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ZAS, Santo André 
Por Evaristo Domínguez e Xosé Mª Lema 

 
Na reforma liberal de 1836 estableceuse nesta parroquia de Santo André de Zas a capitalidade 
do concello. Na primeira reforma de 1820, na que o Goberno liberal tentou rematar co Antigo 
Réxime, o territorio do actual concello estaría repartido entre os concellos do Allo, Muíño e 
Zas. 
 
Anteriormente formaba parte da xurisdición real de Soneira (da que correspondía ó rei o seu 
dominio); o dereito feudal de presentación do párroco era privilexio dos Caamaño de Romelle. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ben hai discrepancias entre as fontes consultadas, a súa extensión é de 10,20 km2, 
Comprende só tres lugares: A Toxa, Vilar do Mato e Zas.  Deles, no da Toxa hai xa algún 
tempo que non reside ninguén e a única casa que o formaba está en estado de total ruína. 
 
É a parroquia  do concello que ten lindes con máis parroquias do propio municipio –nada menos 
que seis- e dúas de fóra del: Santa Sabiña e Cícere (Santa Comba). 
 
 Na paraxe coñecida como a Pedra dos Cregos1 hai un  punto no que conflúen catro parroquias: 
Carreira, polo NE – coa que coincide só nese punto-; Lamas, polo NO; Mira, coa que linda todo 
polo leste no seu tramo setentrional e polo norte na súa parte oriental, ademais da propia de  
Zas. A moi pouca distancia, polo N, ten tamén a San Cremenzo de Pazos, pero non chega a 
tocala. Polo O ten un pequeno treito que linda coa de Vilar. Polo SE estarían Santo Adrián do 
Castro e San Martiño de Meanos. Polo E estarían as parroquias de Santa Sabiña, nun tramo moi 
curto, e Cícere, pertencentes ó concello de Santa Comba 
 

Relevo 
 
Dada a súa forma alongada -que vai desde o concello de Santa Comba ata a parroquia de 
Lamas-, fai que amose variadas formas de relevo: zonas achanzadas pero a considerable altura, 
                     
1 Unha lenda conta que antigamente se xuntaban os cregos das catro parroquias para sentaren nesa pedra e arranxar 
os seus asuntos, pero cada un mirando cara á súa parroquia. 

CARREIRA 

 
 

Mapas da parroquia de Santo André de Zas. 
Fonte: A) http://www.ign.es/iberpix2/visor/  

 
B) PXOM de Zas 
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pendentes relativamente acusadas e terras baixas e chás. 
 
A parte máis oriental da parroquia, xa no límite co concello de Santa Comba, participa 
plenamente das altas e achanzadas terras da penechaira  do Xallas con alturas por enriba dos 400 
m: Pena Marelle, (463 m), Pedra Bicuda, (438 m) etc. Son pequenos outeiros que sobresaen 
nesta meseta. 
 
Vén, logo, unha zona de pendentes considerables, posto que en pouco máis dun quilómetro e 
medio hai unha baixada duns 200 m ata chegar a Vilar do Mato (225 m), onde comezan as 
terras chás da parte central e occidental da parroquia; o que fixo que a vella estrada de Baio a 
Santiago, neste tramo,  describise numerosas curvas, algunha delas (como a da Ferradura) moi 
coñecida mesmo fóra do territorio municipal; hoxe moitas delas, entre elas esa, elimináronse ou 
suavizáronse co trazado da nova estrada. 
 
Esta pendente é coma unha especie de socalco que relaciona dúas zonas achanzadas pero a 
distinto nivel: a meseta do Xallas, de relevo máis ben chan e alturas superiores ós 400 m, coas 
terras máis baixas, e tamén chás, do Val de Soneira (de arredor de 200 m) do que forman parte 
todas as parroquias da metade norte do concello. 
 
Aínda así, hai que comentar que a localidade de Zas se sitúa nun insignificante outeiro con 
pendentes moi suaves, tanto cara a Vilar do Mato como cara a Santo Adrián ou Lamas. En 
dirección a Ventoselo, Gontalde ou Mira, nin sequera hai ningún tipo de desnivel. 
 
A parte occidental presenta formas totalmente lisas posto que o leito do río de Zas discorre 
sobre os seus propios sedimentos. 
 

Hidrografía 
 
Aínda que a auga ten bastante importancia 
na parroquia o certo é que polo seu interior 
apenas conta con ríos ou regatos. 
 
O minúsculo rego de Follente, que nace 
preto da Pedra Bicuda, entra na parroquia 
entre a Costa de Abaixo e Vilar do Mato 
ata xuntarse co río de Zas augas arriba do 
núcleo, pero non moi lonxe da paraxe 
coñecida como a Carballeira de Velar. 
 
Con todo, a principal  corrente fluvial da 
parroquia é o río de Zas (antes fora Troitín 
ou de Meanos e, máis adiante, será o de 
Lamas). Na maior parte do seu percorrido 
servirá de limite con Santo Adrián; non 
obstante, á altura da Toxa quedará 
plenamente dentro das terras parroquiais 

 
O río de Zas desde a ponte do Reloxeiro (foto EDR) 
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nun tramo moi curto. 
 

Este  río, nacido tras xuntarse varios pequenos 
regatos -rego Barreiro, rego da Churía-, ou os das 
Brañas de Langueirón e de Vila (na parroquia de 
San Martiño) co de Follente (Mira) ou Berbia 
(Santo Adrián), leva, na parte que toca ás terras 
parroquiais un discorrer moi lento sen apenas 
desniveis (non chega ós 10 metros desde que entra 
na parroquia ata a súa incursión na parroquia de 
Lamas. 

 
 
 
 

 
Xeoloxía 

 
Xeoloxicamente a parroquia de Zas participa das mesmas estruturas que as demais do concello, 
agás as máis meridionais que terían os mesmos compoñentes litolóxicos pero con distintas 
disposición. 
 
Trátase, neste caso, de formas e estruturas orientadas de N a S seguindo a dirección do 
pregamento herciniano, hercínico ou varístico que tivo lugar entre o Devónico (380 millóns de 

anos [m.a.]) e o Pérmico (280 
m.a.), aínda que a maioría das 
terras do territorio parroquial 
sería do Precámbrico ou do 
Cámbrico, tería máis de 450 
millóns de anos e sería das máis 
antigas da península Ibérica. 
Todo este conxunto formaría 
parte do Complexo de Noia ou 
Fosa Blastomilonítica. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Comezando polo leste, nos lindes con Santa Comba, onde nos atoparemos cun afloramento 
bastante extenso de granito de dúas micas de grao medio a groso que conforma case toda a Serra 
de Santiago no que se inclúe o Pico de Meda (1). 
 

 
Carballeira de Velar, onde se celebra a  
Festa da Carballeira (foto E.D.R.) 
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http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/jpgs/d0
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Incrustado dentro deste macizo hai un lentellón estreito e alongado de gneis glandular (2). Vén, 
de seguido, unha estreita e alongada banda orientada, igual que as seguintes, de N a S de xistos e 
paragneises con algunhas intercalacións de paranfibolitas (3). 
 
A seguinte banda, bastante máis ancha, estaría formada por xistos e paragneises con algunhas 
paranfibolitas intercaladas e porfiroblastos de plaxioclasa (4). Unha estreita banda de 
retroecloxitas granatíferas e gneises félsicos incrústase na parte oriental da mesma (5). 
 
Este mesmo tipo de material (5) volverá repetirse nunha banda bastante máis ancha  polo O da 
anterior; se ben ten incrustada unha estreita franxa  de rochas plutónicas a base de ortogneis con 
anfíbol que arrancando ó sur do castro de Santo Adrián chegaría ata máis ó N de Gontalde, pero 
polo O (6). 
 
A seguinte banda –ultima polo O- estaría formada, tamén, por rochas plutónicas do tipo 
ortogneis biotítico (7). 
 
Estas dúas últimas bandas estarían cubertas en gran parte, dentro do territorio parroquial, por 
materiais sedimentarios arrastrados polo río de Zas de material indiferenciado correspondentes ó 
período Holoceno dentro do Cuaternario (8) 
 
Varias fallas, algunha delas inversa, atravesarían a parroquia de N a S (9). 
 

Demografía 
 
No relativo á súa evolución demográfica, contamos con estes datos: tiña 11 veciños en 1607, 46 
veciños e 159 hab. en 1753, 43 veciños en 1769, 24 vec. e 120 hab. (1836), 26 vec. e 128 hab. 
(1845), 439 hab. (1928), 636 hab. (1970), 558 hab. (1981), 487 hab. (1991), 497 hab. (2001), 
517 hab. (2006), 525 hab. (2011), 471 hab. (2014) e 461 hab. (2015) e 451 hab. (2016) 
 
Conta con só tres lugares: A Toxa, Vilar do Mato e Zas, se ben hai que facer algunhas 
matizacións: 
 

- A maioría das casas da aldea da Costa –tanto da de Arriba como da de Abaixo-  que 
aparecen no plano do PXOM e confirmado polos propios veciños, como pertencentes á 
parroquia de Zas, no nomenclátor están incluídas na parroquia de Mira, a menos que 
neste indicador estean xa agrupadas coas de Vilar do Mato, que queda moi preto.  

 
- Na aldea da Toxa aparecían censadas no 2016  dúas persoas, cando a realidade é que xa 

hai tempo que residen en Artón  (parroquia de Vilar); de feito, a casa na que habitaban 
está en estado de ruína total. 

 
- Foi, xunto co Allo e Baio, unha das poucas parroquias que apenas perderon poboación 

neste período. 
 
A evolución da poboación das distintas aldeas, da parroquia e do propio concello ó longo do 
século XX foi a que figura na seguinte táboa 
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 1900 1910 1920 1630 1940 1950 1960 1970 1981 1991 1996 2000 

Toxa (A)    10 11 7 9 9 6 7 6 3 

Vilar do Mato 40 48 80 77 100 138 150 133 120 68 73 70 

Zas 281 347 371 399 443 503 503 494 462 412 452 429 

Outros 28 7 7          

ZAS (PARR.) 349 412 478 486 612 648 662 626 588 487 531 502 

ZAS (CONC.) 5733 5347 6272 6275 7747 8004 8098 8471 7285 6560 6508 6212 

   Evolución da poboación da parroquia e das súas aldeas así como a do concello ó longo do 
século XX   
 
Oficialmente a poboación parroquial e das súas aldeas así como as porcentaxes, ó longo do 
presente século evolucionou  segundo figura na seguinte táboa: 
 

Evolución da poboación da parroquia e das súas aldeas así como a do concello no que vai do 
século XXI. Ano 2001= porcentaxe 100   
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Evolución do poboamento da parroquia e de todo o concello desde o 2001, en porcentaxes 
 
Á vista dos datos anteriores poden sacarse algunhas conclusións: 

- Que o número de habitantes tivo un crecemento continuo desde 1900 ata 1960, que é 
cando acada a súa maior masa demográfica, se ben a nivel municipal ese pico acádase 
na década de 1970, dez anos despois. 

- Que nos anos posteriores a 1960, despois dun pequeno baixón ata 1991, consegue 
estabilizarse, mesmo durante unha boa parte do que vai do século XXI, nos que 
incluso ata 2012 tiña máis habitantes que a comezos deste século –situación 
absolutamente diferente ó resto do concello e de practicamente ó resto das parroquias. 

- Que tan só nos catro últimos anos perdeu máis dun 13% de poboación. 
- Que mentres o concello en conxunto, con relación a 2001, perdeu un 26,63% de 

poboación, a parroquia de Zas só diminuíu un 9,26% 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Toxa (A) 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Vilar do Mato 76 74 71 69 72 72 69 69 69 70 68 69 65 63 58 56 

Zas 418 421 431 445 453 443 455 476 481 463 455 445 417 406 401 393 

ZAS 497 498 504 516 527 517 526 547 552 535 525 516 484 471 461 451 

Porcentaxes % 100 100.2 101.4 103.8 106 104 105.8 110.1 111.1 107.6 105.6 103.8 97.4 94.8 94.67 90,74 

CO<CELLO 6160 6082 5978 5867 5780 5674 5549 5459 5385 5295 5219 5109 4983 4902 4846 4756 

Porcentaxes % 100 98.73 97,01 95,24 93,83 92,11 90,08 88,62 87,41 85,96 84,72 81,48 80,89 79,58 78,67 73,37 
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A orixe dos nomes dos lugares de Zas 
 
Ademais da parroquia capital do noso concello, Santo André de Zas, hai en Galicia outras 
dúas con este nome: San Mamede de Zas (Negreira) e San Xiao de Zas de Rei (Melide); 
quizais por iso, para distinguilo, en tempos pasados o noso levaba o apelido “de Carreira”. 
Polo menos nos dous primeiros casos –o dos concellos de Negreira e de Zas- sempre se 
pensou que a forma actual era unha ultracorrección do seseo, pois na documentación antiga, 
polo menos ata mediados do séc. XVIII, as formas que aparecen maioritariamente eran Saz e 
Sas. 
 
Na súa investigación sobre a toponimia de Bergantiños, Fisterra, Soneira e Xallas contida no 
Tombo de Toxos Outos no séculos XIII e XIV, o filólogo Paulo MARTÍNEZ LEMA (2010: 
393) rexistra as formas máis antigas do topónimo nos séculos XIII e XIV: un Johannes Petri 
de Saz en 1207 e 1220; Afonsus Iohannis de Saz en 1230; Fernando de Saz (1239); 
Fernandus de Saz (1245); Iohanis Gundisalvi de Saz (1308); Tharesya de Saz e Johan 
Gonçaluez de Saz (1334); Alfonsi Iohannis de Saz (1390).  Outro investigador do Tombo de 
Toxos Outos, F.J. Pérez Rodríguez (2004: 703) fala dunha Leonor González de Saz, señora 
de Olveiroa, que no seu testamento de 1334 fai unha “doaçom ao moesteiro de Sam Martino 
d’Oçom”.  

 

 
 

 
Plano do núcleo de Zas no que figuran case todos os edificios habitados da parroquia.  
http://www.ign.es/iberpix2/visor/ 
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Non está claro se estes personaxes son veciños do Saz soneirán ou do barcalés. Xa está máis 
claro que se trata do soneirán cando se cita o patrón da parroquia: “Sancte Andree de Saz” e 
“Sancti Andre de Saz” en 1390. Xa no séc. XVI, nun documento contido no Arquivo da 
Catedral de Santiago (ACS) de 1550 fálase dunha venda de catro mulos e unha mula 
efectuada por “Gomez de Riobo, escudero vecino de San André de Saz”. Nas constitucións e 
ordenanzas da Confraría de San Roque do Monte de Mira, redactadas en 1565, dise que foi 
fundada “por los Señores de la Cassa de Sas, Romelle e Sísere” (LEMA SUÁREZ; 1993-III: 
556, doc. 591).  
 
Na revisión dos libros de fábrica e confrarías da parroquia para a investigación sobre a arte 
relixiosa na Terra de Soneira, rexistramos as seguintes grafías desde principios do séc. XVII 
(LEMA SUÁREZ; 1993-III: 532, doc. 504): de 1606 data a cuberta do Libro de la Cofradia y 
lumbre del Ssmo. Sacramento de la yglesia de S. Andres de Saz, y de las dotaciones que vai 
desde ese ano a 1620; como se pode ver na ilustracións adxunta, no primeiro folio do libro –
que documenta a visita pastoral do 13 de novembro de 1606- escríbese ó completo “santo 
Andres de Saz”, con ‘santo’ antecedendo o nome que empeza por vogal, como viña sendo 
tradicional en galego. Ó ano seguinte (1607), o visitador Jerónimo del Hoyo escribe “San 
Andres de Sas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A forma Saz na cuberta do Libro da Confraría do Sacramento (1606-1620) 
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Aparece Sas en 1681, noutra visita pastoral; Ssas en 1692; Saz en 1702, 1721 e 1726. En 
1726 empeza a aparecer Zas, alternando con Ssas. A partir de 1727 a forma Zas xa se vai 
convertendo en maioritaria, aínda que non se esquece Sas (1740). O visitador pastoral do 
arcebispado de Santiago de 1741 escribe Zas, pero o de 1745 (atención!) escribe “Sn. Andres 
de Sauces” (dato importante para a controversia da etimoloxía). No Catastro de Ensenada 
(1752) aparece Zas, forma que xa se xeneraliza tamén nos libros de fábrica, o que non impide 
que en 1808 alternen as dúas formas (Zas e Sas) nun documento titulado “Copia de recursos 
del Caballero Juan Josef Caamaño”. 
  

Nos mapas máis antigos de Galicia 
aparecen as formas Saaz e Saas en 
carácteres moi destacados, xunto coas 
de Brandomil, Lamas e Vimianço: na 
Descripción del Reino Reyno de Galizia 
de F. Fernández Ojea (1598 e 1603), no 
Gallaecia Regnum do mesmo autor, de 
1634; no Il Regno di Galicia (1696), do 
italiano G. Cantelli da Vignola, ou no de 
Nicolás de Fer Le Royaume de Galicia, 
Province d’Espagne (1705). O feito de 
que se salienten estes lugares e non 
outros débese sen dúbida a que neles 
residían importantes familias fidalgas. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Santo Andres de Saz” no 1º folio do Libro da Confraría do Sacramento 
(1606-1620) 

 

 

 
 

 
Mapa de Fer de Ojea (1603) onde aparece escrito o 
nome de Saas 
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No tocante á súa orixe do topónimo, ata hai pouco os investigadores estaban practicamente 
seguros de que procedía do xermánico *SALA ‘pazo, residencia principal’, pero hai uns anos, 
na súa tese de doutoramento sobre o Tombo de Toxos Outos, o filólogo Paulo Martínez Lema 
(2010: 395) descartaba esta etimoloxía e propoñía outra: o fitónimo (nome de planta) latino 
SALIX ‘salgueiro’, na súa variante evolucionada directamente a partir da forma simple latina 
SALICE, que acabaría dando en época medieval e posmedieval Saaz e Saz / Saas e Sas, e, 
finalmente, Zas. Parece apoiar esta teoría a aparición dunha referencia ó nome da parroquia 
como “Sn Andres de Sauces”. ‘Sauce’ é a forma castelá equivalente á galega ‘salgueiro’. A 
referencia atópase nun auto de visita pastoral do ano 1745, cando a forma actual Zas xa se 
estaba impoñendo na escrita, e lévanos a preguntar se quen o redactou ou mandou redactar 
(visitador, párroco ou escribán) tiña claro que a súa etimoloxía estaba nese fitónimo latino.  
 
Finalmente, Martínez Lema, para explicar o paso de Saz ó actual Zas, pensa no fenómeno da 
metátase (intercambio das consoantes <s> e <z>) ou por ultracorrección do seseo 
(MARTÍNEZ LEMA; 2010: 396-397). 
 
 

O apelido Zas lévano en Galicia 
unhas 1550 persoas e ocupa o lugar 
417 dos apelidos galegos. A súa 
zona de expansión está moi 
focalizada en dous núcleos: na 
Terra de Melide (pola existencia da 
parroquia de Zas de Rei) e na 
Coruña (470 portadores) e concellos 
lindeiros, sobre todo A Laracha e 
Arteixo (este con 351 portadores). 
Para esta zona é posible que influíse 
o topónimo soneirán, pero é estraño 
que non o leve ninguén no propio 
concello de Zas, nin tampouco na 
Terra e Soneira e en todo o ámbito 
da Costa da Morte (Cartografía do 
Apelidos en Galicia 
[https://ilg.usc.es/cag/Controlador?b
usca=ZAS]).  
 
Os outros dous lugares da parroquia 
son transparentes: Vilar do Mato 

fai alusión a un ‘vilar’ ou propiedade agraria habitada pertencente a un señor nun lugar con 
moita maleza, mato; e A Toxa alude á abundancia de toxos que habería neste sitio.  

 
Expansión do apelido ZAS   
(Cartografía dos apelidos en Galicia  
[https://ilg.usc.es/cag/Controlador?busca=ZAS]) 
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Igrexa parroquial de Santo André de Zas: fachada (1817),  
campanario (1893) 
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A igrexa parroquial de Santo André de Zas 
 

Está situada ó norte do que debeu ser o lugar orixinario de Zas –o máis achegado ó río- e ó sur 
do novo núcleo urbano que se formou en torno á estrada de Santiago a Baio, onde se construiría 
a Casa do Concello en 1950. 
 
Presenta planta de salón, formada por unha capela maior cuadrangular (4 m de lado) e unha 
nave rectangular (11 x 5 m). Acaroada ó muro norte do presbiterio abriuse unha sancristía (4,5 x 
2,5 m), e ó muro da nave do mesmo lado unha capela rectangular (5 x 3,5 m) dedicada á Virxe 
do Carme. 
 

Arquitectura 
 

Esta igrexa foi construída de nova planta por volta do ano 1540, a xulgar pola inscrición do 
sartego pétreo do seu patrono e presenteiro Álvaro %unez (ou %úñez) de Lamas, incrustado na 
parte interior do muro sur do presbiterio. Á súa morte (1543) os seus herdeiros mandarían facer 
dúas tumbas de pedra, unha para el e outra para a súa nai. 
 
En tempos pasados consta que os dous sartegos estiveron arrimados ás paredes norte (a do 
fundador) e sur (a da nai). Hoxe vemos que o primeiro está incrustado case por completo na 
parede sur; flanqueado por dous escudos de armas –nun deles apréciase o brasón da familia 
Lamas (unha torre con dous cans ós pés) e dos Castro (as rodelas)- pode lerse a seguinte 
inscrición: AQVI IAZE EL MVI NOBLE CABALE/RO ALBARO NUNEZ DE LAMAS 
Q[VE] MA/NDO HAZER ESTA IGLESIA MORIO ANO / 1543.  

 
Planta de igrexa de Sto André de Zas (Soraluce/Fernández 1998)        <.  



Traballo realizado por: 
Evaristo Domínguez Rial e Xosé Mª Lema Suárez (2017 ) 

 

CONCELLO DE ZAS “Zas polo miúdo: Zas” 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O segundo sartego trasladárono ó exterior no transcurso dalgunhas das obras de épocas pasadas; 
durante anos estivo sobre un dos panteóns do cemiterio, pero desde hai polo menos arredor de 
trinta anos situouse sobre un mesado acaroado á parede norte da nave. Presenta unha estrutura 
semellante ó anterior: dous escudos nobiliarios coas armas dos Lamas e dos Castro que 
flanquean unha inscrición no corpo central: AQVI JACE LA MVI NOBLE SEÑORA 
COS/TANÇA LOPEZ DE LAMAS SV MADRE / Q[VE] MORIO ERA 1504 DIA DE NRA 
S[EÑORA] D AGSTO [agosto]. 
 
Ademais dos sartegos fidalgos, da obra primitiva de mediados do séc. XVI aínda nos quedan 
certos vestixios: o ciclópeo arco triunfal, lixeiramente apuntado, e os arrinques dos nervios 
dunha bóveda desaparecida; uns e outros elementos responden ás características do gótico 
tardío.  
 
Entre 1618 e 1620 parece ser que se ergueu de nova planta a capela maior, a partir das trazas 
que deu Jácome Fernández o Vello, mestre de obras da catedral de Santiago; máis ben 
consideramos que este importante arquitecto compostelán aproveitou partes importantes da obra 
primitiva, tales coma o arco triunfal e a bóveda nervada (posiblemente estrelada, de cinco 
claves), de tal xeito que esta reforma do séc. XVII afectaría de modo principal ás paredes, 
reforzadas con contrafortes angulares que axudaban a soportar o empuxe da bóveda. O 
realizador material destas obras foi o canteiro bergantiñán de Entrecruces (Carballo), Andrés 
Soneira. 

 
Tumba de Álvaro Nunez de Lamas no muro sur do presbiterio (séc. XVI) [XMLS] 
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No tocante á nave, sabemos que tiña cuberta de madeira en 1741. En 1791 o lenzo do lado sur 
estaba en estado ruinoso; arranxaríao en 1799 o canteiro local Andrés Barreiro. Durante o séc. 
XIX realizáronse importantes obras: a fachada entre 1815 e 1817; a sancristía en 1838 (neste 
ano báixase a bóveda nervada da capela maior, teitándose esta cunha cuberta de madeira); en 
1848 houbo que reconstruír por completo a parede sur, do que se encargou o canteiro Manuel 
Novas, que foi quen tamén abriu a porta travesa, ricamente moldurada. A esvelta torre-
campanario actual é relativamente moderna, pois construíuse entre 1890 e 1893: unha obra 
ecléctica que, ás portas do séc. XX, segue aplicando o modelo creado en Compostela en 1713 
polo arquitecto barroco Simón Rodríguez. Con anterioridade a igrexa tivera unha espadana 
construída en 1799, que sería substituída en 1817 por unha torre das campás, que sufrira os 
efectos dun temporal en 1835. 
 
En 1798 abrírase no primeiro tramo do muro norte da nave a capela da Virxe do Carme. Nas 
contas dese ano consta que os mordomos da fábrica e confrarías entregaran todos os seus 
haberes “para muchas y costosas obras que hubo en la yglesia”, entre as que se atopaba o retablo 
de pedra da Virxe do Carme. Nun «Apunte curioso» do ano 1835 fáisenos saber o importe da 
capela do Carme xunto co seu púlpito: 9.120 reais. Esta obra de finais do séc. XVIII é –ou era- 

 
Interior da igrexa de Zas: arco triunfal de ingreso  
ó presbiterio (séc. XVI) e altar maior (XMLS) 
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no seu interior unha notable mostra arquitectónica de características barrocas tardías con 
novidades neoclásicas: constituía un conxunto harmonioso o retablo pétreo de trazas 
neoclásicas, a cuberta cunha bóveda de canón volteada sobre ménsulas en forma de placa 
barroca compostelá e cun púlpito cilíndrico, tamén de pedra, que se introducía no espazo da 
nave. Este artístico e ben proporcionado púlpito foi destruído, inexplicable e impunemente, 
durante as reformas efectuadas polo párroco no templo en 1987, é de supoñer que o permiso do 
Arcebispado compostelán e a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta, que para outras cousas 
era –e é- tan estrita e en casos coma este tan permisiva. Parte das pedras serviron para tapar o 
oco de acceso a través do muro desde a capela e outros anacos tiráronse sen máis ó carón da 
parede exterior do presbiterio. Con este atentado estragouse a harmoniosa unidade estética que 
presentaba o conxunto desta capela lateral do Carme; só quedou na parte superior o dosel do 
púlpito, xa sen función ningunha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arco de ingreso á capela do Carme e o púlpito de pedra aleivosamente destruído  
contra 1987 [foto XMLS, 1984] 

 
Os restos do púlpito destruído  
 (XMLS, 1987) 
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No foi a única desfeita que o daquela párroco de Zas fixo na igrexa entre 1984 e 1987, pois na 
capela maior mandou substituír o ceo raso de madeira de mediados do XIX por unha estrutura 
de formigón armado, feito que provocou un engadido de cemento de máis dun metro de altura 
que rompe notoriamente –por dentro e por fóra- coa case perfecta unidade arquitectónica de que 
gozaba o templo. Ós responsables das reformas destes últimos anos habería que tomarlles 
contas da caprichosa destrución do púlpito de pedra da capela do Carme. 
 

Descrición das obras de 1838 
 

Este documento, ademais de nos dicir o nome do primeiro alcalde do concello (Antonio 
Fernández), revélanos como se realizaban as obras comunitarias: 
 

"Para lo que da en descargo primeramente 30 rs. qe. pago a Dn. Antonio Fernandez, 
Regidor primero de este Ayuntamiento constitucional de Zas pr. la provision de libros 
parroquiales que se hizo en Corcubion como Cabeza de Partido ante el Sr. Juez de 1ª 
Instancia de Orden Superior. Ochenta rs. qe. tambien pagó a un cantero que buscó, 
arrancó, y desvastó la piedra para las esquinas, tragaluces y esquinas, según han venido de 
el monte llamado de Piedramiñón [en Bamiro, a uns 8 km.]. 
Sesenta y ocho rrs. importe de otros tantos carros de piedra de pizarra que se compraron para 
la sacristía, y reformar algunos en el coro. 
Ciento quarenta y quatro rrs. qe. importaron las parvas de pan, y vino, que se dieron a los 
vecinos de la parroquia, segun es asi costumbre por conducir toda la piedra pizarra, la 
cantería y las alas con los topetes, para evitar gastos. 

 
Arco de ingreso á capela do Carme e retablo. O cadro  
grande da esquerda oculta o van polo que se accedía  
ó púlpito (XMLS, 2016) 
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Quarenta y seis rrs. y medio de nuebe fanegas de cal que se fue a buscar al Puente Ceso para 
calear la sacristía pr. adentro, en qe. se incluien las parvas qe. se dieron a dos qe. fueron con 
caballerías sin otro salario, segun costumbre (...). 
Quinientos veinte rrs. qe. pagó al carpintero Francisco Maceiras pr. hacer el faiado de la 
Capilla maior, de cielo raso y acantilado, en cuia partida van veinte rrs. pr. dar el blanco a la 
yglesia por dentro". 

     (Libro de fábrica 2º de Zas e Vilar 1798-1868, fol. 28  aº, 29 aº e rº). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retablos e imaxes da igrexa parroquial de Zas 
 
No interior do templo temos dous valiosos retablos: o maior e o da capela da Virxe do Carme. 
 
O RETABLO MAIOR consta, en sentido vertical, de banco, un único corpo e un ático coroado 
por un voluminoso relevo coa pomba do Espírito Santo rodeado de lampos.  En sentido 
horizontal presenta tres paneis no seu único corpo, delimitados por catro columnas de orde 
composta cos seus fustes envolveitos por restras vexetais. 
A supremacía do panel central maniféstase por ter unha estruturación diferente, pois á máis alta 
e ancha cás laterais e remata nun arco de medio punto.  

 
Vista exterior da igrexa de Zas: muro sur (1848), presbiterio cos seus contrafortes  
do séc. XVII e co engadido innecesario de 1984-87 que rompe coa harmonía  
arquitectónica (foto XMLS, 2016) 
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Por encima dos tres paneis corre un entaboamento –formado por unha arquitrabe, un friso e 
unha cornixa- que hai anos tiña unha capa de pintura que ocultaba unha inscrición que nos 
proporcionaba datos de quen fora o pintor do retablo e quen era o párroco naquela época, aínda 
que polas contas dos libros parroquiais xa nos constaban. O descubrimento desta inscrición foi 
grazas á restauración do retablo efectuada contra o ano 2010, na que a persoa que a efectuou foi 
eliminando as capas de pintura ata dar coa orixinal. Neste caso, si que cómpre felicitar ós 
responsables desta restauración, pois é a correcta. A inscrición di o seguinte: [SE HI]ZO DORO 
Y PINTO SIENDO CURA / DN DOMINGO RAFAEL BLANCO FUERON M[AEST]ROS DN 
CIPRIANO GURIEZO Y DN JOSE ANTONIO DEL / [ANILLO]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retablo maior de Zas, neoclásico (1842) [foto XMLS] 
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Polos datos documentais do libros parroquiais xa sabíamos que o autor fora un escultor que tiña 
o seu obradoiro na Pereiriña (Cee), chamado Cipriano Guriezo. Realizouna en 1842 e cobrou 
uns 3.800 reais. El mesmo foi o encargado de pintalo ó ano seguinte, pero non debeu quedar 
ben, pois en 1848 repintaríao o pintor compostelán José Antonio del Anillo. Este foi, sen 
dúbida, quen se ocupou da inscrición do entaboamento, na que calculou mal o espazo e non lle 
deixou sitio para o seu apelido. 
 
O retablo, aínda que dunha época moi tardía, responde ás pautas do neoclasicismo (nudez 
decorativa, a tendencia a imitar o mármore etc.), estilo que xa pasara de moda na época en que 
se realizou. É evidente a súa semellanza co retablos maiores de Vilar e de Santo Adrián do 
Castro, que deberon servir de modelo. 
 
Houbo na igrexa un retablo anterior, de traza barroca, do que aínda se conserva a parte inferior 
dos fustes de dúas columnas apegados ós muros da nave. 
 
Preside o retablo maior, no fornelo do panel central, a imaxe do patrón, santo André, home 
barbado que leva na man un libro fechado (atributo xeral dos apóstolos) e por detrás a cruz en 
forma de aspa (o seu atributo persoal, pola forma do seu martirio). Trátase dunha imaxe de 
estilo neoclásico tardío, de aceptable mérito artístico, realizada por Anselmo Maián, escultor de 
Cee (polo tanto, veciño do autor do retablo; semella que un chamou polo outro).  
Esta escultura veu substituír a outra anterior, do ano 1704. Dous anos antes, en 1702, a confraría 
do santo recibía novas constitucións; entre as súas cláusulas figuraba a de excluír dela 
expresamente a “judíos, moros y traviesos”. 
 
 Anselmo Maián tamén fora o autor das outras dúas esculturas dos laterais: a de santa Bárbara 
(coa torre nunha man e a palma do martirio na outra) e a de san Brais (bispo que leva o báculo 
na man esquerda mentres leva a outra á gorxa). Son obras de inferior calidade con relación á 
anterior. 

 
A inscrición pictórica no entaboamento do retablo maior ó descuberto, e imaxes de 
santa Bárbara (esq.), santo André (centro) e san Brais (dta.)(XMLS) 
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Na igrexa hai outras imaxes, coma unha 
Inmaculada pétrea (posiblemente do séc. XVII), 
un san Roque do séx. XVIII ou un crucifixo cun 
fondo dunha cidade que representa a Xerusalén, 
pintado por J. A. del Anillo en 1847. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No muro norte da capela lateral dese lado atópase o RETABLO DA VIRXE DO CARME, 
realizado en pedra. Aséntase sobre unha mesa de altar –tamén de pedra- de lados combados; en 
sentido vertical, consta de banco, corpo principal e segundo corpo ou ático; en sentido 
horizontal o seu primeiro corpo divídese en tres paneis separados entre si por columnas de orde 
composta; o segundo ten un único panel, situado na parte central. 
 
É manifesta a supremacía do panel central, máis ancho e alto cós laterais: flanqueado por dúas 
columnas de orde composta, presenta na metade inferior un relevo representando as Ánimas do 
purgatorio (polas que era intercesora a Virxe do Carme), e na superior un fornelo rematado en 
arco de medio punto, lugar que ocupa a imaxe titular. 
 
Trátase dunha obra de estilo neoclásico de calidade, acorde cos gustos da época, pois aínda hai 
certos recordos do estilo anterior, o barroco, nos dous paneis centrais superpostos coa evidente 
ruptura do espazo. Todo o demais é propio do neoclasicismo: predominio do esencial sobre o 
anecdótico, escasa decoración, a maxestodidade do panel central etc. 
 
Este retablo pétreo foi obra dun escultor comarcán, Francisco Castro Agudín, do que xa falamos 
na parroquia de Vilar, en 1798. É quizais a mellor obra deste artista asentado en Sandrexo 
(Vilar/Treos), que tivo moitos encargos nas igrexas da redonda no último terzo do séc. XVIII e 
no primeiro do XIX. Garda moita semellanza co retablo –tamén de pedra- que o mesmo artista 
realizara para a capela de san Xoán e san Xorxe das Torres de Romelle.  

 
Sto. André, o patrón (XMLS) 
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Castro Agudín cobrou polo seu traballo a cantidade de 4.500 reais, pero debeu ter algún 
problema serio co cura e cos fregueses de Zas, pois considerouse enganado por estes “como tal 
maestro” e iniciou un preito 
contra eles na audiencia de 
Soneira. A obra retablística 
realizouse toda ela no 
obradoiro do escultor, pois nos 
libros parroquiais xustifícanse 
186 reais que se gastaran “en la 
conducción del retablo, por 
estar todo mui caro” (Lema 
Suárez 1993-III: 537, doc. 
523). 
 
Aínda que agora non o pareza, 
o retablo estivo pintado: a 
primeira man, realizada pouco 
despois da construción, custou 
3.800 reais; moitos anos máis 
tarde, en 1843, pintaríao de 
novo o escultor e pintor 
Cipriano Guriezo, traballo polo 
que cobrou 1.500 reais (Lema 
Suárez 1993-II: 431). 
 
Como xa dixemos, preside este 
retablo lateral norte no nicho 
central unha imaxe da Virxe 
do Carme, de estilo 
neoclásico, posiblemente 
esculpida no segundo terzo do séc. XIX. Só sabemos que a pintou e dourou en 1843 o citado 
Anselmo Maián de Cee, polo que recibiu 500 reais. Tan só catro anos despois, en 1847, o tamén 
citado pintor José A. del Anillo volve pintar as tres imaxes do Carme que había no templo. 
Aínda en 1984 houbo un novo repinte nun taller compostelán, polo que se pagaron 50.000 
pesetas.  
 
A iconografía responde ás características habituais desta advocación da Virxe: viste túnica 
marrón coma as monxas da orde carmelitana (coa particularidade de que non leva unha touca 
cubríndolle a cabeza); no brazo esquerdo sostén o neno Xesús e coa man dereita ofrece un 
escapulario, que é o seu atributo persoal (quen morrese con el posto librábase do lume eterno). 
 

A familia nobre dos Lamas e as súas obrigas coa igrexa de Zas 
 
Para a parroquia de Zas tivo moita importancia a familia fidalga dos Lamas, que tiveron a súa 
primitiva casa fundacional na veciña parroquia de Sta. María de Lamas, hoxe desaparecida.  
Un membro desta familia, Álvaro %úñez de Lamas –que fundara en 1533 os morgados de Sas e 

 
Retablo da Virxe do Carme (1798), obra de F. Castro Agudín,  
escultor de Sandrexo [foto XMLS] 
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Brandomil-, vai ser quen mande construír o templo parroquial de Santo André de Zas contra 
1540. Polo seu testamento deste ano, os seus descendentes quedaban obrigados a atender as 
necesidades da igrexa parroquial, principalmente os arranxos arquitectónicos; en contrapartida, 
terían os privilexios de se poderen enterrar no presbiterio do templo e mais o dereito de 
presentación, tanto desta parroquia coma da anexa de Vilar, dereito que consistía en propoñer ó 
arcebispo un párroco, que case sempre era da propia familia (cando máis adiante se creen os 
seminarios, este dereito vai quedar practicamente sen valor). 
  
Por unha cousa ou por outra, os herdeiros do vínculo van ser remisos abondo para cumpriren 
coas súa obrigas, e andando os anos van entrar en constante conflito co párroco e cos veciños: 
nun principio van ser recoñecidos nos libros parroquiais como verdadeiros benfeitores do 
templo e subvencionan reparacións diversas, compras de retablos etc. (coma Francisco de 
Lamas, en 1702, ou Joseph Diego de Lamas Sotomayor, en 1727), pero a partir da segunda 
metade do XVIII tórnanse moi "agarrados": lembremos que os veciños de Vilar emprenden en 
1786 un prolongado preito para obrigar ós patróns a emprender as obras de reconstrución do 
presbiterio en ruínas. O templo de Zas apenas vai recibir desde aquela axudas de patróns tan 
ricos e importantes, algún deles Grande de España; tanto foi así que o crego de 1852 non lle 
recoñece a esta familia nobre favor ningún para Zas (para Vilar, si), nin lembra que algunha vez 
fixera algo por esta igrexa: unicamente o feito de manter acesa a lámpada do Santísimo. 
 
O activo párroco de mediados do séc. XIX, Domingo Rafael Blanco fala ás claras, nun informe 
que remite ó arcebispo compostelán, dos incumprimentos dos patronos: o Cabido da catedral de 
Santiago e o dono das Casas de Zas e Carballido: 
 

“2º. Se asegura que tienen los patronos obligación de hacer y reedificar la Capilla maior; así 
lo ha egecutado el Dueño de la Casa de Zas en la de Villar hay cosa de 34 años; no 
habiéndolo echo el Cabildo en Zas en la última época de 1836 a 40 a pesar de habérselo 
representado, y tubo a cuenta de las cantidades de los fieles. 
3º. Nada hacen en favor de las yglesias dichos patronos, sólo el Dueño de la Casa de Zas 
sostiene el alumbrado da la lámpara del Stmo. Sacramento en la yglesia de Zas. (…) 
Domingo Rafael Blanco. Zas 25 mayo 1852” (Lema Suárez 1993-III, p. 545, doc. 540). 

 

A descrición das tumbas da igrexa de Zas 
 

Nun expediente do séc. XVIII, instruído a don Andrés de Mondragón (fillo de dona Isabel de 
Lamas Ozores e Sotomayor) descríbense minuciosamente os sepulcros pétreos da capela maior 
da igrexa de Zas: 
 
 "En el lado del Evangelio [lado norte], un hombre armado y debajo su letrero, que dice 

así: 'AQVI IAZE EL MVI NOBLE CABALE/RO ALBARO NUÑEZ DE LAMAS 
Q[VE] MA/NDO HAZER ESTA IGLESIA MORIO ANO/1543', con dos escudos, de 
cuatro cuarteles cada uno: 'en el primero un castillo con su puerta y almenas y dos 
perros; en el cuartel arriba que se sigue una mano con un pino asido; y en los de abajo 
seis roeles y cinco lanzas con tres hojas de higuera al pie, que dicen ser las armas de los 
Lamas y los Castros'. El otro escudo lleva los mismos emblemas. "Al lado de la Epístola 
[lado sur], embutido en la misma pared, un busto de mujer con dos escudos debajo, que 
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tienen en medio este letrero que dice así: AQVI JACE LA MVI NOBLE SEÑORA 
COS/TANÇA LOPEZ DE LAMAS SV MADRE / Q[VE] MORIO ERA 1504 DIA DE 
NRA S[EÑORA] D AGSTO [agosto]" (Crespo Pozo 1962-III-144)2. 

 
. 

 

 

Relación cronolóxica dos vinculeiros da familia dos Lamas 
 
Foi, máis ou menos como segue: ó fundador 
Alvaro Núñez de Lamas (morto en 1543) sucédelle 
o seu fillo Pedro Graíño de Lamas e Señoráns (que 
emparentou coa casa de Altamira ó casar con Dª 
Inés de Moscoso); herdou deles a súa filla Dª 
Urraca de Moscoso e Lamas, que tivo por esposo a 
D. Diego Álvarez de Sotomayor (que era o 
presenteiro en 1607). Virá despois D. Diego de 
Lamas Sotomayor e Carballido (por 1620); despois 
D. Antonio de Lamas Sotomayor e Carballido (na 
segunda metade do séc. XVII); a principio do 
XVIII, D. Francisco de Lamas (benfeitor do 
templo); contra 1727 o titular do vínculo era D. 
Joseph Diego de Lamas Sotomayor e Carballido; 
por 1769, D. Joaquín Francisco de Sotomayor 
Haro e Lamas, Caamaño, Correa, Ozores, etc. (tiña 
moita fachenda ter máis de vinte apelidos nobres): 
residía na vila de Noia, sendo el un dos que 
mantivo o prolongado preito cos veciños de Vilar, 
morrendo sen cumprir coa obriga de reconstruír a 
capela maior da igrexa. A pesar de tanta restra de apelido nobre finou sen descendencia e o 
morgado pasou ó seu sobriño D. Juan José Caamaño, señor do veciño couto de Romelle e 
Conde de Maceda e Grande de España grazas ó seu vantaxoso matrimonio. Nun libro de fábrica 
de Zas existe unha copia datada en 1808 na que se detallan os seus poderosos recursos 
económicos. 

                     
2 A transcrición recollida en Crespo Pozo omite algunhas palabras e preferimos poñer a nosa. 

 
No primeiro cuartel do escudo da casa  
de Esmorís de Zas está presente o escudo  
dos Lamas (foto EDR) 

 
Tumba de Costança López de Lamas, nai de Álvaro Núñez de Lamas 
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O cruceiro do adro ou do Carme (1852-57):  
detalles da súa construción  

 

Tamén pode ser chamado Cruceiro do Carme, pois con anterioridade estivo situado no 
Campo do Carme, onde se atopa a Casa do Concello e onde se celebra a festa desta 
advocación da Virxe.  
 
Desde hai anos trasladouse á zona sueste do adro parroquial, entre o presbiterio da igrexa e os 
panteóns. Ten unha elegante plataforma de cinco chanzos ou gradas -que na parte oeste leva 
acaroada unha mesa de altar- e un groso pedestal prismático que leva nas catro caras cadansúa 
inscrición, nas que se pode ler con moita dificultade: “SE HIZO SIENDO CURA D. 
DOMINGO RAFAEL BLANCO AÑO 1856”. Vese que este crego estivo ben activo, pois 
tamén encargara a pintura do retablo maior, onde tamén deixou constancia do seu nome. 
 
O esvelto fuste ou varal do cruceiro remata nun 
capitel moi sinxelo no que se asenta unha cruz 
semiarbórea de sección circular, que presenta no 
lado oeste un Cristo crucificado con tres cravos, 
sen suppedaneum e co títulus en disposición 
vertical. Xesús parece ter os ollos fechados, aínda 
que o seu rostro aparenta serenidade; o torso é 
bastante ancho e nel transparéntanse as formas 
anatómicas; as extremidades son robustas; o pano 
de pureza é amplo e suxéitase ó corpo cun nó 
feito co propio pano. 
 
No lado leste a figura da Virxe do Carme, co 
neno no colo, sobre un trono de nubes; viste o 
hábito dos carmelitas, no que se forman 
abundantes dobras que provocan un xogo de 
luces e sombras. 
 
En aparencia as figuras parecen de estilo barroco, 
pero a época (mediados do séc. XIX) xa non casa, 
pois é moi tardía. Explícase porque o seu autor, 
F. Rodeiro -de quen agora falaremos-, 
caracterizábase por ter a habelencia de ser quen a 
imitar obras da centuria anterior, aplicando case á 
perfección receitas do estilo barroco. Na nosa 
opinión presenta mellor feitura a figura da Virxe 
que a do Cristo, demasiado achaparrado. 
 
No Libro 2º de Fábrica 1798-1868 da parroquia de Zas atopamos polo miúdo todos os gastos 
ocasionados pola construción deste cruceiro. Constitúe un dos documentos máis completos 

 
O monumental cruceiro do adro  (1857)  
[foto XMLS] 
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e claros, no que se pode comprobar tamén que as figuras a un e a outro lado da cruz estaban 
destinadas a ser pintadas3.  
 
En 1852 concértase co escultor compostelán Francisco Mª Rodeiro a cantidade de 900 reais 
para a feitura das dúas efixies da cruz (“la de n[uest]ro Redentor [y] el Carmen”), xunto co 
capitel. Non se rematou o traballo ata 1856-57.  
Rodeiro –escultor de moita sona na época- só se ocupou das figuras e do capitel, pois o resto 
do cruceiro (“la vara, peana y demás cantería”) foi cousa dun canteiro de Soesto (Laxe) 
residente en Baio, chamado Manuel Beloso (así grafado), que cobrou 725 reais polo traballo, 
no que se incluía tamén o labor de arrincar a pedra do monte; a isto houbo que lle engadir 45 
reais que cobraron dous homes por transportaren en carros a longa vara do cruceiro desde 
Santo Amedio de Sarces (Laxe) a Zas: uns 20 km de distancia. 
 
Pero a cousa non quedaba aquí, pois tamén se pagaron 38 reais “por los apuntes de los picos 
para la obra”, 86 reais e 12 marabedís polas parvas “dadas a los vecinos por los carretos que 
hicieron traiendo cantería desde el monte de Mosquetín (a uns 11 ou 12 km de Zas), 18 reais 
de “pinos comprados para estadas necesarias para la construción del crucero”, 37 reais a dous 
peóns que axudaron ós canteiros, 44 reais que custara “el plomo que se compró para 
emplomar la vara y el capitel”.  
 
Finalmente, como as figuras dos cruceiros estaban destinadas a pintarse, o pintor José 
Antonio del Anillo cobrou 970 reais por dourar e pintar as deste cruceiro (xunto co repinte do 
retablo maior e outras obras que fixera na igrexa). En total, o monumental cruceiro do 
cemiterio de Zas tivo de custe 1.893 reais de feitura e a parte proporcional de pintura dos 970 
reais totais que cobrou Del Anillo polos seus traballos en Zas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     
33 Aquí facemos só un resumo; véxanse os textos orixinais nos documentos 538 e 539 da páx. 544 do tomo III de A Arte 

Relixiosa na Terra de Soneira (1993), de X. Mª Lema. Ver tamén: Laredo Cordonié e Lema Suárez (2012: 10-11 e 54-55). 

 
Virxe do Carme do cruceiro do adro 
(F. Rodeiro, 1857) [XMLS] 

 
Crucificado do cruceiro do adro de Zas 
(F. Rodeiro 1857) [foto XMLS] 
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A PARROQUIA DE ZAS <OS TEXTOS HISTÓRICOS4 
 

Ano 1607.- A descrición do visitador Jerónimo del Hoyo 
 

“SAN ANDRES DE SAS.- Esta felegresía tiene honze feligreses. Los fructos dos partes: la 
una y un dezmero la cura, la otra, por sincura patrimonial, Diego Alvarez de Sotomayor. 
Vale la parte del cura ocho o nueve cargas de todo pan. Presentación del mesmo Diego 
Alvarez. La fábrica tiene de renta dos ferrados y medio o tres de trigo; no hay Santisimo 
Sacramento, sino custodia sin cerradura.” 

 
1753: O catastro de Ensenada 

 
Os principais personaxes locais que participaron no interrogatorio para cumprimentaren dito 
catastro foron D. Juan Andrés Arixón y Caamaño (cura), Ángel Moreira (mordomo pedáneo), 
Domingo da Costa e Joseph Vidal (veciños e peritos). 
 
Pese a que excede os limites parroquiais, pode resultar interesante a información que se nos 
dá sobre a xurisdición de Soneira, así como os impostos que os seus veciños tiñan que 
satisfacer:  

 

“(…) digeron que esta jurisdicción Rl (real) de Soneira ocupa de L[evante] a P[oniente] 
legua y media de N. a S. tres leguas y de circunfera nueve  confina por L. y N. con la 
Jurison  de 
Mens y 
Coto de 
Agualada 
P. Jurison 
de 
Bimianzo 
S. Jurisdon 
de Muros. 
(…). 

»(…) 
digeron 
que [a 
xurisdició
n] era de 
Realengo 
por cuia 
razon no 
pagan 
derechos 
algunos 

                     
4 En todos estes documentos antigos respectamos a ortografía do castelán da época. 

 
Vista do núcleo urbano de Zas desde o Pico de Meda (XMLS) 
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(…) a excepcion de una alhaja de quatro pies por razon de luctuosa de el primero Cauo de 
Casa que rreguladas por un quinquenio ascendera su produto a dosRs Vn cada año.”  

 
As obrigas co clero e co señorío eran moi onerosas, tal como se deduce do seguinte: 
 

“(…) que en todas las fras y coto [de Muíño] que llevan declarado ay los derechos de 
diezmos que se pagan de diez uno de todos los frutos que produce cada termino y los de 
primicia y oblata”. 
 
“En la fra de Zas lleua el Cura de dha fra la mitad y la Cura diezmera la otra mitad de 
diezmos los percibe Joaquim de Lamas vecino de la ciudad de Santgo y de la misma 
manera se perciuen las primicias que los diezmos en cuia fra la primicia es por Casares que 
hacen el numero de diez y ocho y por cada uno se paga de primicia quatro Ferrados y 
medio de pan tterziado es a la uez ferrado y medio de trigo ferrado y medio de centeno 
yferrado ymedio demijo menudo Yademas deesto paga cada vecino por razón deoblatta 
medio ferrado de ttrigo 
excepto los viudos y solteros 
que no la pagan de cuios 
derechos se aprovecha 
entteramente el Cura deesta 
fra”. 
 
“(…)  los diezmos del cura 
importan mil doscientos y 
diez y ocho Rs suprimicia 
Ciento Treinta y Cinco Rs y 
la oblata ochenta y cinco Rs 
Los diezmos de dn Joachin 
de Lamas vecino de Saniago 
mil y quarenta Rs y la 
primicia Ciento Trta y Cinco 
Rs y el votto diez y ocho 
ferrados de centeno (…).» 

 
Aínda quedan os impostos que 
lle había que pagar á Coroa, 
que eran os seguintes:  
 

“(…) sepaga de servicio 
hordinario (…) en la de Zas 
cinco Rs  y diez y ocho mars 
[maravedíes] cada tercio que 
hace al año diez y seis Rs  y 
veinte mars”.  

 
Área urbana de Zas (plano de R. Mouzo Lavandeira en 
A Terra de Soneira, no corazón da Costa da Morte; Xerais, 
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Relativo ós lindes da parroquia dísenos, aínda que cunha certa inconcreción -non fai 
referencia á parroquia de Mira- que: 

 

“La de sn Andres de Zas ocupa de L. a P. las tres cuartas partes de un quarto de legua de N. 
a S. media legua y de circunferencia una legua y quarto Confronta con la de sn Pedro de 
Follente P. sn Pedro del Vilar N con la desn Clemente de Pazos S. con la de sn Adrian do 
Castro”.  

 

No referente ás especies arbóreas propias, cultivos, rotación dos mesmos e a súa 
produtividade nesa época temos que:  
 

“(…) Ay hortalizas secano labradio Secano Prado rregadío y secano Toxales Cercados y 
auiertos dehesas de rrobles sauces, ameneiros y castaños. (…) ay en todas especies de 
primera segunda y tercera a excepcion de que los sauces ameneiros y Castaños son de 
unica Calidad. 
»(…) El Ferrado de labrao y seco en cuatro años da seis cosechas enesta forma el primer 
año resiembra de trigo de que produce tres ferrados y alzado este fruto en el mismo año se 
siembra de nauos, que valen de producto quatro el segundo año se siembra de maiz y 
produze tres ferrados y mo y otro medio de abas de las que se siembran e interpolan entre 
dcho maiz el tercer año se siembra de Centeno y produce tres Ferrados y alzado este fruto 
se vuelue a sembrar de nauos que valen su producto quatro Rs y al quarto año se siembra 
de lino produze ocho hazes o lagadoiros en bruto y dos ferrados de linaza y lo mismo de 
quatro en quatro años (…)”. 

 

É interesante fixarse na situación dos tres muíños que había na época, toda vez que os sitúa 
no río de Teixidón e, ou ben os lindes parroquiais non coinciden cos actuais, ou hai un erro 
no nome do río. Tamén se nos di que había un pombal co número de pombas e quen era o 
propietario 

 

“(…) Ay ttres molinos arineros utiles y un formal o solar de molino un molino arinero útil 
llamado dos Cubos sito en el río de Teixidon es de Canle de una muela negra muele todo 
el año propio de Benito Posse vecino deesta fra y Consorttes, otro útil llamado da Ponte de 
Arriua sito enel río de Teixidon es de canle de una muela negra muele todo el año es 
propio de dn Joachin de Lamas vecino de la Ciudad de San[tiag]o, Agustin de Santos 
vecino deesta fra y Consorttes, otro molino arinero útil llamado da Braña sito enel Rio de 
Teixidon es de Cubo de una muela negra muele todo el año propio de Patricio Grille 
vecino de esta fra y Consorttes, un formal o solar de molino arinero sito en el Rio de 
Teixidon era de Canle de una muela negra propio de Jph [Joseph] Vidal vecino deesta fra y 
Consorttes, si se redificara podía moler ttodo el año. (…)  Ay solo un palomar poblado con 
doze pares depalomas propio de dn Pablo varela presuitero vecino de dcha fra”.  

 

No relativo ós animais domésticos cóntasenos: 
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“(…) que en todas las fras y Coto de Muiño ay Bacas,Jubencas,Jubencos,Terneros,Terneras, 
Bueyes,Ouejas,Carneros, Cabras, machode cabrio, Lechones,Yeguas, Potros, Potrancas, 
mulas y machos aunque de estas dos es muy Corto el numero y no igual en todas fras, y no 
tienen entendido qe en ninguna de dhas fras aya Bacada (…)” 

Algo non cadra entre o número de veciños “quarenta y ttres” e casas habitadas “cinquenta y 
cinco auitadas tres por auitar y quatro arruinadas (…)”.   

 

 
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os veciños de Zas en 1753, cos seus nomes e apelidos  
 

En base ós datos subministrados polo Catastro de Ensenada (tomados o 19-1-1753), a parroquia 
de Zas contaba con 43 veciños ou lumes (45 cos fogares do párroco e dun presbítero) cun total 
de 168 habitantes, dos que 9 estaban ausentes (o que dá unha media de 3,9 hab. por cada casa). 
 
Case todos os veciños se dedicaban á labranza: 37 dos 43; había 16 que, ademais de labregos, 
tamén eran fabricantes de tella (moi numerosos, por certo; mesmo había unha muller), e un 
deles "traficante" (de tella, tamén); estes eran os seus nomes e apelidos: Agustín dos Santos, 
Ambrosio Buján, Anizeto López, Bartholomé de Castro, Domingo da Costa, Faviana de Leis, 
Franco Vilariño, Franco Blanco, Juan de Lema, Juan Soneira,  Patricio de Grille, Patricio de 
Castro, Pedro de Souto, Pedro Vilariño,  Pedro R[odrigu]ez  e Pablo Roxo. 
 
Moi poucos veciños ou veciñas desempeñan un oficio distinto ó de labrego: unicamente había 

Rúa principal –Travesía de Santiago-  do núcleo urbano máis 
recente de Zas; ó fondo, o Campo do Carme e Casa do Concello 
(foto XMLS) 
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un arrieiro (chamado Ángel da Costa), un taberneiro-estanqueiro (Domingo de Castro), dous 
xastres (Pablo de Castro e Pedro Soneira), un estanquilleiro (Daniel Castro), dúas costureiras 
(Antonia Nogueira e Dominga Pose), 3 tecelás (María Álvarez) (se ben na relación de oficios do 
interrogatorio dísenos que: “en esta fra [feligresía] no ay texedor alguno se pone esta nota para 
advertencia por hauerse excluido deeste asiento quatro texedores que ay enesta fra”), un 
barbeiro (Juan Soneira), unha veciña sen oficio (María Graíño, solteira) e tres pobres (Dominga 
Pose, solteira…), un miliciano (Domingo de Casttro). O párroco era D. Juan Rodríguez de 
Arijón y Caamaño, e había tamén outro presbítero (D. Pablo Varela); non vivía na freguesía 
ningún fidalgo (lémbrese que os da casa de Lamas pasaran a residir en Noia). Un total de seis 
persoas estaban a servir nas casas dos máis podentes: 5 criadas (dúas na casa do presbítero, 
mentres que tiñan cadansúa o párroco, un labrego e o taberneiro) e un criado (na do cura).  
 
Os labregos (e algunhas labregas) cabos de casa respondían a estes nomes: Nicolás Amado, 
Francisco, Miguel  e Manuel Blanco, Juan de Bouzas, Ambrosio de Buxán, Isabel Carreira, 
Bartholomé, Patricio e Domingo de Castro (este fora miliciano), Domingo da Costa, Francisco 
Domínguez, Cathalina Gonzales (cunha filla tecedora: Josepha de Canedo), Ignacia Graíño, 
Patricio e Pedro de Grille (este ausente), Fabiana de Leis, Juan de Lema,  Aniceto López, Ángel 
Moreira, Ángel e Benito Pose (este tiña criada), Francisco Rial, Pedro Rodríguez, Domingo, 
Pablo e Antonio Roxo, Agustín dos Santos, Juan Soneira (que tamén facía de barbeiro), Juan 
Suárez, Domingo Vázquez, Joseph e Pedro Vezino, Joseph Vidal, Alverto Vieites, Domingo 
Villarino (sic: intento de castelanización do apelido Vilariño; tiña un fillo chamado Pedro), e 
tamén os Francisco Villarino o vello e o mozo. 
 
Moitos destes apelidos subsisten hoxe; que cada veciño actual que o leve pense se pode ser 
descendente dalgún dos que o tiñan hai máis de 260 anos. 
 
O núcleo primitivo do lugar de Zas era, sen dúbida, o existente entre a igrexa e o río; nel estaba 
a única casa brasonada, a de Esmorís. Cando se abriu a estrada de Santiago a Baio, a finais do 
séc. XIX, sería cando se empezou a formar o núcleo novo, a ámbolos dous lados da estrada. En 
1951, como veremos máis adiante, construíuse no Campo do Carme a Casa Consistorial. 
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A parroquia de Zas no Diccionario de Pascual Madoz (c. 1847) 
 
 
 

«ZAS (SAN ANDRÉS DE): Felig. en la prov. de la Coruña (10 leg) dióc. de Santiago (7), 
part. jud. de Corcubión (5),  y ayunt. de su nombre del que es cap. SIT.: en un llano de 
montaña; CLIMA  benigno. Comprende los l. de Casas, Vilar de Mato y Zas, que reunen 24 
CASAS; algunas fuentes de buenas aguas y una escuela temporal e indotada. La igl. parr. 
(San Andrés) es matriz de San Pedro de Villar; el curato de primer ascenso y el patronato lo 
ejercen el cabildo de Santiago, el marqués de Castelar y D. Rafael Caamaño. El TERM. 
confina por N. con el de Lamas; E. Mira y Follente; S. Castro y  O. Loroño y Villar; Lo baña 
por el E. un riachuelo bastante caudaloso que corre de S. a N.  y se incorpora al r. del Puerto; 
lo cruza un puente para dar paso al CAMINO  que desde Lage y Camariñas se dirige á 
Pontevedra y Santiago; de esta c. recibe el CORREO por Neira. PROD.: centeno, maíz, trigo, 
algunas legumbres y pastos; cria ganado, prefiriendo el vacuno. IND.: la agrícola. POBL.: 26 
vec., 128 alm. CONTR.: con las demas felig. que forman el ayunt.» 
 
A apertura do tramo Santa Comba-Baio da estrada Santiago-Camariñas  

(finais do séc. XIX) 
 
Na Carta Geométrica de Domingo Fontán (1834-1845) vemos que o camino real de Santiago, 
despois de pasar por Vilar de Céltigos e Cícere da Terra de Xallas, baixaba á Terra de Soneira 

 
Os vellos camiños no primeiro terzo do séc. XIX,  na Carta Geométrica de 
Domingo Fontán (1834-45) 
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por Rial de Arriba (San Martiño de Meanos), Rial de Abaixo (Santo Adrián do Castro), Follente 
(Mira) e, despois de atravesar Vilar do Mato e Zas, continuaba por Vilar e Tines cara a 
Vimianzo.  
 
Isto cambiaría a finais do séc. XIX coa apertura do tramo Santa Comba-Baio da nova estrada 
Santiago-Camariñas. Entre 1897 e 1898 estábase traballando no empedrado do tramo Zas-A 
Cacharosa (Baio); sábese que a ponte Lodoso deste último lugar, sobre o río do Porto, se estaba 
rematando este último ano. 
 
Ó seu paso pola parroquia de Zas a estrada arredouse do vello camiño, que atravesaba o que sen 
dúbida foi o núcleo primitivo -o situado entre a igrexa parroquial e o río- e abriu un novo vial ó 
norte do chamado Campo do Carme, no que, como veremos máis adiante, se tentara crear una 
feira en 1890 e mesmo trasladar a de Gontalde (Mira) en 1904.  A un e a outro lado desta nova 
estrada fóronse construíndo casas e formouse un novo núcleo: o Zas novo, onde posteriormente 
se situarían comercios, tabernas, bares, farmacia e mesmo un cine e salón de baile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
"As comunicacións de Santiago coa Terra de Soneira: as novas estradas de 
finais do séc. XIX e principios do XX só en parte seguiron o trazado dos 
vellos camiños reais (mapa de R. Mouzo Lavandeira en "A Terra de 
Soneira, no corazón da Costa da Morte", 2010). 
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Datos de E. Carré Aldao (Geografía de Galicia, de Carreras Candi), c. 1928 
 

«San Andrés de Zas, de entrada y presentación del cabildo de Compostela, el Marqués de 
Castelar y otros. Se asienta en un llano de la montaña, y puede decirse que es el centro del 
término concejil, si bien algo hacia el N. Terreno quebrado, lo recorre el río Zas, que es 
bastante caudaloso. Pasa por ella la carretera de Camariñas a Santiago. Dista 66 kilómetros 
de la cabeza de la provincia y 44 de la del partido. Hay una escuela nacional de niños y otra 
de niñas. Celebra feria el último domingo de mes, que antes era el jueves anterior a dicho día 
y su fiesta principal es por el Carmen, el 16 de Julio. Componen la feligresía las dos aldeas 
de Vilar do Mato y Zas, ésta residencia de la Casa Consistorial; carece de grupos menores y 
su población es de 412 habitantes de hecho y 439 de derecho, ocupando 138 edificios. La 
estación férrea más próxima es la de Cornes (Santiago), a 48 kilómetros. Tiene fábrica 
eléctrica de aserrar madera, automóviles de alquiler, farmacia, fábrica de harinas y otros 
elementos. Hay teléfono entre Zas, Bayo y Vimianzo». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A longa historia da Casa do Concello 
 

O edificio que alberga a Casa do Concello custou más dun século que saíra adiante. Hoxe, o 
concello de Zas ten un dos edificios máis fermosos de toda a Costa da Morte, pero para iso 
houbo que pasar un periodo de cen anos desde que temos a primeira constancia documental 
que fala da súa necesidade ata que foi inaugurada. Polo que durou o proceso ben puideran 
parecer as obras do Escorial. Para corroborar as nosas afirmacións incluiremos fragmentos de 

 
Outra vista da rúa principal de Zas –Travesía de Santiago- , formada a un a 
outro lado da estrada de Santiago (foto XMLS) 
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actas de pleno, aínda a risco de facer un pouco pesada a lectura, pero así faise máis doada a 
comprensión de todo o proceso, que se inicia en 1852. 

“Se solicita y somete a votación de concejales y mayores contribuyentes la compra por 
parte del Ayuntº. de una casa para ser su sede y la de una escuela pública. Se acuerda 
comprar la casa a José Barreiro por 1800 reales con sus respectivas entradas y 
salidas...” (29-5-1852). 

 
Parece que a cousa 
quedou solucionada, 
e, aínda que non 
podemos aclarar 
moitos datos pola 
falta de actas no 
período intermedio, 
en 1878 vólvese á 
carga e todo fai 
pensar que a sede 
municipal aínda 
andaba itinerante: 
“Se acordó 
trasladar la casa 
consistorial para 
otra de D. Alonso 
Mouzo, sita en este 
mismo lugar en que 
habita D. Mateo 
Insua”. 
 
En 1880 noméase unha comisión para estudar a viabilidade da construción da casa do 
concello e, ó mesmo tempo, unhas escolas públicas. O informe indica que non se pode levar a 
cabo pola falta de fondos e tampouco se amosa moi de acordo coa capitalidade de Zas:  
 

“No permite el estado de fondos del municipio emprender obra tan interesante debe... 
construirse separadamente la casa escuela y la del ayuntamiento. Bueno es que la 
corporación se fige en que esta localidad no es con mucho la apropiada para la capital del 
Distrito, pues no es salubre porque su terreno es pantanoso, ni tiene importancia por falta 
de población y de vías de comunicación atrabesado por rios que a lo mejor superan los 
puentes... debiera no hacerse por ahora obra alguna..." (3-7-1880). 

 
Moi mal deberían andar as cousas cando a casa consistorial que se supoñía debería reunir unhas 
mínimas condicións para poder levar a cabo o labor administrativo que se lle tiña encomendado, 
porque en 1881 tomouse a firme decisión de cambiar de casa, abandonado a que se lle tiña 
alugada a Alonso Mouzo, polas seguintes razóns:  
 

“El primer departamento no sirve más que para cuadra de caballos a cuyo objeto está 
destinada y el segundo y de todo punto insuficiente… Que tampoco ofrece la seguridad 

 
A Casa do Concello de Zas, contra 1951, acabada de construír (foto Vidal) 
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necesaria para la custodia del archivo”. 
 

De 1882 a 1885 non se conservan as actas das sesións de pleno, polo que non se sabe o que 
pasou coa posible nova casa consistorial. O que si consta é que en agosto de 1885 a Secretaría 
estaba en Baio, probablemente na casa do alcalde Cesáreo Astray. Sexa como fose, neste ano de 
1885 volve á casa de Alonso Mouzo. 
 
Pouco tempo máis estaría en dito edificio, toda vez que sendo elixido secretario, por segunda 
vez, Manuel Montero na sesión de 26 de marzo de 1887 “se decidió después del informe de 
cuatro peritos, dos carpinteros y los canteros, utilizar definitivamente la casa de D. Manuel 
Montero”. Pero a situación lonxe de estabilizarse é, novamente, discutida “porque la casa donde 
actualmente se celebran las sesiones es insalubre y se acuerda la búsqueda de otras”. 
 

Entre 1890 e 1892 houbo unha gran mobilidade posto que se ben na primeira das datas  estaba 
no “Nº 14 de este mismo lugar”, en 1891, sendo alcalde Juan Vecino, acordouse trasladar o 
arquivo para Baio para a casa de Manuel Romero e, ó ano seguinte, decídese que todo volva a 
estar coma antes. 
 
Cando Manuel Montero se fai definitivamente co cargo de alcalde ata a súa morte e na primeira 
etapa do seu fillo (1915-1923) non se volve falar máis nas actas da construción ou compra da 
casa do concello. É posible que os asuntos os arranxasen na súa propia casa e así poderían ter 
todo moito máis controlado. 
 
A mediados de 1921 os membros da debilitada oposición presentan no pleno un escrito no que 
propoñen que se consignen 5.000 ptas. dos presupostos para o consistorio. 
 
As vicisitudes seguen na época da ditadura de Primo de Rivera (1923-29), antes e despois da 
Guerra Civil e, ó seu remate, no ano 1943, iníciase un proxecto que frutificará con moitas 
sesións polo medio.  
 
En 1947 faise a primeira certificación de obras por 7.733 ptas., e en 1949 amplíase o presuposto 
ata as 422.122 ptas.  
 
Case cen anos despois de que se falase por primeira vez da súa necesidade vai chegar a tan 
agardada data da inauguración oficial  da Casa do Concello de Zas: 11 de outubro de 1951. Non 
sabemos se en todo ou en parte os veciños colaboraron efectivamente na construción ben coas 
carretadas dos carros de bois ou axudando os canteiros.  
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Non hai moito que aínda quedaba xente que se lembraba dos nomes dos autores deste fermoso 
edificio de cantería cunha estrutura que parece estar inspirada nas Torres do Allo: un corpo 
horizontal flanqueado por dous torreóns cúbicos a cada lado. 
 
Mentres que a parte da carpintería se encargaría José Pailos Fondo e da pintura Fortunato 
Valeriano Gerpe, da obra en pedra do edificio foi asunto de Severino Abelenda Graíño, mestre 
canteiro natural das Salgueiras (Agualada-Coristanco) de ideas republicanas, polas que estivera 
perseguido polos sublevados en 1936, tendo que se exiliar a Cuba e ós Estados Unidos ó remate 
da Guerra civil. Durante o seu exilio, na década de 1940, Severino asistira en Los Ángeles 
(EE.UU.) a clases de arquitectura nunha escola nocturna. Xa de volta, a razón pola que as 
autoridades do Réxime non tiveran máis remedio que recorrer a el para a construción da Casa 
Consistorial de Zas fora porque 
 

“…tiñan o problema de facer os arcos. Parece que os mestres canteiros que había non eran 
moi especialistas niso e tiveron que recorrer a el, pero porque non lles quedou máis remedio, 
non por gusto. As ‘rencillas’ aínda quedaban, incluso de parentes políticos… desas cousas 
que trae a Guerra civil”. 
 

Así llo contaba a súa neta Isolina González Silvarredonda á xornalista Patricia Blanco, nunha 
entrevista en La Voz de Galicia (27-11-2016). Despois seica tamén se encargaría da 
construción, non sabemos se todo ou en parte, da construción da Escola Naval de Marín, e 

 
A Casa do Concello de Zas, despois da reforma de 1984 (foto XMLS) 
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mesmo chegou a ser encargado de obras da Deputación da Coruña.  
 
En 1957 houbo que retocarlle o teito, pero a reforma máis importante tívoa 33 anos despois, 
sendo alcalde Ramón Lois Ordóñez. En 1984 acordouse solicitar un crédito por importe de case 
37 millóns e medio de pesetas para acometer as reformas co fin de adaptala ás novas 
necesidades. Séguese  o proxecto presentado por Antón R. Losada Trulock. 
 
Xunto coas obras do edificio tamén se acondicionou o Campo do Carme, construíuse un parque 
infantil 
 
e nos baixos do edificio habilitouse un auditorio. Estas obras contaron cunha certa oposición 
veciñal, mesmo na prensa, aducindo que se se axardinaba a praza do Carme non podería usarse 
para as festas. 
 
En marzo de 1991 acórdase solicitar unha subvención para un edificio anexo a este; concedeuse 
e aprobouse o proxecto para a instalación dunha planta anexa ó edificio principal polo seu lado 
oeste, segundo o proxecto de José R. Romero Riádigos. 
 
Vistos os avatares que tiveron que sufrir os documentos do arquivo municipal, non é de estrañar 
que se extraviasen algúns, como é o caso das actas de determinados anos. O verdadeiramente 
sorprendente é que non se teñan perdido máis. 

 

 
A Casa do Concello e a praza do Carme (remodelada en 1984), un dos lugares  
máis acolledores da vila (foto XMLS) 
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A FEIRA DE ZAS OU FEIRA DA SA<TA, U<HA CELEBRACIÓ< QUE FRACASOU 

MALIA A PROTECCIÓ< MU<ICIPAL  
 
En Gontalde, lugar da parroquia de Mira moi cercano a Zas, víñase celebrando desde tempos 
inmemoriais a chamada Feira <ova, que en 1798 se intentara suprimir por ter escasa 
concorrencia; non se fixo e a feira seguiu existindo ó longo de todo o séc. XIX. 
Desaparecerá definitivamente en 1904, cando no Concello de Zas se aprobe o seu traslado 
para a capital municipal, por ser un lugar máis céntrico e comunicado, e quizais por outras 
razóns de máis peso: 
 

“Diose cuenta de la instancia suscripta por gran número de vecinos de este Ayuntamiento e 
inmediatos, pidiendo la traslación de la feria que actualmente se celebra en la parroquia de 
Mira, lugar de Gontalde, conocida con el nombre de feria Nueva, el jueves anterior al 
último domingo de cada mes, a la parroquia Capital del Ayuntamiento y campo llamado 
del Carmen a orilla de la carretera de Santa Comba a Bayo, punto que ofrece indudables 
ventajas sobre el anterior del que solo dista dos kilómetros, ya por ser más céntrico ya por 
tener carretera que facilita la concurrencia de feriantes” (Actas do Concello de Zas, ano 
1904). 
 

Pero no Campo do Carme –no que 60 anos despois se construiría a Casa Consistorial- xa se 
creara uns anos antes, en 1890, a Feira de Zas, tamén chamada a Feira da Santa. Por ser de 
nova creación, o alcalde –Manuel Montero- considerou necesario facer unha boa propaganda 
dela e dotala de importantes premios para que a xente acudise: 
 

“Son muchos los kilómetros de las parroquias que se ven obligados a recorrer para llevar a 
la venta los productos 
del cultivo y de la 
ganadería (...). 
Reconocida la 
necesidad e 
importancia de esta 
proposición, fue 
aprobada por 
unanimidad 
acordándose así bien 
que la mencionada 
feria tenga lugar el 
último domingo de 
cada mes y que en la 
primera se concedan 
125 pesetas de 
premios distribuídos 
de la forma siguiente: 
20 a la mejor pareja 
de bueyes de ceba; 15 
a la mejor de bueyes 

 
O antigo camino real procedente de Cícere e Vilar de Céltigos 
 (Xallas) , á súa chegada á Costa de Arriba (foto EDR) 
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de trabajo; 15 a la mejor vaca de leche; 5 a la mejor ternera y 5 al ternero; 10 al mejor 
cerdo de ceba; 10 a la mejor cerda en cría; 5 al mejor cerdo o cerda de cría; 15 al mejor 
caballo; 10 a la mejor yegua; 10 a la mejor mula; 3 al mejor gallo y 2 a la mejor gallina... 
(Actas do Concello de Zas, 2-5-1890). 

 
Pero de nada servirían os premios, pois co traslado da Feira Nova de Gontalde a Zas vai haber 
nesta localidade dúas celebracións moi próximas, e iso vai ser máis un inconveniente que 
unha vantaxe, e en 1907 os concelleiros municipais propoñen a supresión da “artificial” feira 
de Zas, a da Santa, creada tan só 17 anos antes, en favor da potenciación da que se trasladara 
de Gontalde, a feira tradicional: 
 

“Por lo que hace á la llamada de la Santa, es sabido que no merece tal nombre pues 
redúcese á una pequeña junta donde se hacen contadísimas ventas y transaciones de  
ganado caballar casi exclusivamente entre vecinos de parroquias inmediatas, sin que 
parezca que el nombre no afecta a la cosa de seguir funcionando la tal y propiamente 
llamada feria pudiera ser origen de perjuicios en las bases contributivas del municipio. La 
Corporación, no obstante, acordará” (Actas do Concello de Zas, 19-11-1907). 

 
A feira de Zas aínda se mantivo durante o séc. XX, e mesmo houbera un intento de 
revitalización pola década de 1960. Celebrábase o xoves anterior ó derradeiro domingo do 
mes, polo tanto era en realidade a feira de Gontalde trasladada á capital do concello, de aí que 
se lle seguise chamando Feira Nova ata os nosos días. Máis ben ata case os nosos días, pois 
hoxe desapareceu por completo.  
 

Manuel María Pose, un destacado emigrante de Vilar do Mato 
 
O noso colaborador Xosé Mª Rei Lema proporciónanos información sobre un emigrante na 
Arxentina  

Manuel María Pose, filántropo de Zas5 
Por Xosé Mª Rei Lema 

 
Manuel María Pose de Prado naceu o 19 de abril de 1846 no lugar de Vilar do Mato, 
parroquia de Zas. Era fillo de Francisco, natural do mesmo lugar, e de Baltasara, natural da 
parroquia de San Pedro do Allo (Zas). Con 16 anos decide emigrar e trasladouse á Arxentina, 
instalándose en Magdalena, pequena cidade na provincia de Buenos Aires. Neste momento a 
provincia estaba pouco poboada e as vías de comunicación eran escasas, pero isto non o 
arredou dos seus propósitos de apostar polo rural en vez de facer como a maioría dos galegos 
emigrantes, que se asentaban na capital. Converteuse xa que logo en estancieiro no partido de 
Olavarría. Empezou comerciando con la, pero non tardou en ampliar o negocio ao ramo 
gandeiro. Mercou a baixo prezo moitas terras que co paso do tempo multiplicaron o seu valor, 
conseguindo así unha importante fortuna. 

                     
- 5 Máis información, no blog “No herbal azur do ceo”, de X.Mª Rei Lema 

http://noherbalazurdoceo.blogspot.com.es/2015/10/manuel-maria-pose-filantropo-de-zas.html. 
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Portada de El Eco de Galicia de Bs. Aires (1904),  
no que se fai público o legado de Manuel M. 
Pose 

 
Parece ser que fixo unha viaxe á súa terra e contemplou todas as necesidades que tiña a súa 
parroquia natal, prometendo remedialas algún día. A súa cómoda posición social na 
Arxentina fixo que se lle ofrecesen postos de importancia nalgunhas sociedades bonaerenses, 
cargos que sempre rexeitou, pois dicía que o que querían del era só o seu diñeiro. Pasou os 
seus últimos anos nun modesto hotel de Buenos Aires, retraído e tranquilo, ata que o 14 de 
decembro de 1904 morreu na capital arxentina. Foi enterrado no cemiterio do Norte, coñecido 
como Recoleta. 
 
O día 23 do mesmo mes abriuse o seu testamento, e todos aqueles que o acusaran de avaricia 
por non querer participar nas sociedades de emigrantes, comprobaron que os seus cartos tiñan 
un mellor destino. Nese testamento deixou disposto que se fixesen as seguintes doazóns: 50 
mil pesos arxentinos para o Hospital Español de Buenos Aires, outros 50 mil para a 
Asociación Española de Socorros Mutuos de Buenos Aires, outros 50 mil ao Asilo de Nenos 
Desvalidos de Buenos Aires, 10 mil pesos ao Hospital de Olavarría, 50 mil ao Hospital Real 
de Santiago de Compostela e outros 50 mil ao Hospicio desta cidade. Por último doa 100 mil 
pesos para a fundación e sostén dun Colexio Mercantil en Zas. 
 
Con todo, ao pouco tempo de abrirse o testamento, unha filla natural de Manuel María, que 
fora silenciada nel, reclamou as citadas cantidades como súas. Para evitar problemas e preitos 
interminables, negociou coas entidades arriba citadas que demandaran os cartos, ofrecendo 
nestes casos o dez por cento da cifra que outorgara seu pai. Así o fixeron, por exemplo, a 
Asociación Española de Socorros Mutuos ou o Hospital Español. Para o primeiro conta 
Joaquín Pesqueira na súa Historia de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Buenos 
Aires, Buenos Aires (1919) que aceptaron os cinco mil pesos "recibidos de los herederos del 



Traballo realizado por: 
Evaristo Domínguez Rial e Xosé Mª Lema Suárez (2017 ) 

 

CONCELLO DE ZAS “Zas polo miúdo: Zas” 40 

señor Pose y de acuerdo con el arreglo celebrado con ellos, entregando además la suma de 
2500 en concepto de donativo de dichos herederos". En Santiago de Compostela tamén 
demandaron os cartos desde o hospicio, grazas a que as autoridades municipais nomearon 
dous xestores (os señores Pardo González e Pérez Neu) para facerse cargo do legado de Pose. 
Con el puideron reformar a Casa de Beneficencia, cun novo e amplo comedor, repuxeron o 
chan dalgunhas estancias, cuartos de baño, ximnasio etc. Como agradecemento ao zasense, o 
concello compostelán, a proposta do edil republicano Santiago López Naveira, fíxolle unha 
pequena homenaxe póstuma en 1916, coa colocación dunha placa nesa Casa Hospicio. 
 
Pola contra, desde o Hospital compostelán nada se reclamou, e así aparecerá reflectido anos 
despois nun artigo na revista Alborada da ABC do Partido de Corcubión de Buenos Aies, no 
que se critica a Deputación coruñesa, encargada de xestionar o cobro para o Hospital, por non 
molestarse en emular o concello compostelán e reclamar o pagamento desa doazón (Xa no 
seu momento se critica nas páxinas de El %ororeste que a Deputación non tivese unhas 
palabras de gratitude para o doador).  
 
Un caso similar ao do organismo provincial debeu ser o do Concello de Zas, pois dos cartos 
para a fundación do Colexio Mercantil nesta vila nunca se soubo.  
 
Era bo coñecedor Manuel M. Pose da necesidade dunha boa educación para triunfar na vida, 
sobre todo se se ten que pasar polo trauma da emigración. 
 
Da importancia que tivo no seu momento dá conta o historiador Alberto Vilanova na súa obra 
Los gallegos en la Argentina (Ed. Galicia, Buenos Aires 1966, vol. 2), quen sinala que “al 
lado de Blanco Lema, García Barbón, Naveira, Amboage, Da Guarda, Zapata, López Cortón, 
por no citar más que los últimos, tenemos que colocar a Manuel María Pose”. 
 
 

A simpatía do poeta popular xalleiro-cubano Pepe de Xan Baña pola xente 
de Zas 

   
"Dempois Zas, ese verxel 
da provincia en que nacín,  
nin terra, nin mellor xente 
hai no mundo que corrín". 

 
Xosé Baña Pose foi un labrego xalleiro (nacido en Varilongo-Santa Comba en 1872) que fora 
tres anos á escola e "nunca lle bourara o mestre". A partir dos 12 anos andou coas ovellas no 
monte ata que marchou para Cuba (ós 17 anos). Xa levaba unha chea de anos emigrado na 
Habana, onde se fixo mestre e logrou publicar, grazas ó Centro Galego, uns sinxelos libriños de 
poesías en galego que o fixeron moi famoso na súa terra de nacencia: por volta dos anos vinte 
do noso século en case todas as casas labregas xalleiras e soneirás había un libro de poesías del 
(os popularmente coñecidos coma "Contos de Pepe de Xan Baña"; os de máis sona: 
Vindicación, vida e milagros de Pepe de Xan Baña (1921) e Suspiros da terra (1922), que se 
lían en familia á noitiña ó pé da lareira, despois de rezar o rosario. Chama a atención o éxito 
popular dun libro en galego por aqueles tempos, cando a gran masa da poboación rural era 
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analfabeta e os poucos que sabían ler foran alfabetizados só en castelán6. 
 
Estes versos dedicados ós de Zas con gran cariño pertencen á poesía titulada "Despedida á 
terriña", que seica fora lida publicamente na romaxe do monte de San Bartolomeu (da parroquia 
de Santa Sabiña) o 24 de agosto de 1921, tres días antes de regresar á Habana o seu autor, que 
viñera dar unha volta á súa terra para ver a familia e a todos os seus tras unha estancia de trinta 
anos na capital cubana (tiña xa 50 anos). Ó volver a Cuba publicouna dentro do libro Suspiros 
da terra (1922). Temos a sospeita de que moito do afecto deste xalleiro pola xente de Zas se 
debía a quen fora presidente do Centro Galego da Habana contra 1907 e 1908, don Xosé López 
Pérez, fillo dun natural de Artón (Vilar): Xosé López Núñez (xa falamos disto na parroquia de 
Vilar). 
 
Noutra poesía deste libriño ("Carta ás rapazas de Sta. Comba") volve manifestar a súa simpatía 
por Zas: 

  
Iremos o Carme de Zas, 
Paraíso desa terra 
sempre en camiño de pax 
porque n'e xente de guerra. 

 
O fútbol en Zas 

 

Os inicios do fútbol en Zas remóntanse, coma noutras vilas da Costa da Morte, a mediados da 
década de 1920. No libro 50 anos da historia do fútbol da Costa7 publícanse tres crónicas 
xornalísticas (de La Voz de Galicia 2 e 8 de setembro de 1927, e da revista Alborada de 
Buenos Aires de outubro do mesmo ano) relativas a un partido que se xogou en Baio entre o 
Soneira F.C. desta localidade e o Zas F.C. o primeiro domingo de setembro de 1927. Este 

primeiro partido documentado –amigable, por 
suposto- foi tamén o primeiro ‘derby’ municipal, e 
gañouno o equipo visitante, o Zas F.C., por 
goleada (1-5). Poden verse nestas crónicas na páx. 
25 do libro os nomes e apelidos de todos os 
xogadores do club de Zas.  
 
Un antecedente máis próximo da fundación do 
actual Sp. Zas está na H.D. Calor das parroquias 
de Santo Adrián do Castro e Santiago de Loroño, 
club fundado polo daquela párroco Xosé M. 
Cundíns en 1968. Tamén se fala del na páx. 87 do 
libro citado, e máis amplamente no espazo que lle 
dedicamos á parroquia de Loroño en ‘Zas polo 
miúdo’. 

                     
6 Máis información en X.Mª Rei Lema (2005): As historias de Pepe de Xan Baña. A obra de Xosé Baña Pose; 
tresCtres Editores; Santa Comba. 
7 Rei Lema, X. Mª e X.Mª Lema (2015): 50 anos da historia do fútbol da Costa (1964-2014); edición dos 
autores. 
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O noso colaborador Xosé Mª Rei Lema preparounos un breve resumo estatítico da traxectoria 
do Spórting Zas desde a súa fundación oficial en 1975 á actualidade (2017). 
 

O Spórting Zas: resumo estatístico (1975-2017) 
Xosé Mª Rei Lema 

 
O Sporting Zas fundouse en 1975 e iniciou a súa andadura na Liga da Costa (2ª Rexional) 
nesa temporada 1975-76. Estivo sete temporadas nesta categoría ata que na campaña 82-83 se 
forme a 3ª Rexional, na que competiu por descenso da campaña anterior. Na 83-84 volveu á 
2ª Rexional por desaparición da categoría inferior, e alí estivo catro anos máis. Na temporada 
87-88 a Liga da Costa encadrouse na 1ª Rexional, e nela competiu o Sp. Zas, pero a falta de 
xogadores con varias aliñacións indebidas provocaron que fose expulsado da competición 
pola Federación. 
 
Retornou na temporada 88-89 na 2ª Rexional, pero non logrou ascender á Liga da Costa; algo 
que si conseguiu na 89-90 na que se proclamou campión da 2ª Rexional sen perder ningún 
partido (tan só cedeu un empate). Na 90-91 compite na Liga da Costa da 1ª Rexional, e tras a 
reforma desta categoría logra continuar na 1ª Rexional provincial para a 91-92; esta 
temporada chegará ademais á final da Copa da Costa (pérdea co Cee). Na campaña 92-93 
proclámase campión da 1ª Rexional provincial e consegue o ascenso á Rexional Preferente. 
Catro temporadas estivo nesta categoría, quedando nos postos medios as tres primeiras, 
mentres que na cuarta foi última e descendeu para a 1ª Rexional. Dúas temporadas estivo 
nesta categoría provincial para volver á Liga da Costa na 1999-2000. Oito temporadas 
consecutivas estivo nesta 2ª Rexional, ata que na 06-07 se proclamou campión de liga. Na 
temporada anterior, a 05-06, gañara a súa primeira e única Copa da Costa ao derrotar ao 
Castriz na final (0-1/4-0). Nas temporadas 07-08 e 08-09 competiu na 1ª Autonómica, para 
volver para a Liga da Costa na 09-10, campaña na que se volveu proclamar campión e 
ascendeu de novo. Tan só unha campaña estivo na categoría provincial, e retornou á 2ª 

O Spórting Zas nun dos seus últimos éxitos: o campionato de Liga da 2ª Rexional 2009-10  
(foto José M. Ferreiro – La Voz de Galicia).  
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Autonómica, na que estivo as seguintes cinco temporadas. Ascendeu na promoción na 15-16 e 
disputou a 16-17 na 1ª Autonómica, pero volveu descender e nesta 17-18 compite de novo na 
Liga da Costa. 
 
En resumo, leva 42 temporadas competindo, que se dividen en 4 na Preferente, 10 na 1ª 
Rexional, 27 na 2ª Rexional e 1 na 3ª Rexional. Participou en 38 edicións da Copa da Costa. 
Figura como 11º na clasificación de temporadas xogadas na Costa e é 10º na de partidos 
xogados; tamén é 11º en partidos disputados na Copa da Costa. No seu palmarés figura unha 
liga da 1ª Rexional (92-93) e tres da 2ª Rexional (89-90, 06-07 e 09-10), ademais dunha Copa 
da Costa (05-06). 
 

SPORTING ZAS  (1975-76/2016-17) 

 P.X. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. 

 Liga 1249 478 267 504 2083 2190 

 Copa 155 61 35 59 261 219 

 Total 1404 539 302 563 2344 2409 

 

A Festa da Carballeira de Zas, un importante festival folk internacional 
 

A Asociación Castro-Meda organiza desde 1984 a Festa da Carballeira, ó lado do río de Zas 
(na Carballeira de Velar), o primeiro sábado de agosto.  

 
Festa da Carballeira 2017 (foto da Asociación Castro Meda) 
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A idea xurdiu dunha antiga tradición do día antes da festa do Sacramento, que levaba ós 
veciños a comer polbo e beber viño a unha carballeira, cantando e bailando ó son das gaitas. 
A festa empeza pola tarde coa actuación de grupos de baile galego no Prado do Río, para xa 
na noitiña pasar á propia carballeira para contemplar as actuacións dos grupos folk ata altas 
horas da madrugada (combínanse grupos locais, galegos e estranxeiros). 
 
Ademais das irrenunciables actuacións dos grupos da Aociación Cultural Castro-Meda de Zas 
en cada edición, por este festival pasaron grupos e artistas galegos de moita sona 
(Brincadeira, Cantigas e Agarimos, Fuxan os Ventos, Matto Congrio, Xiradela, Na Lúa, Fía 
na Roca, Luar na Lubre, Chouteira, Xosé Manuel Budiño...), portugueses (Vai de Roda, 
Romanças, Cantares do Minho, A Quadrilha...) e tamén dos países celtas (Battlefield Band, 
The Tannahill Weavers, Deaf Shepherd...).  
 
O cartel do ano 2002 incluía, entre outros, o grupo galego-belga de pandeireteiras Ialma, os 
grupos portugueses A Quadrilha e Rancho Palhota, os escoceses Wolsftone e o trikitilari 
vasco Kepa Junquera. 
 
No ano 2003 celebrouse cun grande éxito o XX aniversario do festival, participando nel 
grupos galegos como Luar na Lubre ou as famosas pandeireteiras Leilía, así como os 
escoceses Battlefield Band e os irlandeses Clan an Drumma. 
 
A ano 2008, coincidindo co XXV aniversario, foi unha celebración moi especial, pois foi a 
primeira vez con dúas xornadas. Proxectouse Un bosque de música coa participación de 
Bieito Romero de Luar na Lubre, organizouse unha charla-coloquio sobre o presente e futuro 
do festival e realizouse unha 
exposición baixo o título “25 anos 
da Carballeira”. O venres 1 de 
agosto actuaron os grupos 
Birimbao (Galicia), Briganthya 
(Euskadi) e Trisquel (Valladolid). 
O sábado día 2 actuaron pola mañá 
os grupos de baile da A.C. Castro-
Meda (Zas), a banda Os Campantes 
(A Baña), o grupo de baile Iar (A 
Coruña) e a banda de gaitas 
Ferreñas (Vilamaior); pola noite, 
no festival folk actuaron Fía na 
Roca e Luar na Lubre (Galicia), A 
Quadrilha (Portugal) e Wolfstone e 
Clanadonia (Escocia). Calcúlase 
que pasaron polo festival máis de 
dez mil persoas. 
 
Para non os estender, pasando xa ós últimos anos, en 2014, na XXXI edición actuaron os 
grupos da A.C. Brisas do Quenllo-, a Asoc. de Música e Danza T. Queiroa, Xosé Manuel 

 
Ambiente participativo da Festa da Carballeira 2017  
(foto da Asociación Castro Meda) 
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Os carteis anunciadores de cada celebración 
son verdadeiras obras de arte: este é o do ano 2017. 
Este é da autoría de Miguel Riveiro 

Budiño e Riobó (Galicia), Peregrino Gris (Costa Rica), John Whelan (EE.UU.) e Calum 
Heikki (Irlanda). 
 
En 2015, na XXXII edición: gaiteiros da A.C. A Fonte de Fornelos (Baio), Seisporoito, 
Pandeiromus, Os Viqueiras de Ordes, Luar na Lubre, Anxo Lorenzo e Sés (pola parte galega), 
e Skipinnish (Escocia). 

 
En 2016, edición XXXIII: O Ghusto do 
Boi, Banda Crebinsky, Ruxe Ruxe, 
Orquestra Os Modernos, Orquestra 
Pantasma, Pelepau, Andrés Penabad, Luar 
na Lubre, Steven’ Seagulls e Skerryvore. 
 
Por último, en 2017 (XXXIV edición), 
actuaron: Os Fillos do Estramonio, Pan de 
Capazo, Radio Cos, Moxie, Rare Folk, 
Korpiklaan, Gwendal e Milladoiro. 
 

Debido á calidade dos grupos que nel 
actúan, este certame musical acadou sona 
internacional e está considerado un dos 
mellores festivais folk de Galicia, o que fai 
que acudan a Zas por estas datas milleiros 
de afeccionados a esta música de diversos 
puntos de Galicia, de España e mesmo de 
Europa8.    

 
 
 
 
 
 
 

 
Festas populares de Zas 

 
A principal é a da Virxe do Carme (16 de xullo), que tamén é festa local en todo o concello. 
Hai unha novena previa. O día da festa, misa solemne e procesión. A Virxe do Carme conta 
cunha confraría moi antiga, xa existente no séc. XVIII, que mandou facer a capela lateral do 
lado norte da igrexa cun púlpito e un retablo de pedra (ano 1798). O lugar onde hoxe está a Casa 
do Concello, o centro de saúde e a Cámara local era antes o Campo do Carme, pertencente á 
confraría; nel estaba o cruceiro do Carme (feito en 1857), pero trasladouse ó adro, á entrada do 
cemiterio, hai anos. A procesión do día da festa aínda ven hoxe deica o antigo Campo do 
Carme, que seica perdeu a propiedade en favor do Concello. 
                     
8 No noso libro colectivo A Terra de Soneira, no corazón da Costa da Morte (Xerais 2010) dedicámoslle as 
páxs. 204 e 205 completas, con varias fotos. 
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O 30 de novembro é o día do patrón, santo André; hai misa solemne, procesión e novenario e, 
ás veces, verbena. 
 
Outras festas: san Antonio (luns da Pentecoste), con misa solemne, procesión e novenario; 
Corpus Christi (último domingo de agosto; hai procesión no adro); san Lázaro (domingo 
antes de pascua), ten novena e procesión: é unha festa de ofrezas, xa que ven xente con exvotos 
de cera, pois disque é santo avogoso para curar ou para previr o cancro; san Roque (1 de 
decembro), de pouca importancia. 
 
 
Inventario dos bens do patrimonio da parroquia de Zas (segundo o PXOM) 
 
Arquitectura  Arqueoloxía  

1.- Igrexa parroquial. 
2.- Cruceiro do cemiterio. 
3.- Cruceiro do Igrexario. 
4.- Casa reitoral. 
5.- Pazo do Cruceiro. 
6. Casa do Concello. 
7.- Vivenda, palleira, alpendre, eira e hórreo (Vilar do Mato). 
8.- Palleira e valado en Cruceiro. 
9.- Recinto cerrado con varias edificacións (Zas). 
11.- Muíño en Prado do Muíño. 
12.- Muíño da Carballeira de Zas. 
13.- Muíño na Toxa. 
14.- Hórreo da Toxa. 
 

  15.- Cista da Toxa 
 
 
 

 
Bibliografía básica 

 
- BLANCO, P. (2016): “Severino Abelenda, el anónimo cantero del consistorio más noble de la comarca”, en La Voz de 

Galicia (ed. de Carballo) 27-11-2016. 

- CRESPO POZO, J.S. (1957-1965): Blasones y linajes del Reino de Galicia; Blibliófilos Gallegos, Santiago. 

- DOMINGUEZ RIAL, E. (1984): “Riqueza arqueológica del Ayuntamiento de Zas”, en O Voceiro de Zas nº 0, 1, 2; Zas. 

- GÁNDARA MARTÍNEZ, R.; LEMA SUÁREZ, X. Mª e MOUZO LAVANDEIRA, R. (1994): Inventario do Patrimonio 

Etnográfico Inmobiliario do concello de Zas; traballo inédito depositado nos fondos documentais da Consellería de 

Cultura da Xanta de Galicia; Santiago de Compostela. 

- https://ilg.usc.es/cag/Controlador?busca=ZAS (última consulta 30-9-2017). 

- LAREDO CORDONIÉ, J.Mª  e X.Mª LEMA SUÁREZ (2012): Os cruceiros máis sobranceiros da Costa da Morte. I. 

Bergantiños Occidental e Terra de Soneira; Seminario de Estudos da Costa da Morte; Vimianzo. 

- LEMA SUÁREZ, X.Mª (1993).- A Arte Relixiosa na Terra de Soneira (tomos II e III); Fundación Universitaria de Cultura; 

Santiago de Compostela. 

- LEMA SUÁREZ, X.Mª (coord. e dir.) e outros [E. DOMÍNGUEZ RIAL, X. FERNÁNDEZ CARRERA, R. MOUZO LAVANDEIRA e X.Mª 

REI LEMA] (2010): A Terra de Soneira, no corazón da Costa da Morte; Edicións Xerais de Galicia, Vigo. 
- PESQUEIRA, J. (1919): Historia de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Buenos Aires, Buenos Aires: 

AESMBA. 

- REI LEMA, X.M ª (2005-a): As historias de Pepe de Xan Baña. A obra de Xosé Baña Pose; tresCtres Editores, Santa 

Comba. 



Traballo realizado por: 
Evaristo Domínguez Rial e Xosé Mª Lema Suárez (2017 ) 

 

CONCELLO DE ZAS “Zas polo miúdo: Zas” 47 

- Rei Lema, Xosé Mª (2005-b): "Manuel M. Pose, filántropo de Zas", La Voz de Galicia, Carballo, 13-10-2015, p. 14. 

- REI LEMA, X.M ª e X. Mª LEMA (2015): 50 anos da historia do fútbol da Costa (1964-2014); edición dos autores. 

- REI LEMA, X.M ª (30-9-2017, última consulta): http://noherbalazurdoceo.blogspot.com.es/2015/10/manuel-maria-pose-
filantropo-de-zas.html. 

- SORALUCE BLOND, J. R. E X. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (directores) [1998]: Arquitecturas da provincia da Coruña. Vol. 

X. Comarca de Terra de Soneira e Xallas: [concellos de] Camariñas, Mazaricos, Santa Comba, Vimianzo e Zas; 

Departamento de Composición da Universidade da Coruña / Deputación da Coruña. 
- VILANOVA, A. (1966): Los gallegos en la Argentina, Buenos Aires: Ed. Galicia, vol. 2. 

 

Outras obras de carácter xeral: 

 

- CARRÉ ALDAO, E. (c. 1928):  Geografía General del reino de Galicia (dir. por F. Carreras i Candi), vol. VI; Barcelona. 

- CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA (http://pares.mcu.es/Catastro/). 

- HOYO, J. del (1952): Memorias del Arzobispado de Santiago (1607); edición de A. Rodríguez e B. Varela Jácome; 

Porto Editores, Santiago. 

- MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar; 

Madrid. 

 


