nas que a planta baixa 

debeu de estar destinada a cortes para o gando. 

 

 

 



O Barrio de Santomé do Mar  IES Francisco Asorey 
 

20 
 

Fonte e Lavadoiro 

Existe unha fonte principal en Santomé, trátase dun manancial canalizado 

que se aproveita para coller auga e tamén para alimentar un lavadoiro, dos 

moitos que hai na vila de Cambados. Xa non ten o lavadoiro actual a vida 

de tempos atrás, centro de reunión e charla das mulleres do barrio co que 

acabaron as lavadoras modernas pero aínda hoxe en día é utilizado para 

lavado de grandes pezas de roupa. O lavadoiro ten dúas partes como se 

pode ver nas fotos para poñer xabón e aclarar a roupa.  

 

 

 

 

 

 

Hórreos 

Localizamos dous, un máis pequeno que correspondía a unha antiga casa 

que foi derrubada e o Concello restaurou o hórreo e aproveitou o solar para 

crear unha pequena praza. Localizamos outro nos xardíns do Pazo de 

Torrado, obviamente máis grande. Ambos responden á mesma tipoloxía, a 

maior parte dos elementos son en pedra para aguantar mellor a humidade, 

só os peches laterais e a porta son en madeira, con respiradoiros para o 

secado. A cuberta é en tella do país, material moi utilizado nesta zona dado 

que existen afloramentos de arxilas e numerosas telleiras. 

 

Porén cremos que debeu de haber máis e 

consultando a varios veciños  faláronnos de 

que lembraban ata nove hórreos en total. 

Como xa comentamos a economía 

principalmente mariñeira complementábase 

coa agricultura, onde o cultivo do millo tiña 

unha gran importancia, de aí que supoñemos 

que debeu de haber moitos máis, hoxe derrubados. 
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O mundo do Mar 

Santomé ten un pequeno porto para barcos de baixura, perdeu a 

importancia de tempos anteriores en favor do maior porto situado en 

Tragove, no norte da vila. Con todo segue sendo bastante  utilizado polos 

veciños da vila que, como dixemos, seguen vivindo principalmente do mar.  

-Pesca de baixura 

O porto de Santomé é 

exclusivamente de 

baixura, como se pode 

ver nas fotos que 

acompañan a este texto. 

Tamén podemos ver 

algún barco cunha gran 

grúa, son barcos que van ás bateas, numerosas na Ría de Arousa e que se 

poden ver tamén ao fondo das fotos. Nas bateas cultívase sobre todo 

mexillón, pero tamén volandeira ou zamburiña, vieira ou ostras. 

 

Nesta foto poden verse 

nasas no peirao de Santomé. As nasas son unha arte de pesca que se usa 

para capturar polbo, nécoras ou centolos. 
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- Marisqueo a pé 

 

Santomé posúe un dos bancos de marisqueo máis ricos da Ría de 

Arousa, é o Serrido ou “Sarrido”. Nel traballan unhas 200 mulleres. 

Xa Jerónimo del Hoyo falaba deste areal: 

 

“ Quando debala el mar hacia la parte del Grobe [cando baixa a marea], desta 

islilla en lo que queda en seco, que llaman el Xarido, solía haver tantas hostras 

y mexillones, ameixas y berberechos que venían de Portugal y de otras partes a 

cargar carabelas y otros barcos y en estos tiempos vienen de dos leguas a la 

redonda a cargar barcos de todo esto fuera de las hostras” 

 

A riqueza da que fala o texto xa non é tanta, xa non é posible atopar 

ostras (agora cultivadas en bateas), e os berberechos e ameixas deben 

ser sementadas previamente para seren recollidas, a contaminación e 

a sobreexplotación deberon reducir esta riqueza pasada, pero con 

todo sigue sendo un banco dunha gran riqueza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistas do banco marisqueiro, nunha das fotos vese a abundancia de algas 

que deixan os temporais e son aproveitas aínda hoxe e no pasado, como se 

pode ver noutra foto posterior, para abono das terras. Na foto da dereita 

pódense ver os lombos de area onde se cría o marisco. Tamén se ven unhas 

pequenas garzas, aves migratorias que aproveitan este estuario para pasar o 

inverno. 
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Nesta foto poden verse mulleres traballando no Serrido. Son mulleres 

maioritariamente as que traballan no marisqueo a pé. Pola contra atopamos 

case exclusivamente homes traballando nos barcos e no marisqueo a flote. 

 

Descargando o berberecho ou “birbiricho” 

para o control. 

 

 

 

 

- Marisqueo a flote 

 

Atopamos tamén no peirao embarcacións 

de pequeno tamaño para o marisqueo a 

flote con aparellos como o chamado “raño”  

ou o “can”  que vemos na seguinte foto. 
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No arquivo fotográfico de Adela Leiro conservamos moitas fotografías 

antigas e moi interesantes sobre o traballo no mar. 

 

Marisqueo a flote coa utilización do 

“raño” 

 

 

 

 

 

Pesca ao cerco 

 

 

 

 

 

Levando ostras que antes se collían nos 

areais e hoxe exclusivamente en bateas 

 

 

 

 

Secado do peixe ao sol para conservalo 
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“Dornas” na ría. As dornas son barcas con 

vela e remos moi utilizadas en tempos pasados 

para navegar e pescar pola Ría. 

 

 

 

 

 

“Gamela” ou barca de remos 

 

 

 

 

Mulleres reparando as redes, “redeiras”, 

un oficio tamén feminino que aínda 

subsiste hoxe. 

 

 

 

Limpeza do peixe 
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“Carpinteiros de ribeira” que facían 

as barcas ou as arranxaban 

 

 

 

 

 

 

Deixamos para o final, non por ser menos importante, a análise máis en 

detalle dun vestixio histórico que representa a Santomé na mente de todos 

os cambadeses e cambadesas: a Torre de San Sadurniño. Nela únense a 

riqueza dun pasado no que Santomé foi protagonista destacado e a beleza 

dun emprazamento e duns restos que miran cara ó Mar de Arousa. 
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Partiremos para a análise deste monumento, de dous documentos: un 

esquemático debuxo conservado no Arquivo Histórico Universitario de 

Santiago,  para marcar lindes de terras e xurisdición da Casa de Dozo da 

Torre (hoxe coñecida como Ouso da Torre) e o relato do que ve o Cóengo 

Jerónimo del Hoyo na súa visita ao Arciprestado do Salnés en 1607. 

Ambos documentos son en exceso esquemáticos e conteñen seguramente 

erros, pero son, que saibamos, os únicos que existen que nos falen con 

certo detalle do obxecto do noso estudo: A Torre de S. Sadurniño 

 

 

Fragmento do mapa da xurisdicción de “Dozo da Torre”, s. XVII 

 

                                 VILLA DE CAMBADOS , SAN THOME Y FAFIÑANES  

“Destas villas la primera que se fundó fue San Tomé do Mar que es una islilla questá cercada 

de agua y quando devala queda en seco pero muy mojado y para poder entrar desde tierra a 

esta islilla hay una calçada de piedra gruesa, que será de alto como dos varas, y quando hay 

fortuna, la suele cubrir el mar y aun pasar un barco por encima. Esta isla se llama la Isla 

Vieja. Tiene una hermita que se llama San Tomé y también hay otro sancto que llaman San 

Saturnino. Tiene esta islilla una casa fuerte que por los dos lienços le rodea el mar .Dicen la 

fundó Pedro Pardo, el mariscal, questá enterrado en Sancto Domingo de Pontevedra, en la 

capilla que ahora es San Jacinto. Esta islilla tiene diez y siete vecinos y son pobres. Solian ser 

ochenta. No hay en esta islilla agua dulce.”      

 

Jeronimo del Hoyo, Canónigo y Visitador del Arzobispo de Santiago en el Asciprestazgo del 

Salnés, año de 1607. 

 

Empezaremos comparando mapa e texto, que deben corresponder a un arco 

de tempo similar pero extenso, o s. XVII. Di o Cóengo que o asentamento 

no illote de S. Sadurniño é seguramente o primeiro das tres vilas históricas 

que hoxe constitúen Cambados. Este illote proporcionaba defensa e 

protección á primitiva poboación, en tempos tan inseguros como a Alta 
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Idade Media, sometida primeiro ao ataque de pobos xermanos  que se 

asentaron no territorio e logo a piratas viquingos ou normandos e tamén 

sarracenos (musulmáns) que saquearon as costas peninsulares durante 

varios séculos. De aí que ao ser o primeiro asentamento acabase 

chamándose, Vila Vella, ou “Villa Vieja”, tal como se ve no mapa: “Torre 

y cerca de Villa Vieja”, “Villa Vieja con mar alrededor”, “Entrada y salida 

de Villa Vieja”. Comenta tamén Jerónimo del Hoyo que había unha calzada 

empedrada que cando a marea está baixa (cando “devala”) pódese cruzar. 

Di tamén que ten unha ermida adicada a Santo Tomé e a S. Sadurniño, que 

darán nome posteriormente á illa e á Vila de Santo Tomé do mar. O debuxo 

parece que corrobora a afirmación de Del Hoyo porque aparece unha 

edificación anexa á Torre. E o historiador cambadés José Caamaño 

Bournacell comenta no seu libro “Cambados a la luz de la historia” de 

1933, que nese ano aínda era posible ver os alicerces desta primitiva 

ermida. Logo fala o cóengo que esta illa ten unha “casa fuerte que por los 

dos lienços le rodea el mar . Dicen la fundó Pedro Pardo, el mariscal”, e aí 

atopamos un primeiro erro no documento porque seguramente Del Hoyo 

confunde ao mariscal Pedro Pardo de Cela que nada ten que ver con esta 

Torre, co tamén mariscal Sueiro Gomes de Soutomaior, contemporáneo do 

anterior, herdeiro da fortaleza de Lantaño e señor de Santo Tomé do Mar 

nos anos en que a Torre foi destruída polas Revoltas Irmandiñas de 1467. 

 

Cando foi construída a Torre-fortaleza?. O historiador cambadés Xaquín 

Sánchez Peña no seu manuscrito inédito de 1927 sobre a Historia de 

Cambados escribe que foi construída polo Prelado Iriense Don Cresconio e 

dá unha data precisa: 1056. Pola contra José Caamaño Bournacell di que 

foi en tempos do Bispo Sisnando II, un século antes. Ante esta contradición 

consultamos varias fontes e non fomos capaces de atopar unha mención 

directa á Torre de S. Sadurniño: nin o Cronicón Iriense, nin Jerónimo del 

Hoyo nin López Ferreiro na súa historia da Catedral de Santiago fan unha 

mención expresa á Torre. Jerónimo del Hoyo relaciona os bispos 

santiagueses e as súas principais fazañas e di de Sisnando II que “Çercó a 

Santiago para defenderla de los normandos”, de Cresconio que: “acabó los 

muros de la Çiudad de Compostela y reparó la iglesia de Iria y el castillo 

del Oeste, que él había echo”. López Ferreiro baseándose no Cronicón 

Iriense escribe:  
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“Los normandos volvieron a infestar nuestras costas, al principio en 

pequeñas expediciones como para ejercitarse y reconocer el terreno, 

después en grandes masas y con numerosos ejércitos de desembarco. 

La Diócesis de Iria era la más amenazada por lo abierto de sus rías 

y de sus puertos, y por la riqueza y fertilidad de su territorio. El 

estado del reino no permitía que en Galicia hubiese otro, que el 

Prelado compostelano, que pudiera encargarse de la defensa y 

armamento del país; y en efecto, Sisnando desempeñó á maravilla 

este encargo. Levantó fortalezas como la de la Lanzada y la de 

Cedofeita en los puntos más estratégicos, estableció guardias y 

retenes para vigilar y guardar las costas, organizó milicias, y arbitró 

recursos para atender a todas estas urgencias”.  

 

Máis recentemente, Jorge Simón Izquierdo (2009) dá por feito que 

Sisnando II levantou un Castelo sobre o Castro de Cedofeita e levantou ou 

restaurou as Torres da Lanzada e de S. Sadurniño en Cambados, pero non 

sabemos de que crónica obtén o dato. Con toda esta información o que 

parece máis probable é que a construción  da Torre de S. Sadurniño se deba 

a Sisnando II. Curiosamente este bispo que tantos esforzos adicou á 

defensa da ría de Arousa e de Compostela non podería evitar morrer no 

campo de batalla atravesado por unha frecha viquinga, como veremos. 

 

 Polo tanto supoñemos que a Torre de San Sadurniño foi construída polos 

bispos composteláns, en terras baixo o seu señorío, na marxe esquerda da 

Ría de Arousa, para defender a Santiago dos ataques viquingos ou 

normandos e sarracenos. Formaba parte dunha estrutura de vixilancia, 

alarma e defensa que tiñan os bispos composteláns e que incluía A Torre da 

Lanzada, A Torre de San Sadurniño, a Torre do Mosteiro de Cálogo en 

Vilanova  e as Torres do Oeste en Catoira. Mediante lumes, feitos 

seguramente con palla mollada, o fume alertaba, dunha torre a outra da 

chegada dos inimigos que entraban pola Ría, remontaban o Ulla ata onde 

era navegable e logo por terra chegaban á cidade Compostelá para intentar 

roubar os ricos tesouros que esta tiña. Así aconteceu con Gonderedo, un 

xefe viquingo que chegou no ano 988 ás portas de Santiago, derrotou ás 
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tropas do bispo Sisnando na batalla de Fornelos (en Teo), onde morreu o 

propio bispo, e saqueou Compostela. 

 

A Torre tamén servía como 

defensa e lugar de acubillo dos 

veciños do pobo e como faro do 

porto de San Tomé. A situación 

das torres e fortalezas do lado 

esquerdo da ría, especialmente 

a da Lanzada e a de Santomé, 

está en lugares onde a 

visibilidade dos barcos que 

entran na Ría de Arousa non é a 

mellor das posibles. Isto 

fíxonos pensar na posibilidade de que en tempos pasados os barcos piratas 

entrasen atravesando o Bao, é dicir a zona do tómbolo areoso da Lanzada 

que séculos atrás non existía como se pode ver no mapa seguinte en que se 

sinala ao Grove como unha illa.  

MAPA DO REINO DE GALICIA DE F. OJEA, 1603  

A torre está ademais situada 

nun   óptimo emprazamento 

defensivo. Xa que tanto a 

Lanzada, como S. Sadurniño 

como as Torres do Oeste están 

situadas sobre illotes que cando 

a marea subía os deixaba 

completamente illados de terra 

e facía a súa defensa moi doada. 
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Nestas fotos aéreas pode verse o emprazamento de outras importantes 

fortalezas dos bispos composteláns na Ría de Arousa:  A Lanzada, Torres 

de Oeste en Catoira e a Torre de S. Sadurniño. Todas están situadas en 

enclaves similares e doadamente defendibles. 

 

De que época é o conservado hoxe? Numerosas fontes falan de que a 

Torre de S. Sadurniño foi “derrocada” durante o levantamento Irmandiño 

de 1467-68. Neses momentos a Torre pertencía ao señorío do mariscal 
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Sueiro Gomes de Soutomaior, principal representante da rama de 

“Lantaño” da familia dos Soutomaior á que pertencía tamén o seu curmán 

Pedro Álvares (IV) de Soutomaior, máis coñecido por Pedro Madruga, 

Conde de Caminha e señor de Soutomaior. A furia dos irmandiños contra 

os excesos cometidos polos nobres galegos descargouse sobre o símbolo do 

seu poder, as fortalezas. Nesta revolta irmandiña non só foi destruída a 

Torre de Santomé senón tamén moitas outra fortalezas  da Ría de Arousa 

como as de Tenorio, Lobeira, ou a de Lantaño, a principal residencia dos 

Soutomaior arousáns. E tamén foron destruídas outras da outra banda da ría 

xa  que os Soutomaior controlaban estas terras dende o matrimonio de 

Diego Álvares Soutomaior, o mozo, con María Álvares Gomes, neta de 

Paio Gomes Chariño,  almirante maior e poeta, señor de Rianxo que 

obtivera dos bispos composteláns o aforamento das terras que a mitra tiña 

no Salnés. Deste matrimonio nace Paio Gomes de Soutomaior, herdeiro da 

casa de Lantaño e Rianxo e embaixador do rei Enrique III ante o 

“Tamorlán”. Dunha das “princesas” húngaras que trouxo en ofrecemento 

ao rei castelán por parte do Tamorlán, a famosa Xoana de Hungría, 

nacerían varias fillas. Moitas lendas lembran na memoria dos veciños e 

veciñas de Santomé  este episodio amoroso. Tamén casou Paio con Maior 

de Mendoza, irmá do arcebispo Lope de Mendoza e deste matrimonio 

sairía o xa citado herdeiro de Lantaño: Sueiro Gomes de Soutomaior (v. 

Suso Vila, 2010). 

 

Unha moldura con bolas decorativas 

remata a Torre de San Sadurniño 

O preito Tabera-Fonseca de 

1526, dá conta do derrocamento 

da meirande parte dos castelos 

galegos durante 1467-68 e da súa 

reedificación cara a 1470, polo 

que podemos pensar que tamén 

sería reedificada a Torre de San 

Sadurniño nesas datas. Unha moldura conservada na parte alta da cara 

oeste da Torre, cunha característica decoración do gótico mariñeiro 

arousán, as bolas, e que se repite na igrexa de Sta Mariña, tamén iniciada 

por estas datas,  permítenos pensar que o que hoxe conservamos debeuse de 
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facer nesta época, os anos finais do s. XV. Por estes anos o señorío de 

Santo Tomé do mar pasara a María de Ulloa, irmá do Conde de Monterrei. 

María casara sendo moi nova con Álvaro Paes (III) de Soutomaior, do que 

enviúva en 1468, quedando entón como señora de Cambados e 

posiblemente tamén de Santomé, como xa dixemos. Consérvase o 

documento recollido por López Ferreiro da partición da vila cambadesa 

entre a casa de Soutomaior e a de Ulloa en 1421. Segundo esta partición, 

entre outras cousas o lugar de Sta Mariña de Dozo e metade do porto de 

Cambados quedaría para a familia de Ulloa e pola contra a freguesía de S. 

Tomé e de San Lourenzo de Nogueira así como a outra metade do porto de 

Cambados para os Soutomaior.  

“Iten mais poemos con esta dita partizon o lugar de santa Mariña dozo con 

apertenenzas según pertenece a o mosteyro desde la fonte como corre o rrego 

que vay para cambados e corre asta o mar eesto non sentenda,o que pertenece a 

freguesia de santa Mariña. Item poemos mais con esta dita partizon a metad do 

porto de Cambados como bbay polo dito rego asopee aparte onde mora Roy 

Fernandez e Alonso de mouran e con a casa noba que faz Fernan Alvariño=e 

esta partizon baa asta la fonte de Cambados= 

Iten poemos en esta partizon a feligresía de s. tomé e de san Lorenzo de 

nogueyra(…) Iten lo poemos mais a mita do porto de Cambados como bay o 

rego da fonte de Cambados a sopee a tomar da mau direyta cando entre o lugar 

aparte a onde mora martin tacon e Ruy da fonte con o lugar das cortes con 

todas las eredades e viñas e monte como bay desde la fonte de Cambados según 

corre o rigueiro fasta o mar e fasta fefiñans a onde se parte a eredad do 

mosteyro da eredad de Santiago, e aquel á quen ficar esta partizon que pissa 

facer viñas e casas sin embargo de outro sivir que lle cumpre”. 

Foto da Torre da Igrexa de Sta Mariña mandada construír 

por María de Ulloa na que se repite o mesmo motivo 

decorativo de bolas 

Dado que parece claro que a decisión de 

construír a igrexa de Sta Mariña foi de María 

de Ulloa tal como asegura Jerónimo del Hoyo 

(v. tamén Julio González Montañés, 

http://www.santamarinadozo.tk/ ), ben puido 

ser ela tamén a que reconstruíu a Torre. A 

existencia desa moldura da que falamos, que 

repite os mesmos motivos decorativos que os 

de Sta Mariña reafírmanos nesta idea. 
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Como era a fortaleza de S. Sadurniño? O mapa do que xa falamos e a 

análise dos restos conservados pode darnos unha idea. Segundo o mapa a 

fortaleza estaba amurallada, remataba en merlóns (“almenas”), tiña tres 

andares e unha cheminea. Anexa á torre e dentro da cerca da muralla 

existía unha ermida da que fala Jerónimo del Hoyo, 

adicada a S. Sadurniño e San Tomé, (posteriormente 

tamén á Virxe). Caamaño Bournacell comenta que esas 

imaxes atópanse na igrexa da Valvanera. Nada saben as 

monxas do asilo, ao que pertence hoxe esta capela, da 

imaxe de S. Sadurniño, pero si conservan unha de Sto 

Tomé. Pola súa parte Xaquín Sánchez Peña di: “al lado 

de la torre había una capilla donde se veneraba la 

imagen de Nuestra Señora, esta imagen estaba en un 

hórreo de D. Joaquín Rodríguez”.  Tamén dá conta da 

existencia desta ermida o testamento de Sueiro Gomes de Soutomaior 

(1485) que recolleu López Ferreiro. É un fermoso texto de cando os nobres 

galegos falaban na nosa lingua: 

 

“Item mando a las iglesias de San Juan de Vaion e de Santa Maria de Paradela 

e de san fies de Loys e santa maria digna de Santa Comba de Rianjo he ermida 

de Santome do mar casa un das dictas yglesias en descargo do que dellas goze y 

[xxx] un marco de plata para ajuda de fazer cada un seu caliz de plata e que os 

den aos procuradores de cada un das ditas yglesias e hermidas”. 

 

Nos restos da torre actual non hai 

merlóns, as pedras ensartadas nos 

muros, onde irían apoiadas as 

trabes do edificio si dan idea de 

que había tres andares e si se 

conserva en bastante bo estado 

unha fermosa cheminea. Nada 

queda á vista nin da ermida nin da 

muralla, pero temos oído falar de 

escavacións arqueolóxicas 

realizadas nas que si aparecían 

algún restos. Nun futuro próximo, 
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se a crise o permite, a riqueza histórica deste lugar aconsellaría realizar 

novas escavacións. 

 

Que pasou despois?  Cara finais da Idade Moderna as ameazas de ataques 

de piratas ou de loitas nobiliares desaparecen e a función defensiva da 

Torre perdeu importancia. Sánchez Peña comenta que o maremoto de 

Lisboa de 1755 lle causou moitos danos. O abandono, o tempo e a 

reutilización das pedras da fortaleza para facer o peirao de S. Tomé e 

probablemente algunhas casas de veciños fixeron o resto. Por sorte algo 

conservamos e hoxe a Torre ergueita e fachendosa coma un mascarón de 

proa dun barco desafía ao “vento mareiro”, nun dos lugares máis fermosos 

de Cambados e de toda a Ría de Arousa. 
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