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PRESENTACIÓN 

 
Coa publicación desta Guía de recursos do Concello da Lama, os mozos da Asociación 

Xuvenil Celtas Térrae pretenden crear un instrumento que englobe todo o referente a este 
municipio. O principal obxectivo é ofrecerlles e facilitarlles aos nosos mozos o coñecemento e o 
estudo dos aspectos máis relevantes. Deste xeito, a través da descrición do municipio e dos 
seus propios recursos, cobren o baleiro informativo que vimos padecendo. 
 
Este libro nace dun proxecto iniciativa de Grupo Acción 3.1., subvencionado pola Unión 
Europea e xestionado por un grupo de mozos emprendedores que consideran prioritaria a súa 
activa participación no desenvolvemento e futuro da súa comunidade. 
 
O traballo foi plenamente aprobado pola nosa institución, e dende o concello consideramos 
esencial prestarlle o noso total apoio e colaboración a esta publicación. 
 
Estamos seguros de que constituirá un excelente medio para informar e dar a coñecer datos, 
contidos e recursos do noso municipio. Sirva, ademais, este estudo para impulsar a nosa po-
boación moza. 
 
Dende o concello queremos agradecerlles a estes mozos o interese prestado polo traballo que 
realizaron, e animámolos a que continúen impicándose e contribuíndo en labores tan 
importantes coma este. 
 
Asimismo, como Alcalde desexo que esta guía sexa de grande utilidade, un medio máis para 
se internar no municipio e axudar a todos a coñecer e gozar un pouco máis da nosa cultura. 
 
A todos eles por tan valiosas achegas, o noso máis sincero agradecemento. 
 
 

Jorge Canda Martínez 
ALCALDE DA LAMA    

 



INTRODUCIÓN 
 

Este proxecto supuxo para a nosa asociación todo un reto. Estamos convencidos da 
necesidade de elaborar unha guía local de recursos que recolla as diferentes características 
xeográficas, económicas, sociais, culturais... deste municipio. Sabemos que hai un baleiro 
importante neste terreo, pois non existe ningún estudo ao respecto, polo que estamos seguros 
de que foi un proxecto totalmente innovador. 
 
A nosa falta de experiencia non supuxo ningunha traba, aínda que si é certo que tivemos que 
superar multitude de dificultades que nos xurdían a medida que nos internabamos no estudo e 
desenvolvemento da guía. 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A NOSA GUÍA DE RECURSOS  
 

QUE É? 
 

QUE PRETENDEMOS? 
 

CAL É A NOSA METODOLOXÍA? 



A NOSA GUÍA DE RECURSOS 
 

Que é? 
 

Que pretendemos? 
 

Cal é a nosa metodoloxía? 
 
 

Tes nas túas mans a Guía de recursos do Concello da Lama. A nosa principal 
preocupación foi crear un instrumento útil e práctico, que permita coñecer de forma sinxela 
os aspectos máis relevantes desta municipalidade. 
 
É, pois, un compromiso activo de responsabilidade e traballo. Dende o inicio nos 
propuxemos ser un medio de axuda a institucións, organismos, asociacións, entidades... 
Con este estudo pretendemos dar a coñecer máis profundamente a nosa comunidade ás 
persoas que aquí viven e a aqueles que nos visitan. 
 
Estamos convencidos de que será unha interesante ferramenta que axudará a internarse e 
afondar nesta terra, na historia das súas parroquias, na súa arte, nos servizos cos que conta, 
será, en definitiva, un medio para impulsar o concello é expoñer as posibilidades que este 
ofrece. Con esta iniciativa pretendemos lograr un mellor aproveitamento dos recursos 
existentes e axudar a que, nun futuro, se creen novos medios e investimentos. 
 
Para realizar o proxecto desta guía, un grupo de mozos pertencentes á Asociación 
Xuvenil Celtas Térrae formamos un equipo de traballo e, ao longo de varios meses, 
indagamos, recompilamos, ordenamos e clasificamos a información pertinente 
abranguendo os diferentes ámbitos, áreas e servizos que definen e compoñen o noso 
municipio. 
 
En definitiva, coa publicación desta guía tentaremos crear un recurso informativo 
imprescindible que permita dar a coñecer estas terras, potenciar os seus valores e 
estimular a comunidade local, favorecendo, deste xeito e no posible, a apertura e 
proxección cara a un novo futuro. Estamos convencidos de que servirá, ademais, para 
promover e desenvolver programas e actividades entre as diferentes asociacións, 
institucións, entidades, etc. Esperamos que iniciativas coma esta contribúan a crear unha 
maior concienciación dos problemas que padecen os cidadáns, por iso trataremos de 
facilitar a colaboración entre cidadáns e institucións. Este labor beneficiará, en xeral, a 
toda a comunidade, sen esquecer que os mozos son un dos colectivos mais beneficiados 
deste proxecto. 
 
Con esta guía podemos acceder a información puntual sobre asociacións, entidades, 
empresas... Todas elas foron un continuo referente para a elaboración deste libro e somos 
conscientes de que constitúen o futuro da nosa vila. 
 
O contido da guía será moi preciso, abranguerá 9 áreas básicas que englobarán toda a 
información. 
 
 
 
 
 
 
1. Descrición do concello 



• Xeoloxía 
• Climatoloxía 
• Edafoloxía 

 
2. Demografía 

• Poboación: evolución, estrutura e distribución por sexos e idades 
• Emigración 
• Distribución por parroquias. 

 
3. Política, xustiza e outros servizos 

• Casa consistorial: localización. Orixes. Corporación municipal 
• Escudo e cuños do concello 
• Administración de xustiza 
• Xulgado de paz 
• Servizos sociais: educadora social, información e asesoramento á muller 
• Emprego e desenvolvemento local 
• Sanidade 
• Axencia de lectura 
• OMIX 
• Internet rural 

 
4. Ámbito histórico-artístico 

• A Lama a través dos séculos 
• Manifestacións artísticas nas diferentes parroquias 
• Parroquias, situación e descrición 

 
5. Educación, xuventude e cultura 

• Colexio 
• Axencia de Lectura 
• Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) 
• Internet rural 
• Escola-Obradoiro 
• Asociacións 
• Centros socioculturais 
• Festas e romaxes 
 

6. Natureza e deportes 
• Vexetación 
• Fauna 
• Recursos naturais: serras e ríos 
• Rutas de sendeirismo 
• Fervenzas 
• Miradoiros 
• Lugares de interese 
• Pesca e caza 
• Deportes 

 
7. Economía 

• Actividades económicas: agricultura, gandería e pesca 
• Industria e construción: polígono industrial... 
 

8. Outros servizos 
• Correos e telégrafos 
• Transportes públicos 
• Servizos parroquiais 

 
 
9. Outros datos de interese 



• Distritos postais 
• Enderezos e teléfonos de interese 
 
A guía estará ilustrada con gráficos, esquemas, mapas, fotografías... explicativas dos 

diferentes contidos que se van tratar. 
A metodoloxía aplicada é sinxela. Dende un primeiro momento interesábanos establecer unha boa 
planificación, o noso cívico espírito axudounos e permitiunos manter uns parámetros definidos 
despois de ter claros os obxectivos, centrándonos en dividir o traballo do grupo. 
 
Unha vez recompilada a información e a documentación necesaria, analizamos os datos, 
establecemos os ámbitos que se ían tratar, centramos o noso interese en estruturar, dinamizar o 
traballo diario e desenvolver un bo traballo de campo. Elaboramos diferentes cuestionarios para 
obter información, establecer os datos comparativos e específicos de cada Administración (local, 
autonómica, nacional) asociacións, entidades, empresas privadas... Así mesmo, realizamos 
entrevistas a particulares, asociacións, colexio... 
 
Deseguido, seleccionamos e depuramos a información máis relevante, expurgamos aquilo que 
consideramos que carecía de rigor informativo e procedemos a redactar as diferentes áreas, 
ilustradas todas elas con fotografías, gráficos, mapas... Ademais, poderedes gozar de paneis 
informativos e dun cd-rom divulgativo que complete con imaxes a nosa Guía de recursos do 
Concello da Lama. 
 
Esperamos que a lectura desta guía impresa sexa do voso agrado e se converta nun instrumento 
esencial para todos. É, en definitiva, o soporte que mostra o resultado do noso estudo. 
 
 



1 Concello da Lama 
 
 

 
 
Localización 
 

O Concello da Lama está situado ao sueste de Galicia e ao leste da provincia de 
Pontevedra. Pertence á bisbarra de Pontevedra, diocese de Tui e Santiago de Compostela. É 
un municipio de montaña, situado no interior da provincia e dos máis elevados (algúns 
lugares superan os 1.000 metros de altura), o que se explica por estar localizado entre as 
serras do Suido, o Seixo e o Cando. 
 
Ten unha superficie de 112,2 km2, algo superior á media dos concellos de Galicia e dos da 
provincia de Pontevedra. O número de habitantes censados (datos de xuño de 2005) é de 
3.041. 
 
O municipio está a unha latitude de 42°, 23'2 norte e a altitude media supera os 472 m 



sobre o nivel do mar. 
 
Limita: ao norte, con Beariz (Ourense), Forcarei e Cotobade; ao sur, con Fornelos de 
Montes; ao oeste, con Ponte Caldelas e Cotobade; e ao leste, con Avión (Ourense). 
 
A capital é A Pedreira, situada no mesmo corazón da Lama. 
 
O municipio divídese en dez parroquias: Santiago de Antas, Santa Ana da Barcia do 
Seixo, San Sebastián de Covelo, San Lourenzo de Escuadra, San Pedro de Gaxate, San 
Salvador da Lama, San Bartolomeu de Seixido, San Martiño de Verducido, San Paulo de 
Xende e San Bartolomeu de Xesta. 
 
Estradas: 
Atravesa A Lama a estrada comarcal PO-241. Dista 24 km de Pontevedra, 42 km de 
Vigo, 80 km de Santiago, 7 km de Ponte Caldelas. 
 
Existen outras estradas locais como: 
A PO-6201: A Lama- Ponte Verdugo-Barcia a PO-6202: Peso-Caroi 
A PO-6203: Gaxate-As Ermidas 
A PO-6204: As Ermidas- Pigarzos 
A PO-6205: As Ermidas-Liñares-Xesta  
A PO-6206: Verducido- Laxe 
 

 
Características xeológicas: 
Pontevedra é unha das provincias 
máis antigas da península Ibérica, 
formada en gran parte por terreos 
precámbricós e na que destacan as 
rochas graníticas, principalmente 
granitos de dúas micas (alcalinos) 
formados por microclima e 
plaxioclasa ácida. 
 
 
 
Características climatolóxicas 
 
Os datos que se achegan son os 
obtidos na estación termo-
pluviométrica máis próxima 
(número 1.489), que se sitúa no 
lugar de Racelo, concretamente no 
interior do centro penal, a unha 
lonxitude de 8 25 14 W, a unha 
latitude de 42 23 53 N e a unha 
altitude de 590 m. 
Os datos que aquí se apuntan 
foron cedidos polo Centro Me-
teorolóxico Territorial de Galicia. En 
canto a precipitacións, abrangue o 
período dos anos 2003-2004, e, no 
tocante a temperaturas, abrangue 
os anos comprendidos entre 1995 
e 2004. 
 

Precipitación media (I/m2) anual ............................................2.231 
Temperatura máxima media (° C) ..................... ......................16,1 
Temperatura mínima media (° C) ...............................................7,9 
Temperatura media (° C) .........................................................12,0 



Temperatura máxima (° C) .......................................................31,5 
Temperatura mínima (° C) ........................................................-3,0 
 
As chuvias nestas terras son moi abundantes, das máis intensas da provincia, adoitan superar os 
2.000 milímetros e aumentan a medida que nos internamos en zonas máis interiores e de maior 
altura. Os meses máis chuviosos van de outubro a maio e as maiores precipitacións prodúcense 
entre outubro e xaneiro. No inverno prodúcense moitas xeadas pouco persistentes. 
 
A temperatura media mínima oscila entre os 3,6 graos centígrados en xaneiro e os 18,3° C no 
mes de agosto. O clima desta zona é de transición, entre oceánico húmido, tendendo á aridez, e 
oceánico mediterráneo. A temperatura pode chegar a alcanzar os -4,5° C nos meses máis fríos. 
 
 
Características edafolóxicas 
 
Destacan os chans ranker, húmidos nos cumes e abas, formados baixo un clima atlántico con 
pluviosidades anuais superiores aos 800 mm desenvolvidos sobre rochas tipo silicatos, exentas de 
carbonato cálcico. En xeral, podemos afirmar que os terreos son escasamente produtivos, debido á 
falta de espesor do chan e á abundancia de rocha, con pendentes maiores ao 50%, que, malia non 
seren totalmente improdutivos, son de moi difícil mecanización. Ademais hai que contar cuns sete 
meses de xeadas. 
 
As faldras de pendente máis suave e máis próximas a zonas agrícolas pasan a ser de terra parda. 
As zonas rasas presentan un chan rochoso e pedregoso, están poboadas de matogueira. 
 
En xeral, predominan os chans areentos, pouco estruturados, moi permeables e fortemente ácidos, 
cun Ph de ao redor de 5, cun humus variado de tipo mull. 
 
A abundancia de chuvias e o mal uso do lume determinan a grande erosión de moitos montes e, xa 
que logo, o escaso valor agrícola da zona. Xeralmente os chans dedícanse a bosques e pastos. 
 
 

 



 

2 Demografía 
Evolución da poboación 

 
A poboación da Lama presenta diversos cambios ao longo dos dous últimos séculos. Tratamos 

de plasmar as súas flutuacións de forma gráfica. Deste xeito, podemos apreciar a súa evolución e a 
enorme influencia que exerceu o fenómeno migratorio. 
 
Estamos ante un dos concellos máis extensos da provincia de Pontevedra, ocupa unha superficie 
de 112,2 km2, na que están censados actualmente 3.041 habitantes. 
 
A densidade de poboación no noso municipio nestes últimos anos é moito mais baixa que a media 
dos concellos de Galicia (92,8 hab/km2). No ano 1995 A Lama ten unha densidade de 31,3 
hab/km2, no ano 2000, segundo o censo realizado polo INE, a densidade descende a 27,7 
hab/km2. Atopámonos cun crecemento vexetativo claramente negativo (neste mesmo ano será de 
18 habitantes). 
 
É evidente que, dende principios de século XX, vimos experimentando un constante descenso da 
poboación. 
 
A poboación deste concello é unha poboación moi envellecida por varias causas, aínda que o que 
máis inflúe é a vertixinosa caída da natalidade e a forte emigración que Ile vén afectando dende anos 
atrás a todo o municipio. 
 
Consultados os indicadores demográficos do IGE do ano 2002, podemos sinalar: 
 
Taxa de natalidade..................................................................4,5 por mil 
Taxa de mortalidade.............................................................. 11,5 por mil 
Índice de envellecemento............................................................... 230,7 
Idade media de maternidade............................................................ 30,3 
Número medio de fillos por muller...................................................... 0,7 
Taxa bruta de nupcialidade .....................................................2/9 por mil 
Idade media do primeiro matrimonio Homes ................................... 29,1 
                                                          Mulleres..................................... 27 
 
Distribución da poboación por sexo e idade na Lama (datos de xuño de 2005) 
 
Por sexo 
Homes ........................................................    1.410 
Mulleres .....................................................    1.679 
 
 
 
 
 
 
 
Por idades 
 
 
 HOMES MULLERES
De 0/15 anos. 144 141
De 16/26 anos 164 153
De 27/65 anos 790 800
Máis de 66 anos 312 585 
 



 
 
 
 
 
 
Consultados os estudos realizados por Xosé Fariña 
Jamardo nos seus libros "Origen, nacimiento y evolución 
de los ayuntamientos pontevedreses" (1996) e "Los 
ayuntamientos gallegos" (1991), podemos sinalar: 
 
 
 

En 1836 a poboación ascende a 6.256  hab 
En 1842 “ “ 4.531  hab 
En 1860  “ “ 6472 hab 
En 1877 “ “ 5712 hab 
En 1887 “ “ 5798 hab 
En 1900 “ “ 5305 hab 
En 1910 “ “ 5241 hab 
En 1920 “ “ 5.310 hab 
En 1940 “ “ 5.155 hab 
En 1960 “ “ 5.398 hab 
En 1970 “ “ 4.208 hab 
En 1986 “ “ 3.256 hab  
 
 
É de destacar cómo, dende a segunda metade do s. XVIII e durante o s. XIX a poboación 
galega en xeral e a da Lama en particular viven grazas ás melloras agrarias e sanitarias, un 
descenso da taxa de mortalidade e un incremento da natalidade. Aínda así, este feito non pode 
compensar a caída da poboación que vén provocada por unha intensa emigración. 
 
En 1841, A Lama deixa de pertencer a Caldevergazo. Iso explica o descenso tan acusado que 
se produce na poboación no ano 1842. 
 
Na década dos 60 e, sobre todo, nos 70 do pasado século hai outro descenso claro do número 
de habitantes que se produce pola forte emigración. 
 
 
Emigración 
 
A emigración é un fenómeno que produce fortes cambios no ritmo de crecemento de calquera 
poboación. Galicia, ao longo da súa historia, viuse moi afectada por este feito e aínda hoxe 
continúa padecendo as consecuencias do devandito fenómeno. 
 
É evidente que toda a provincia tiña un crecemento da poboación máis elevado en décadas 
anteriores a que se producise o fenómeno migratorio. A este feito únese, ademais, unha 
agricultura atrasada, incapaz de proporcionar emprego, e un baixo nivel salarial, acompañados 
dun escaso ou case nulo desenvolvemento empresarial e industrial. 
 
Á hora de facer un estudo da poboación, debemos ter en conta o feito de que o noso municipio 
está situado no interior da provincia, nun eido totalmente rural e con poucos recursos. A po-
boación asenta nos vales e zonas mais baixas, onde é posible cultivar e aplicar técnicas de 
mecanización. Na Lama, a poboación é tipicamente de montaña, o que explica a diseminación 
espacial dos seus habitantes e as dificultades que entraña o interior para labrarse un futuro. 
 
Todo iso provoca que nesta zona se produza un auténtico éxodo rural. Así, a partir dos anos 50, 
moitos lamenses abandonan o campo para se trasladaren a traballar e vivir na cidade. Non 
debemos esquecer que o noso municipio é, no ámbito agrícola, pouco próspero, debido, sobre 
todo, ás duras condicións xeográficas e climáticas. 



 
Na década dos 60, España vive o fenómeno de urbanización e desenvolvemento industrial nas 
cidades. Este suceso actúa en detrimento dalgunhas poboacións rurais, como é o caso do 
noso municipio. Todos estes feitos vense reflectidos nas pirámides e gráficos de poboación que 
presentamos nesta guía. 
 
A emigración provoca despoboación, falta de mozos, escaseza de man de obra, frea a 
natalidade... E todo iso trae consigo un envellecemento da poboación. 
 
Actualmente A Lama vive condicionada polas consecuencias que provocou a masiva emigración 
sufrida ao longo dos séculos XIX e XX. Hai zonas nas que se produciu unha auténtica 
escorrentada, os seus habitantes abandonaron terras e casas en busca dunhas condicións de 
vida máis favorables. 
 
Ata a primeira metade dos. XX emigrarán a Cuba, Arxentina, Portugal... A partir da década dos 
sesenta, a poboación lamense descende vertixinosamente a causa da forte perda de 
habitantes derivada da intensa e devastadora emigración a Brasil, México e Venezuela... Máis 
tarde os destinos elixidos serán os países do centro de Europa, como Francia, Suíza, Bélxica, 
Alemaña...; cidades próximas das Rías Baixas, como Vigo, Pontevedra; ou cidades de España, 
como Barcelona, Madrid... 
 
A emigración a Europa (Francia, Suiza, Bélxica, Alemaña...) presenta unhas características 
diferentes á americana. España, pobre e atrasada, permite a partida masiva e os traballadores 
que emigran a estes destinos son, polo xeral, campesiños sen terra. Estes países europeos non 
necesitaban man de obra cualificada e aos traballadores non lles chama convertérense en 
empresarios nin en propietarios, senón faceren diñeiro para retornar definitivamente cun 
pequeno capital que lles permita crear un modesto negocio na súa terra. 
 
O fenómeno migratorio produce, ademais, un importante desequilibrio entre sexos ao 
emigraren principalmente os homes. Prodúcese, así mesmo, unha caída no número de 
nacementos, xa que os fillos de varias xeracións nacen fóra. 
 
 
Queda claro que o proceso migratorio tivo importantes consecuencias na estrutura demográfica 
de toda Galicia e, en concreto, do noso concello. 
 
A natalidade descendeu enormemente nas últimas décadas, o envellecemento da poboación 
faise patente, os matrimonios e nacementos son escasos, a mortalidade elevada debido ao 
forte envellecemento da poboación. A continuación, achegamos algúns datos do movemento 
natural da poboación no ano 2003: 
 
 Homes Mulleres Total 
Nacementos 10 5 15 
Defuncións 10 17 27 
Matrimonios   5 
 
A pirámide poboacional da Lama está claramente invertida, crece o cumio e decrece a base. 
En Galicia, en xeral, e, concretamente, na Lama caen as taxas de natalidade, fecundidade e 
nupcialidade, mentres que a mortalidade se mantén elevada polo envellecemento da poboación, 
todo iso configura unha pirámide, como xa indicamos anteriormente, moi envellecida. 
 
No ano 2000 apreciamos unha natalidade do 4,5 por mil, fronte a unha mortalidade do 11,5 por 
mil. O crecemento vexetativo é pois negativo. Ao longo de todo o s. XX, A Lama perderá a 
metade da súa poboación a causa desta forte emigración interior e exterior. 
 
Da nosa investigación no arquivo do propio concello realizamos unha selección de datos dos 
lamenses que abrangue parte do século XX ata o actual ano 2005, dividimos a poboación por 
sexos, o cal nos permite apreciar as diferenzas entre sexos, flutuacións, evolución do 
crecemento da poboación e a regresión demográfica ao longo do século. 
 



 
 
 
 
 
  
 
Distribución da poboación por parroquias 
 
CONCELLO DE A LAMA 
 
O termo municipal da Lama conta con 
11 núcleos de poboación, que se 
agrupan en dez parroquias, estas, pola 
súa vez, divídense en aldeas e lugares 
(a fonte utilizada para establecer as 
cifras de extensión das parroquias son 
as achegadas por Fariña lamardo); a 
extensión total é de 109,1 km2, 
actualmente crese que é de 112,2 km2 
 

1.- Parroquia de Antas. Consta de 
17 núcleos, cunha extensión de 6,5 
km2: Abelaído, Antas, As Barreiras, O 
Calvario, A Canceleira, A Candeira, Os 
Carreiros, Comide, Cotiño, A Moa, O 
Portamedos, A Porteliña, A Puza da 
Ran, O Puzo, O Ramallal, A Veiga do 
Velo e A Vila do Cabo. 



 
2.- Parroquia de Barcia. Consta de 13 núcleos, cunha extensión de 16,2 km2: A Barcia, 

O Borralleiro, Cambeses, Carballeira, Cernedo, O Eido da Tendeira, O Eido do Macho, Gabián, 
As Raíces, O Reconco, Ricovanco, Taboadelo, Os Tatos. 
 

3.- Parroquia de Covelo. Consta de 13 núcleos, cunha extensión de 15 km2: Barbeira, 
Covelo, A Fírveda, O Forno, A Gateira, Laxedo, O Outeiro, O Pelete, A Perdiz, O Toxal, O 
Valciño, Ventoselo, A Vincurada. 
 

4.- Parroquia de Escuadra. Consta de 11 núcleos, cunha extensión de 3,7 km2: Albáns, 
Barbeira, Os Cabanelas, Carrizáns, As Chozas, O Peso, Portela das Eiras, Rozadas, San 
Lorenzo, Sualomba, O Verdugo. 
 

5. - Parroquia de Gaxate. Consta de 12 núcleos, cunha extensión de 4,4 km2: A Aldea, 
O Castro, A Cavada, O Eido de Abaixo, A Igrexa, Os Muíños, O Pereiral, A Ponte, A 
Ramadiza, Ramil, As Rañas, A Rocha.  
 

6. - Parroquia da Lama. Consta de 31 núcleos, cunha extensión de 6,9 km2. No 
núcleo urbano: praza Alameda, rúa Alameda, estrada de Antas, Cocheira, praza da Pedreira, 
rúa da Igrexa avda. do Concello, rúa Pedreira, estrada Racelo. 

Arcos, Brexiña, Calcaterra, Casalitoi, A Cavada, Cima de Vila, Cortegoso, A Costa, O 
Cotiño, A Fonte, Fontecova, A Ladeira, A Lama, A Mouta, Nante, A Pedreira, A Portela, 
Racelo, O Rial, A Santa Ana, Sucastro, A Torta, O Toural. 
 

7. - Parroquia de Seixido. Consta de 9 núcleos, cunha extensión de 15,6 km2.  
Cabalar, O Campo, Carreiro, Casavella, Cendón, A Fentosa, A Gaiola, Pumar, O Seixido. 
 

8. - Parroquia de Verducido. Consta de 11 núcleos, cunha extensión de 8,1 km2. 
A Cavadiña, Cortegada, O Cruceiro, O Eido de Baixo, A Feixa, A Fraga, As Gándaras, O 

Piñeiro, Portasouto, O Porto, A Rabilonga, O Taraído, Val das Rodas. 
 

9. - Parroquia de Xesta. Consta de 9 núcleos , cunha extensión de 26,5 km2. 
O Aredo, As Barreiras, Campelo, A Grifa, Liñares, O Outeiro, Pigarzos, Portomartiño, Xesta. 
 

10. - Parroquia de Xende. Consta de 7 núcleos, cunha extensión de 6,2 km2: 
A Aldea, A Baralla, O Catadoiro, O Eido de Caneiras, A Igrexa, A Paradela, A Veiga do 

Muíño. 
 
Relación de habitantes por parroquias (datos de xuño de 2005) 
 
Antas  296 
La Lama 682 
Escuadra 186 
Gajate 210 
Xende 129 
Covelo 308 
Barcia 304 
Verducido 240 
Seixido 51 
Total 3.089 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
No arquivo do concello atopamos unha relación de edificios habitables que se elaborou para a 
confección do censo de poboación, no ano 1930, por parroquias no municipio da Lama, é un 
dato curioso e pareceunos interesante incluílo nesta guía: 
 
A Lama. -178  
Antas. -177  
Gaxate.- 144  
Xende.- 115  
Escuadra. -105  
Covelo. -173  
Barcia.- 169  
Seixido.- 223  
Xesta.- 138  
Verducido.- 168 
Total de 1 590 casas habitables. 
 
 
 



3 Política, xustiza 
e outros servizos 

 
Casa consistorial: localización e orixes. 
 
 

 
 

O actual 
edificio que 
alberga o 
concello é unha 
tradicional edifi-
cación exenta 
en pedra, de 
dúas plantas, 
con balcón e 
espadana. Obra 
equilibrada e 
simétrica, profu-
sa en vans e 
arcos rebaixa-
dos que se 
realizou a princi-
pios do século 
XX. Para a 

construción 
deste edificio aproveitáronse os materiais sobrantes do antigo concello, situado na actual praza 
da Pedreira (Madoz md. s. XIX di que este concello tiña dous pisos, no baixo estaba un cárcere 
e unha escola). Sabemos polos libros de actas que a antiga casa consistorial se atopaba en 
estado ruinoso e que se procedeu á súa demolición; os materiais aproveitáronse para o actual 
edificio. 
 
Para a nova situación e sendo alcalde D. Lino Contreras Moreira, solicítase subvención á 
Deputación Provincial de Pontevedra por carecer o concello de fondos propios nas súas arcas, 
e páctase no ano 1912 a nova propiedade con Anunciación Nogueira Medela, un ano máis 
tarde empezarán as obras que durarán varios anos. 
 
O noso concello era antigamente coñecido co nome de Caldevergazo ata que, en 1841, se Ile 
dá a nova denominación. A capitalidade da Lama no século XIX estivo na Aldea de Abaixo 
(aparecen dous lugares coa mesma denominación, un en Gaxate e outro en Xende) e será a 
partir de 1900 cando a nova situación pase a ser o lugar da Pedreira, na parroquia de San 
Salvador da Lama. 
 
Cómpre destacar que en 1904 se fai unha segregación de veciños da parroquia de Santiago de 
Caroi que, ata ese momento pertence á Lama, agregándoos ao Concello de Cotobade, desta 
forma o municipio perdía 12,5 km2 de superficie. 
 
 
Actual Corporación Municipal 
 
A actual corporación constituíuse o 14 de xuño de 2003 e é a seguinte: 
 
 



Partido Popular (PP) 
Jorge Canda Martínez (alcalde-presidente) 
Juan Carlos Piñeiro Teodosio (1° tenente de alcalde)  
Gregorio Justo Rodríguez (2° tenente de alcalde)  
Casimiro Covelo García 
Carlos Riveiro Veiga 
José Fortes García 
Darío Franza Rosendo 
Alejandro Baqueiro Feijoo* 
 
* 0 24 de febreiro de 2006 tomou posesión como concelleiro por renuncia o seu cargo do concelleiro D. 
José Antonio Casal Iglesias 
 
Partido Socialista de Galicia (PSDG-PSOE) 
José González Moreira Antonio Fernández Cores 
 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) 
Erundina Louro Justo 
 
Periodicidade das sesións ordinarias do Pleno Municipal: 
A Corporación Municipal da Lama reúnese en sesión plenaria ordinaria cada dous meses, do 
seguinte xeito: 
 
O último venres dos meses de xaneiro, marzo, maio, setembro, novembro ás 13:30 horas. 
 
 
No suposto de que algún dos días citados no parágrafo anterior coincidise cun festivo, o Pleno 
ordinario terá lugar o primeiro día hábil seguinte, agás os sábados. 
 
Decreto das delegacions xenéricas conferidas a tenentes de alcaldes 
Juan Carlos Piñeiro Teodosio: Cultura, Deportes, Relacións Veciñais e Medio. 
 
Gregorio Justo Rodríguez: Infraestruturas, Urbanismo e Persoal. 
 
Estas delegacións abranguerán tanto a facultade dos servizos 
correspondentes como a xestión en xeral, non incluíndo a facultade de 
resolver por medio de actos. 
 
Concelleiros: 
Casimiro Covelo García: Coordinación dos Alcaldes de Barrio 
 
 
Escudo do concello 
 
O Museo Provincial de Pontevedra confirmou que A Lama figuraba 
como cabeza de partido antes de 1845, e xa dende entón descríbese o 
escudo do municipio desta forma: "Aparece como figura heráldica un 
león rampante que apoia as patas traseiras cara a punta do escudo e as 
dianteiras á altura do comezo do cantón destro da punta, sobre un terra-
zo terzado en banda. Sobre o escudo rectangular con punta redonda e 
coroa real." 
 
 
Selos ou cuños 
 
A continuación reproducimos algúns cuños ou selos utilizados polo 
concello no pasado. 



 
Son os cuños máis utilizados. O primeiro deles pertence á primeira década do s. XX; pódese 
apreciar o león rampante como símbolo emblemático do noso municipio e tamén se pode 
observar aínda a antiga denominación, como cabeza de partido xudicial. O concello foi coñeci-
do ata o ano 1841 co nome de Caldevergazo. Constituírase en 1835 como tal e agrupaba as 
parroquias da Lama, Antas, Verducido, Barcia, Caroi, Covelo, Gaxate e Xesta. 
 
O segundo é utilizado na década dos 20 e dos 30. Deixa constancia da nova denominación e 
segue mantendo o león rampante, ao que agora se Ile engade a torre. 
O terceiro representa unha aguia e utilizouse a partir dos anos 50. 
 
 
Sabemos que estes dous selos se utilizan tamén 
dende a primeira década do s. XX. Levan como 
lenda "Ayuntamiento constitucional de La Lama", 
está baixo coroa real e, dentro das ramas de 
loureiro e oliveira, a vara, a espada e a balanza da 
xustiza. Este emblema é común a outros 
municipios da época, polo tanto, non era algo 
distintivo do noso concello, debemos de pensar 
que era únicamente signo do momento político no que se utilizou. 
 
 
Administración de xustiza 
 
Segundo datos obtidos en diversas fontes, observamos os diferentes e múltiples cambios que 
sufriu o concello, no referido á división xudicial, ao longo da súa historia. 
 
Foi cabeceira de partido xudicial ata que, en 1845, pasa, en detrimento propio, a depender de 
Ponte Caldelas. Máis tarde, en 1876, e por un período curto de tempo pasa a formar parte do 
partido xudicial de Caldas de Reis. A continuación, volverá pertencer a Ponte Caldelas ata o 
ano 1926, data na que se inclúe no partido xudicial de Pontevedra. En 1931, volve outra vez a 
Ponte Caldelas e xa, definitivamente, en 1965, pasará a pertencer ao partido xudicial de 
Pontevedra. 
 
O antigo xulgado localizábase na mesma casa consistorial, que estaba situada na actual praza 
da Pedreira. Descoñecemos moitos datos, pois o arquivo do xulgado sufriu un incendio en 1924. 
Cando os xulgados eran comarcais, o Xulgado de Paz da Lama dependía do Xulgado Comar-
cal de Ponte Caldelas. 
 
 
Outros servizos 
 
Xulgado de Paz 
Xuíza de Paz: Mercedes Fernández González 
Secretaria: Carolina Tosar Portela  
Enderezo: Avda. do Concello, 1  
36830 A Lama. 
Teléfono: 986 76 82 38 /986 76 80 36  
Fax: 986 76 82 82 
Horario de atención ao público: 
de luns a vences, de 10:00 a 13:00 h 
 
Funcións: 
-Rexistro Civil: nacementos, defuncións e matrimonios 
-Expedicións de certificacións do Rexistro Civil 



-Notificacións de sentenzas, citacións, requirimentos xudiciais 
-Levantamento de actas xudiciais 
-Xuízos de conciliación 
 
 
Servizos sociais 
Responsable do departamento: Mónica Barreiro Estévez 
Horario de atención: luns, martes e mércores, de 9:00 a 14:30 h  
Enderezo: Praza da Alameda, 4.  
36830 A Lama. 
Teléfono: 986 76 81 17 
Fax: 986 76 82 82 
 
Programas que realiza este departamento: 

• Programa de orientación, asesoramento e información  
• Plan concertado: plan de axuda a domicilio, urxencia social, mantemento, equipamento 

e intervención con sectores con problemática específica e persoal 
• Programa de alimentos da Cruz Vermella 
• Programa de urxencia social e libros de texto pola deputación provincial 
• Programa para a terceira idade 
• Risga (C. Asuntos Sociais) 
• Urxencia social (C. Asuntos Sociais, Emprego e RL) 
• Axudas individuais (C. de Asuntos Sociais, Emprego e RL) 
• Axudas para a integración do menor (C. de Familia ) 
• Programa pagamento único por filio menor a cargo 
• Pensións non contributivas 
• Recoñecementos de minusvalía 
• Educación familiar 
• Educación social 
• Información e asesoramento á muller 

 
 
Educación social 
Responsable do departamento: Eva Moldes Casal 
Enderezo: Praza da Alameda, 4.  
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 81 17 
Fax: 986 76 82 82 
Horario de atención: martes e mércores, de 9:00 a 14:30 h 
 
Intervén en familias en situación de risco de marxinación social para facilitar a adquisición de 
habilidades de atención, coidado e educación necesarias para o axeitado desenvolvemento 
dos menores e das capacidades de autoorganización do núcleo familiar. 
 
 
Información e asesoramento á muller 
Ano de creación: 2005 
Responsable do departamento: Adriana Fontaiña Solla  
Enderezo: Pza. de Alameda, n° 4.  
36830 A Lama  
Tfno.: 986 76 82 38/76 80 36 
Fax: 986 76 82 82 
Horario de atención: luns, de 9:00 a 14:30 h 
 
Desenvolve actividades de atención xurídica e psicolóxica especializada en vítimas de violencia 
doméstica. Informa sobre dereitos e recursos para usuarios da comunidade galega, asistencia 
en cuestións de carácter social, civil, penal, ou laboral, denuncia calquera tipo de discrimina-
ción, etc. 
 
 



Emprego e desenvolvemento local 
Ano de creación: 1999 
Responsable do departamento: Mónica García Valladares  
Enderezo: avda. do Concello, 1.  
36830 A Lama 
Horario de atención: de luns a venres, de 09:00 a 14:30 h  
Tfno.: 986 76 82 38/ 76 80 36 
Fax: 986 76 82 82 
 
Programas que realiza este departamento: 

• Políticas activas de emprego: axudas e subvencións, creación e ampliación de 
empresas e contratación de traballadores; inserción profesional de colectivos 
desfavorecidos. 

• Programas de cooperación Xunta de Galicia- entidades locais: fomento do emprego, 
Plan Labora: xuventude con experiencia. 

• Plan de formación e inserción profesional. Cursos Fip. 
• Programa de alfabetización de adultos. 
• Programa de vivenda: rehabilitación reconstrución, promoción de vivendas, 

infravivenda rural. 
• Programas europeos: Leader+, Proder, Equal 
• Asesoramento legal 
 
 

Axencia de Lectura Municipal 
Responsable do departamento: Cristina Villaverde Ruibal  
Enderezo: Avd. do Concello n° 3.,  
36830 A Lama.  
Telf. 986 76 69 12 
Fax 986 76 82 82 
Horario de atención: 
luns e xoves de 15:00h. a 20:00h. 
martes, mércores e venres de 09:00h. a 14:00h 
 
(Adxúntase mais información do servizo no apartado 5 Educación, xuventude e cultura.) 
 
 
Oficina de información xuvenil (OMIX) 
Responsable do departamento: Cristina Villaverde Ruibal  
Enderezo: Avd, do Concello n° 3.  
36830 A Lama. 
Telf. 986 76 69 12 
Fax 986 76 82 82 
Horario de atención: 
luns e xoves de 1 5:00h. a 20:00h. 
martes, mércores e venres de 09.00h. a 14:00h 
 
(Adxúntase mais información do servizo no apartado 5. Educación, xuventude e cultura.) 
 
 
Internet Rural 
Responsable do departamento: Cristina Villaverde Ruibal  
Enderezo: Avd. do Concello n° 3.,  
36830 A Lama.  
Telf. 986 76 69 12 
Fax 986 76 82 82 
Horario de atención: 
luns e xoves de 15:00h. a 20:00h. 
martes, mércores e venres de 09:00h. a 14:00h 
 
(Adxúntase mais información do servizo no apartado 5. Educación, xuventude e cultura.) 



Sanidade: Centro de Saúde 
Año de creación: 1988 
Dirección: Avda. do Concello n° 5.  
36830 A Lama  
Teléfono: 986 76 82 30  
Fax: 986 76 82 30  
Horario: de 8 a 15 h. 
 
Medicina general y de familia: Médicos: 
Luís Miguel Fuente Martín 
Marta Díez de Angulo 
 
Pediatra: 
Eduardo Plasencia 
 
ATS: 
M. a Teresa Rodríguez Pousada 
 
As urxencias, durante os días laborables de 15 a 8 e os domingos e festivos as 24 h, aténden-
se no punto de atención continuada (PAC) de Pontevedra (Virxe do Camiño). Un día á semana 
(mércores) acode o pediatra. 
 
Instalacións: tres despachos médicos (dous de medicina xeral e un de pediatría), sala de 
enfermería e curas, sala de urxencias, área administrativa, 2 salas de espera e almacéns de 
material. 
 
Servizos que ofrece: consulta a demanda (enfermidade aguda e burocrática) e domiciliaria 
(cando a situación do paciente o require), actividades preventivas (vacinación, detención de 
enfermidades...), atención a enfermidades crónicas (hipertensión, diabete, etc.), citación de 
consultas de especialidades... 
 
Persoal sanitario: dous médicos de familia, unha enfermeira e un pediatra a tempo parcial. 
Próximamente incorporarase ao equipo un administrativo (persoal de servizo xeral). 
 
Estatísticas: aténdese diariamente unha media de 70 pacientes en consulta a demanda 
(enfermidade e consulta burocrática) entre os dous médicos de familia. O pediatra atende 5 ou 6 
controis de saúde semanalmente e a demanda de consulta por enfermidade. 
 



4 Ámbito 
Histórico-artístico 

 
A Lama a través dos séculos 
 

Apenas existen fontes documentais e foi moi pouco o que se escribiu sobre o pasado 
histórico do concello. Para o seu estudo tivemos que remitirnos á lectura de obras de referencia 
xeral nas que se fai algún apuntamento da zona. 
 
Ternos coñecemento de que, dende a prehistoria, xa existían pequenos e illados asentamentos 
na bisbarra, proba diso son os diferentes restos arqueolóxicos que atopamos na zona. A maior 
parte deles procedentes da Idade de Bronce. Chegaron ata nós agrupacións de túmulos 
megalíticos, como as mámoas do Suído, Portela da Cruz ou Seixo, que datan do 4000 e 2000 
a. C. 
 
No Museo de Pontevedra pode contemplarse algún machado da idade de bronce das atopadas 
no Castro da Lama. Cómpre destacar os gravados rupestres de Verducido, Val do Gato, Chad do 
Campo, Outeiro, Seixiño e Laxar das Puzas. A maior parte dos gravados están representados 
con círculos concéntricos, espirais, cazoletas e variadas formas xeométricas. 
 
Hai constancia dalgúns castros como o de Gaxate, o da Lama ou o de Xende. Nestes 
atopáronse abundantes muíños de man, restos de cerámica, obxectos decorativos en pedra e 
inscricións tamén en pedra. Na Lama, Gaxate e Verducido apareceron utensilios en bronce 
como machados de diferentes tipos. 
 
Da época da romanización atopamos unha ponte en Verducido (remodelada no s. XVII) 
composta por cinco arcos e os restos dunha calzada. 
 
Na serra do Suído, alí onde o noso municipio limita coa provincia de Ourense, atopamos unha 
auténtica mostra da arquitectura medieval, os chozos, que, malia pertenceren a Ourense, 
forman tamén parte do noso pasado. Son obras utilizadas para o pastoreo, construcións en 
pedra, sen argamasa, que lles servían de acribillo aos pastores que acudían a levar o gando á 
montaña. Crese que foron construidas entre os séculos XII e XIII. 
 
Do que aconteceu ao longo da idade media nestas terras temos tamén poucos datos. Sabemos 
que A Lama pertencía no s. XII á xurisdición de Armenteira, ata que no s.XV pasará a 
pertencer aos señores de Soutomaior. 
 
Hoxe apenas quedan restos dos antigos camiños, sábese que A Lama foi lugar de paso cara á 
costa, onde arrieiros procedentes de Ourense camiñaban cara aos portos das Rías Baixas para 
comerciar con viño do Ribeiro, e de regreso ás terras de orixe transportaban produtos téxtiles, 
carbón e, sobre todo, sal que cargaban no porto despois de vender o popular viño do Ribeiro. 
 
A partir do s. XVII e durante o s. XVIII, grazas ás melloras agrarias, a poboación vive un 
incremento que repercutirá positivamente na construción de diferentes obras, como pontes, 
casas señoriais, camiños... A maioría das igrexas parroquiais do noso concello realizáronse a 
partir destas datas. 
 
As consecuencias da conquista de América pronto se deixan ver, grazas á chegada de novos 
produtos cultivables, como a pataca e o millo. Alimentos clave para a futura alimentación dos 
habitantes da Lama, estes produtos apagaron durante moitos anos as fames das xentes e 
suporán un grande avance no sector agropecuario. 
 
Como sinalamos anteriormente, durante o antigo réxime, as parroquias que hoxe conforman o 
concello estaban divididas en dúas xurisdicións: Caldevergazo e Soutomaior, a primeira 



pertencía á provincia de Santiago e a segunda á de Tui. 
 
No s. XIX as xentes da Lama vense involucradas 
no ataque aos franceses que desembarcaron na 
ría. A igrexa e os nobres que ocupan o poder nas 
nosas terras apoian a revolta protagonizada por 
veciños de Cotobade, A Lama e Ponte Caldelas... 
que, contrarios á invasión francesa e temerosos 
dos novos ideais revolucionarios, se preparan 
para atacar os invasores polas ribeiras do río 
Verdugo, chegando ata Ponte Sampaio, lugar 
onde se libra contra as tropas francesas a 
coñecida Batalla de Rande. 
 
A continuación presentamos un fragmento 
extraído de páxinas históricas de Pontevedra, 
dedicadas á Guerra da Independencia, obra de 
Luciano del Río, publicada en Pontevedra en 
1918. No capítulo 2° conta como os franceses ao 
mando de Soult invadiron as parroquias e como dá comezo o alzamento: 
 
"Pocas horas antes de comenzar el alzamiento contra los franceses en las parroquias cercanas 
a Pontevedra, se recibió en ellas una circular del marqués de la Romana, en la que se prevenía 
que en el término de 24 horas se presentasen en Cotovad todos los hombres útiles para 
empuñar armas. Esta circular llegó a La Lama por mediación del juez de Cotovad D. Manuel 
Taboada y Cotón dándose inmediatamente cuenta de su contenido al vecindario... 
 
...Congregados el juez de Caldevergazo, el cura párroco de La Lama y el escribano..." 
 
Outro factor que cómpre ter moi en conta é a emigración. O emigrante tamén influirá nas 
manifestacións artísticas que se van desenvolver ao longo destes anos nestas terras. A Lama xa 
vén padecendo dende o s. XVII desprazamentos de poboación a Portugal, Castilla e Andalucía. 
Pero non será ata o século XIX e XX cando os españois emigrados, sobre todo a 
Hispanoamérica e Europa, retornen con intención de crear unha nova arquitectura civil que 
mostre as vivencias e coñecementos adquiridos naquelas terras. Chama a atención como o 
noso municipio duplica a súa poboación no verán coa chegada de emigrantes enriquecidos que 
retornan periodicamente para pasaren as súas vacacións. 
 
 
Manifestacións artísticas nas diferentes parroquias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detalle de peto de Ánimas en Xende 

 
A maioría das manifestacións que nos atopamos no municipio son obras realizadas por 
gremios de canteiros que traballaban conxuntamente en talleres ou particulares anónimos, por 
iso é difícil dar nomes de autores e, mesmo ás veces, datar as obras arquitectónicas ou 
escultóricas. 
 



A continuación exporemos unha breve descrición do lugar e unha listaxe das diferentes obras 
do patrimonio histórico-artístico por parroquias. 
 
Nalgúns casos faremos unha breve descrición daqueles artistas canteiros que consideramos 
que achegaron algunha obra destacable na Lama. Así mesmo, presentamos unha selección 
das principias manifestacións artísticas que se atopan repartidas ao longo das dez parroquias 
que constitúen o concello, entre as que destacaremos: 
 
- Mámoas 
- Petróglifos 
- Castros 
- Calzadas  
- Igrexas parroquiais 
- Capelas 
- Ermidas  
- Santuarios  
- Casas señoriais 
- Escudos 
- Ponles 
- Petos de ánimas 
- Via Crucis 
- Cruces e cruceiros 
- Fontes, reloxos de sol e outras manifestacións 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Canastro en Gateira (Covelo) 

 
 
Parroquia de Antas 
 
 

É a parroquia mais próxima ao núcleo da Lama. Está 
situada ao leste da capital, ao norte de Xende e ao sur de 
Covelo, polo leste están Xesta e Seixido. 
 
Ao igual que o resto das parroquias, vive un progresivo 
despoboamento e soamente na época estival, coa 
chegada dos emigrantes procedentes de México e Brasil, 
volve retomar a vida que antano posuía. 
 
O topónimo de Antas fai referencia ás pedras ou dolmens 
que representaban monumentos megalíticos. É posible 
que este nome sexa indicador de que esta fose zona na 
que abundasen estes monumentos de carácter funerario. 
 
Crese que existía unha calzada romana que viña dende 
Gaxate e enlazaba cun camiño que procedía de Beariz e 
comunicaba A Lama co mosteiro de Acibeiro, no 
municipio de Forcarei, permitindo así abrir camiño cara a 
Santiago. 



 
Parece ser que antigamente o núcleo oficial de Antas estaba localizado en O Pión. 
 
En 2005 conta cunha poboación de 296 habitantes.  
 
Manifestacións artísticas mais destacadas na parroquia: 
Calzada romana Camiño da Brea  
Igrexa parroquial Santiago de Antas  
Santuario das Ermidas 
Casa reitoral 
Baldaquino da igrexa vella de Antas  
Peto esmoleiro Virxe de Fonsanta 
Via Crucis 
Cruceiro das Ermidas 
Cruceiro no Cotiño 
Peto de ánimas de Moa 
Sete Fontes 
Monumento ao emigrante 
Peto de ánimas do Cotiño 
Peto de ánimas do Pozo do Liño  
Peto de ánimas de Carreiros 
 
 
Parroquia de Barcia do Seixo 
 
Limita ao norte coa provincia de Ourense, onde se atopa 
o monte Portela da Cruz, que é o límite entre as dúas 
provincias. Ao sur limita coas parroquias de Covelo e 
Seixido; ao leste, coa cordiIleira do Sudo; e ao oeste, co 
monte do Seixo. 
 
Santa Ana de Barcia conta neste ano cunha poboación 
de 304 habitantes 
 
Manifestacións artísticas mais destacadas na 
parroquia: 
Igrexa parroquial de Santa Ana 
Capela da Virxe da Saleta de Cambeses  
Casa reitoral de Barcia 
Reloxo de sol en Cambeses 
Peto da igrexa de Barcia do Seixo 
 
 
 
 
 
Parroquia de Verducido 

 
San Martiño de Verducido pertenceu 
no pasado á freguesía do señorío dos 
Sotomayor. Limita ao norte con 
Gaxate; ao sur, con Estacas; e ao 
leste coa Laxe, estas dúas últimas 
parroquias de Fornelos de Montes. 
Parece ser que pertenceu no pasado a 
San Martiño de Barciademera (O 
Covelo). 
 
Verducido é un lugar cheo de historia. 
Podemos aprecialo se nos achegamos 



ata a súa igrexa parroquial e arredores, alí os restos artísticos que atopamos indican que xa no 
s. XVIII foi terra de bispos. A parroquia pertencía ao arciprestado de Oitavén, incluida na 
diocese de Tui-Vigo. 
 
Actualmente padece un progresivo despoboamento, ao igual que acontece no resto das 
parroquias do municipio. Verducido foi tamén azoutada por unha devastadora emigración, de aí 
que a súa poboación acuse un forte envellecemento e sexa moi escasa, no ano 2005 conta con 
tan só 240 habitantes. 
 
Manifestacións artísticas mais destacadas na parroquia: 
Igrexa parroquial de San Martiño de Verdúcido  
Capela de Santo Antonio en Celtal 
Casa dos Coroneis de Piñeiro 
Casa do Maeso Piñeiro 
Ponte sobre o río Parada 
Escudo dos López de Sotomayor en Piñeiro  
Escudo dos López de Sotomayor en Porto  
Peto de ánimas de Bazocas 
Cruceiro de Verducido 
Cenotafio dos bispos de Verducido 
Sepulcro de D. Juan Oubiña Garrido 
Mausoleo de Manuel Portela 
Peto de ánimas do Cruceiro 
 
 
Parroquia de Covelo 
 

 
Detalle de escultura. Covelo 
 
Esta parroquia pertencía á freguesía de Pontevedra, á diocese de Tui. A paisaxe fai deste lugar 
unha paraxe perfecta entre suaves montañas. Sitúase ao norte de Santiago de Antas, ao sur de 
Escuadra e do coñecido monte do Seixo e ao oeste con San Bartolomeu de Seixido, está 
bañado polo Verdugo. 
 
É zona de emigrantes que partiron, na súa gran maioría, a México e Brasil. Actualmente Covelo 
padece, ao igual ca o resto das parroquias da Lama, as consecuencias dunha forte emigración, 
no ano 2005 conta con 308 habitantes censados. 
 
Covelo é terra de canteiros, proba dilo son as múltiples mostras de arte en pedra que afloran 
nas súas fachadas, sorprenden os baixorrelevos atopados nos variados cantos da vila. Por 
todo iso consideramos importante sinalar aqueles mestres da pedra que destacaron dalgún xeito 
co seu traballo, xa sexa na súa parroquia ou en parroquias veciñas. 
 
Domingo Antonio Malbar, fundador en 1763 do cruceiro de Covelo, realizado por Esteban 
Gómez Fontela. 
Manuel González Perdiz (1833-1905), famoso escultor de Covelo ao que se deben obras de 
peso, como o cruceiro baixo quiosco de Xende. 
Alejandro Cabanelas Araújo (1895-1965), autor da maior parte de esculturas e relevos que 
atopamos en Covelo. É coñecido como o escultor de Covelo, posterior no tempo a Manuel 



González Perdiz e trinta anos menor que o seu protector e primo, o popular mecenas Manuel 
Barreiro Cabanelas. 
 
Manuel Barreiro Cabanelas, coñecido co sobrenome de Conde Cabanelas, non foi artista, pero si 
patrocinador das coñecidas escolas de Covelo. A súa fortuna serviulle para facer doazóns a 
paisanos de Covelo e mellorar así a vida dos seus conveciños. Tamén colaborará 
economicamente na creación do Hospital Provincial de Pontevedra. 
 
Manifestacións artísticas mais destacadas na parroquia: 
Igrexa parroquial de San Sebastián. Laxedo. Covelo  
Capela da Virxe da Santísima en Pelete 
Obra pía do Pelete ou casa reitoral 
Núcleo rural de Covelo 
Casas para colonias do Conde Cabanelas 
Peto de ánimas de Barbeiras 
Cruceiro da Fírveda 
Ponte do cura en Porto. A Fírveda 
Monumento ao emigrante 
Monumento a Manuel Barreiro Cabanelas 
Cruz de pedra de Portela no monte Seixo 
Cruceiro de Covelo 
Cruceiro de Belendes. Barbeira de Arriba  
Cruceiro na Fírveda 
Peto de ánimas de santo Antón en Covelo  
Reloxo de sol cuadrante en Rozadas 
Peto e cruceiro do Covelo 
Peto de ánimas do río Verdugo 
Peto do camiño da igrexa 
Cruceiro de Fírveda 
Puente del cura en Porto. A Fírveda  
Monumento al emigrante 
Monumento a Manuel Barreiro Cabanelas  
Cruz de piedra de Portela en el monte Seixo  
Cruceiro de Covelo 
Cruceiro de Belendes. Barbeira de arriba  
Cruceiro en Fírveda 
Peto de ánimas de San Antón en Covelo  
Reloj de sol Cuadrante en Rozadas 
Peto e cruceiro do Covelo 
Peto de ánimas do río Verdugo 
Peto do camiño da iglesia 
 
 
Parroquia de Escuadra 
 

En 1936, os veciños de Escuadra do Peso solicitan que a 
parroquia non sexa excluida do concello. Grazas á presión 
que exercen non se produce a escisión e configúrase así 
unha nova parroquia denominada hoxe San Lourenzo de 
Escuadra, a cal conta actualmente cunha poboación de 
186 habitantes. 
 
Manifestacións artísticas mais destacadas na 
parroquia: 
Paso de Poldras en Carrizáns 
Ermida do Peso 
Ermida de San Lourenzo 
Peto de ánimas de Rozadas en San Lorenzo  
Peto das ánimas de San Lorenzo 
Peto do Peso da Portela  



Ponte sobre o río Verdugo  
Ponte de Barbeira. Peso 
Ponte San Lourenzo 
Cruceiro de Casal en Carrizáns 
Cruceiro de Carrizáns con peto 
Reloxo de sol cuadrante. As Rozadas 
Portal de San Lourenzo de Escuadra 
 
 
Parroquia de Gaxate 
 
 
Os restos arqueolóxicos adiados no castro de Gaxate indican 
que foi unha zona habitada dende tempos remotos. 
 
Parroquia bañada polo Oitavén, sitúase xunto a Verducido, 
ao sur do concello. Limita ao norte con Xende e ao oeste 
con Forzáns (Ponte Caldelas). 
 
Durante o feudalismo, os nobres ocupaban o poder e po-
suían ostentosas casas que aínda hoxe podemos atopar. 
Máis tarde, no  s. XV, Gaxate pertencerá ao Condado de 
Soutmaior, e crese que Pedro Madruga e a súa esposa D.ª 
Urraca tiveron casa en Gaxate. 
 
Os habitantes desta parroquia van minguando co paso do 
tempo, debido á emigración das súas xentes a Portugal, 
Brasil, e Europa, na súa maioría. Proba dente feito son as 
múltiples evidencias arquitectónicas que podemos admirar: 
os pazos, as casas señoriais... Os seus habitantes, con nostalxia, aínda lembran os anos 
dourados de Gaxate, onde abundaban as tardes de festa e cine, as xuntanzas, faladoiros e os 
primeiros paseos en coche. Gaxate era un lugar innovador, foi a primeira parroquia do 
municipio que contou con luz eléctrica xerada por unha fábrica de electricidade alí situada. Todas 
estas novidades chegaban de mans daqueles emigrantes que, enriquecidos, retornaban á vila 
no verán, e que traían con eles novas ideas e instalaban outros costumes de vida entre os 
veciños. Actualmente están censadas 210 persoas. 
 
Manifestacións artísticas mais destacadas na parroquia: 
Igrexa parroquial de San Pedro  
Capela de San Vicente 
Capela de Muíños 
Casa da Chanciña 
Casa O meu Repouso 
Casa do Pazo 
Casa da Picota 
Casa Honorata 
Fábrica de electricidade 
Escudo dos López de Sotomayor na igrexa. 
Ponte romana cara a Baliñas  
Cruceiro do barrio da Rocha  
Peto de ánimas de Porto Anta.  
Peto de ánimas do Pido de Abaixo  
Almas de Portodana 
 
 
 
 
 
 
 



Parroquia da Lama 
 
 

 
Igrexa parroquial da Lama 
 
O Concello da Lama foi no pasado señorío dos arcebispos de Santiago de Compostela. 
Pertencía ao partido xudicial de Caldevergazo, xunto a Santiago de Antas, San Pedro de 
Gaxate, Santa Olalla de Ponte Caldelas, Santa Ana de Barcia, Santiago de Caroi e San 
Sebastián de Covelo. 
 
En 1835, constitúese o Concello de Caldevergazo, que agrupaba as parroquias da Lama, 
Antas, Barcia, Verducido, Caroi, Covelo, Gaxate e Xesta. 
 
En 1841, o concello pasa a denominarse A Lama (BOP n.° 24, do 25 de febreiro). A capital 
estaba localizada na parroquia da Lama. 
 
En 1845, deixa de ser cabeceira do partido xudicial a favor da veciña Ponte Caldelas. 
 
Actualmente é a parroquia do concello onde se concentra o maior número de habitantes, así, 
en xuño de 2005, conta con 682 habitantes censados. 
 
En 1867, Caroi deixa de formar parte do noso concello para pasar a pertencer ao veciño 
concello de Cotobade. 
 
Os seus límites son: polo norte, o río Verdugo e a parroquia de Antas; polo sur, Forzáns e 
Caritel; polo leste, Caritel e Ponte Caldelas; e polo oeste, Xende. Os seus principais montes 
son o Ceo, que separa os altos vales do Verdugo e o Oitavén, e o Castro, situado no centro da 
parroquia. 
 
Manifestacións artísticas mais destacadas na parroquia: 
Igrexa parroquial de San Salvador 
Capela do Sagrado Corazón do Castro  
Via Crucis 
Capela de Santa Ana 
Casa dos Contreras ou Fidalgos  
Escudo casa de D. Ignacio Contreras  
Escudo casa de Manuel Contreras  
Casa consistorial 
Casa reitoral 
Ponte sobre o río Verdugo 
Peto esmoleiro de santa Ana  
Peto do Sagrado Corazón 
Peto de santo Antonio 
Peto de ánimas de Xesta 
Cruceiro esmoleiro de Coruxeiras 
Cruceiro da Portela 
Cruceiro de Santa Ana 
Cruceiro de ánimas do Braserito 
 



Parroquia de Seixido 
 

San Bartolomeu de Seixido atópase situada 
na faldra do Suído e á beira do Verdugo. 
Limita ao norte coa parroquia de Barcia de 
Seixo; ao sur, con Xesta e Antas; ao leste, 
co Suído; e ao oeste, con Covelo. 
 
Os seus montes son o Suído e o Seixo e o 
río que pasa por esta parroquia é o 
Verdugo, que a separa da parroquia de 
Covelo. Actualmente ten unha poboación de 
351 habitantes.  
 
Manifestacións artísticas mais 
destacadas na parroquia: 
Ponte sobre o río Verdugo en Cabalar 
Igrexa parroquial de San Bartolomeu de 
Seixido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parroquia de Xesta 
 
 

 
Ponte de Liñares 
 
 
San Bartolomeu de Xesta está situada ao sur de Seixido, ao pé do río que leva o seu mesmo 
nome. Ten polo norte Antas; polo sur, Gaxate e Xende; polo sueste, Xende; e polo oeste, a serra 
do Suído. Xesta está situada a moita altura (é a parroquia con máis altura de todo o municipio da 
Lama) e limita co Concello de Avión na provincia de Ourense. 
 
Actualmente a súa poboación é de 383 habitantes.  



Manifestacións artísticas mais destacadas na parroquia: 
Igrexa parroquial de San Bartolomeu de Xesta  
Ermida dos Prados 
Ponte de Liñares 
Ponte medieval 
Cruceiro de san Bartolomeu 
Calzada romana Camiño da Brea 
Peto esmoleiro de san Xudas da Grifa 
 
 
Parroquia de Xende 

 

San Paulo de Xende é unha parroquia con gran tradición que ata 1904 pertencía á parroquia de 
Forzáns (hoxe Ponte Caldelas). A maior parte da historia que coñecemos do lugar xira arredor da 
concorrida celebración da romaxe do Santo Cristo da Agonía de Xende, a onde acoden miles de 
devotos e romeiros de toda Galicia xa dende o s. XVII. 
 
Alí podemos admirar a obra do popular canteiro Manuel González Perdiz, canteiro de Covelo, 
autor do cruceiro baixo baldaquino e da fonte do calvario (obras realizadas en 1868, cando era 
administrador de Xende Domingo Antonio Hermida). 

 
Xende, ao norte, limita coa parroquia de Antas; ao leste, coa de Xesta; ao sur, con Gaxate; e 
ao leste, separada polo monte do Ceo, coa capital da Lama. Actualmente a súa poboación é de 
129 habitantes. 
 
Manifestacións artísticas mais destacadas na parroquia: 
Igrexa parroquial de San Paulo de Xende 
Cruceiro baixo baldaquino 
Via crucis 
Gruta, escalinata 
Peto de ánimas de Aldea 
Fonte do Calvario de Xende 
Peto de ánimas de Manuel Piñeiro, na estrada entre o cemiterio e a aldea de Xende 
Peto esmoleiro da Virxe dos Pobres de Xende 
 



5 Educación 
Cultura e xuventude 

 
Colexio 
 

O CEIP é o único colexio de educación infantil e primaria deste concello. Está dentro da 
zona educativa de Ponte Caldelas e está adscrito ao IES de Ponte Caldelas. 
 
Conta cun total de 120 alumnos, distribuidos en educación Infantil (35) e educación primaria 
(85), e ten unha media de 15 alumnos por aula. 
 
A distribución de alumnos ao longo do curso 2005/2006 é a seguinte: 
 
Educación infantil (3-4 anos)......................... 17 alumnos 
Educación infantil (5 anos). ........................... 18 alumnos 
Educación primaria en 1° .............................. 14 alumnos 
Educación primaria en 2° .............................. 13 alumnos 
Educación primaria en 3° .............................. 14 alumnos 
Educación primaria en 4° .............................. 18 alumnos 
Educación primaria en 5° .............................. 10 alumnos 
Educación primaria en 6° ............................. 16 alumnos 
 
O colexio dispón de 12 profesores: 
 
5 de educación primaria  
2 de educación infantil  
1 de Filoloxía Francesa  
1 de Filoloxía Inglesa,  
1 de Educación Física 
1 de Educación Musical 
1 Pedagoxía Terapéutica 
 
O centro ten 19 aulas: 
 
2 de educación infantil  
6 de educación primaria 
3 de lingua inglesa 
1 de informática (con 10 ordenadores) 
1 de audiovisuais 
1 laboratorio 
1 apoio 
1 biblioteca 
1 de educación musical 
2 de usos múltiples 
 
Conta ademais de: cociña, comedor escolar, salón de actos, 2 patios cubertos e diferentes 
espazos ao aire libre. 
 
No comedor escolar comen sobre 110 alumnos de educación infantil e primaria. O comedor 
está atendido por 2 cociñeiras e dez colaboradoras (entre profesoras e nais). 
 
 
 



Axencia de lectura Municipal 
 
No ano 2000, o concello crea a Axencia de Lectura Municipal co obxectivo de Iles proporcionar 
a todos os veciños, libros e diversos materiais, así como servizos e soportes para satisfacer as 
súas necesidades de información, educación e acceso á cultura. 

 
Para acceder é necesario dispoñer do carné de lector, que e gratuito e se consegue na propia 
biblioteca. 
 
A Axencia de Lectura é de libre acceso. As obras están ao alcance do usuario, ordenadas en 
estantes mediante o sistema de clasificación denominado CDU (clasificación decimal 
universal). 
 
Dentro da biblioteca hai unha área infantil, reservada para os máis pequenos, na que poden 
realizar actividades ou xogos. 
 
Outro espazo está dedicado a narrativa, poesía e teatro en castelán e galego. 
 
Creouse un lugar destinado a libros de consulta, obras de referencia, enciclopedias temáticas, 
dicionarios, atlas... 
 
Tamén hai un espazo para audiovisuais, onde se poden ver películas, DVD, etc. 
 
Os servizos cos que conta a biblioteca son: 
 
Xestión de adquisicións 
Catalogación Lectura en sala 
Boletín de novidades 
Sección local Fotocopias Empréstito 
Empréstito interbibliotecario 
Sección infantil e xuvenil 
Videoteca 
Acceso a Internet 
Lectura de cd-Rom e DVD 
Ademais, organiza actividades culturais e colabora coa escola e instituto. 
 
A biblioteca conta cunha superficie útil de aproximadamente 85 m2. 0 número de usuarios-
socios no ano 2005 ascende a 192. Os fondos catalogados da biblioteca superan os 2.800 
exemplares. 
 
 
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) 
 
O concello creou, no ano 2001, unha oficina de información xuvenil. Esta ten a finalidade de 
lles facilitar aos mozos do concello o acceso a aquela información que, dalgún xeito, sirva para 
lles dar resposta as súas necesidades e inquietudes. 
 
Deste modo, pretendemos involucrar a todos os mozos do municipio nun plan de información 
dinamizador e integrador. 
 
É un servizo público e local que depende do concello e pertence a rede galega de información 
e documentación xuvenil dependente esta da Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade e, 
pola súa vez, da Vicepresidencia de lguaIdade e do Benestar, os cales orientan e inspeccionan o 
funcionamento deste servizo de información municipal. 
 
O local que ocupa está perfectamente acondicionado, é de uso exclusivo e nel desenvólvense 
labores en materia de xuventude. Desempéñanse funcións de información e un plan de 
actividades de dinamización da información para a poboación nova, entre as que se atopan: 
Expedición do Carné Xove Euro 26, que ofrece facilidades e descontos para mozos. 
 



Orientación e formación. 
Celebración de actividades e xornadas, así como cursos, talleres, charlas... con temática 
adaptada aos mozos. 
 
Información e asesoramento:  
• Campamentos, albergues... 
• Premios, concursos, bolsas...  
• Bolsa de traballo  
• Vivencia para mozos 
 
Promoción do asociacionismo e cooperación entre os mozos: 
 
• Información e asesoramento legal sobre creación de asociacións 
• Apoio e fomento para asociacións e colectivos xa constituídos 
• Potenciación e vantaxes do asociacionismo entre os mozos 
 
Contamos cunha rede de ordenadores con acceso a Internet, cámaras web, escáner e 
impresora. 
Informamos e asesoramos diferentes accións do Programa Xuventude como son: 
 
• Acción 1. Xuventude con Europa 
• Acción 3. Iniciativas de Grupo 
 
Voluntariado: 
 
Apoiamos iniciativas de voluntariado para mozos de 18 a 25 anos que desexen participar en 
proxectos locais ou como voluntarios no estranxelro. 
 
En definitiva, tratamos de ser unha alternativa máis para todos os mozos do municipio. 
 
 
Internet rural 
 
O concello conta cun servizo público de banda ancha ao que teñen acceso libre e gratuito 
todos os veciños e visitantes do municipio. Este servizo creouse grazas ao Programa Internet 
rural, que é unha iniciativa levada a cabo en coordinación por REDES, da Conselleria de 
Industria da Xunta de Galicia, as deputacións provinciais e os concellos. 
 
As súas instalacións comparten edificio coa Axencia de Lectura Municipal e a Oficina Municipal 
de Información Xuvenil. 
 
O usuario pode facer uso de 6 terminais, 1 impresora, 3 cámaras web e 1 escáner, sempre que 
cumpra as normas xerais de funcionamento establecidas polos teIecentros. 
 
A finalidade deste servizo é desenvolver unha política que permita empregar os beneficios das 
novas tecnoloxías da sociedade de información para a extensión da cultura e  é ,  ademais, o 
medio de achegar o usuario á realidade e favorecer o seu desenvolvemento. 
 
Outro dos seus obxectivos é  proporcionarlles aos veciños un lugar de referencia cultural e de 
acceso á información. En definitiva, con isto trátase de reducir, na medida do posible, as 
diferenzas tecnolóxicas existentes entre o ámbito rural e o ámbito urbano. 
 
 
Escola-Obradoiro da Lama II 
 
O concello promoveu o presente ano unha escola-obradoiro subvencionada pola Consellería 
de Asuntos Soclals, Emprego e Relacións Laborais, cunha duración de 12 meses. Durante este 
período procédese a atender as necesidades de formación teórico-prácticas de 33 alumnos-
traballadores, dos cales hai un total de 13 homes e 20 mulleres, todos eles maiores de 25 
anos, que se atopaban desempregados e que se reparten en tres especialidades: 



 
12 albanelería 
12 cantería 
9 xardinería e medio ambente 
 
O persoal que integra o equipo directivo, docente e de apoio está integrado por un director, 
unha titora, un docente de albaneleria, un docente de xardinería, un docente de cantería, unha 
administrativa e unha mestra de formación compensatoria. 
 
O obxectivo desta escola-obradoiro é proporcionarlles aos alumnos-traballadores das 
diferentes especialidades a formación precisa para lles facilitar con posterioridade a súa 
inserción no mundo laboral. Ténense proxectadas a realización de 5 intervencións en diferentes 
zonas do concello: 
 

1. Acondicionamento do sendeiro do río Verdugo 
2. Ampliación do garaxe do parque móbil municipal 
3. Axardinamento do ámbito do centro de formación da Lama 
4. Pórtico e capela do cemiterio de Escuadra 
5. Reforma da casa do conserxe dentro do recinto do CEIP da Lama 
 

Así mesmo, impartiráselles aos alumnos un módulo de iniciación á informática coa finalidade 
de incrementar as súas posibilidades de inserción no mercado laboral. 
 
 
Asociacións 
 
O asociacionismo é un bo instrumento para orientar as aspiracións e inquietudes de todos os 
veciños, é unha forma máis para que a nosa comunidade presencie ou participe na vida políti-
ca, económica, social ou cultural do pobo. Por isto, consideramos de grande utiIidade todo tipo 
de asociacionismo. A Lama conta cunha Asociación Xuvenil Monte do Castro, integrada por 
mozos de 15 a 30 anos, que realizan actividades culturais, de ocio e tempo libre, así mesmo 
participaron en intercambios con mozos europeos e hispanoamericanos, grazas ao Programa 
Xuventude con Europa, que subvenciona a Unión Europea. 
 
 
Asociacións do concello 
 
Asociacións xuvenís: 
Asociación Xuvenil Monte do Castro da Lama  
Avda, do Concello, 3 
Tfno.: 986 76 69 12 
36830 A Lama. 
 
Asociacións culturais: 
San Bartolomeu de Seixido  
Seixido, s/n 
36853 A Lama 
 
Las Ermitas  
Ramallal, 21 - Antas  
36853 A Lama 
 
Asociacións recreativas 
Centro Cultural Casino de Antas  
Antas 
36853. A Lama 
 
Asociacións deportivas 
Sociedad de Caza y Pesca A Lama  
Pedreira, 3 



36830 A Lama 
Tfno.: 986 768110 
 
 
Sociedad Deportiva 
A Lama S.D. 
Pedreira s/n – 36830 A Lama  
986 69 67 49 
 
Asociacións de veciños 
Asociación de Veciños Os Pedreiros de Antas  
Lugar de Ramallal 
36830 A Lama 
 
Asociación de Veciños O Cruceiro de Cernedo  
Cernedo - Barcia 
36837 A Lama 
 
Asociación Vecinal, Cultural y Social San Pablo de Gende  
Xende 
36853 A Lama 
 
Asociación de Veciños San Pedro, da parroquia de Gaxate  
R/Amargura, 1 
36000 Pontevedra 
 
Asociación de Veciños San Cristo de Gende  
Xende. 
36853. A Lama 
 
Asociación de Veciños San Bartolomé, parroquia de Seixido  
Rúa Portelina - Antas 
36853 A Lama 
 
A Fonte dos Chaos 
Casa do Pobo – Barcia do Seixo, 1 
 36839 A Lama 
 
Asociación de Veciños A Cavada  
A Cavada - Gaxate  
36853 A Lama 
 
Asociación de Veciños San Salvador da Lama  
Rúa Brexina, 2 
36830 A Lama. 
 
Asociación de Veciños O Castelo  
Borralleiro, s/n - Barcia de Seixo  
36839 A Lama 
 
Asociacións ecoloxistas 
Coordinadora Decove (Defensa da Comarca do Verdugo)  
Avda. do Concello, s/n 
36830. A Lama 
 
Grupo Ecolóxico Conservación A Lama "Ecola"  
Porteliña, 18 
36000 A Lama 
 
 



Asociacións de mulleres rurais 
Asociación de Mulleres Rurais Pedreira da Lama  
Pedreira, 8 
36830 A Lama 
 
Centros socioculturais  
Casa do Pobo  
Cocheiras, 5.  
36830 A Lama  
Tfno.: 986 76 81 99 
 
Casa da Cultura de Xende  
Xende 
36853 A Lama 
 
Casino da Comunidade de Veciños de Xesta  
Lugar Xesta, 14 - San Bartolomeu de Xesta  
36838 A Lama 
 
Casino da Parroquia de Seixido  
Lugar Seixido, 21 - Seixido  
36835 A Lama 
 
Centro Cultural Casino de Antas  
Lugar do Concello, 29 - Antas  
36853 A Lama 
 
Centro Cultural 
Lugar Cruceiro, 10 - Verducido  
36850 A Lama 
 
Centro Cultural de Veciños de Pelete  
Lugar Pelete, 6 - Covelo  
36839 A Lama 
 
Centro Sociocultural Borralleiro - Raíces- Carballeira – Taboadelo 
na parroquia de Barcia 
36837. A Lama 
 
Centro Cultural Cambeses  
Barcia 
36839 A Lama 
 
Centro Cultural Cernedo  
Barcia 
36837 A Lama 
 
Centro Sociocultural Giesta  
Xesta, 14 
36836 A Lama 
 
Centro Sociocultural Pigarzos  
Xesta 
36836 A Lama 
 
Centro Sociocultural Liñares 
 Xesta 
36836 A Lama 
 
Centro Cultural Gaxate 



Gaxate 
36853 A Lama 
 
 
 
Centro Cultural As Chozas 
Escuadra – Laxedo. Covelo 
36839 A Lama 
 
 
Festas e romaxes e mercado na Lama 
 
Festa Gastronómica do Lomedro 
Non ten data fixa, celébrase un domingo do mes de maio ou xuño. É un evento de carácter 
gastronómico de recente creación, este ano celebramos a VI edición. 
 
Antes do inicio da comida procédese á entrega de premios do concurso de relato curto e do 
cartel anunciador da festa, finalízase o acto coa lectura do pregón. 
 
A degustación do lomedro lévase a cabo na alameda. Hai tamén postos de pan artesán, tetilla 
galega, filloas, polbo, etc. 
 
 
Romaxe do santo Cristo da Agonia de Xende 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofrendas e corpiños da Igrexa parroquial de Xende 
 
Celébrase o sábado e o domingo anteriores a Corpus Christi no santuario e igrexa de Xende. 
Xende atrae xentes procedentes de diferentes lugares que se reúnen para pasar un día de 
romaxe. A palabra romaxe procede daquelas peregrinacións que os católicos facían 
antigamente a Roma para visitar a cidade santa, o seu obxectivo era rezar no lugar sagrado que 
gardaba os restos do primeiro papa da cristiandade, San Pedro. Esta viaxe supoñía un acto de 
agradecemento polos favores concedidos. Estas romaxes, ademais do significado relixioso, 
teñen un sentido profano que se manifesta nas comidas, a música e os bailes que acompañan 
estes eventos. 
 
A visita ao Santo Cristo é a festa máis popular do noso municipio e ten gran tradición, sabemos 
que se remonta a mediados do século XVIII e aínda se conservan trazos relixiosos da 
antigüidade. Antigamente, os romeiros chegaban andando ou a cabalo en peregrinación e 
pasaban a alí a noite, na casa reitoral. Moitas mulleres portaban nas súas cabezas féretros 
como ofrenda por aqueles familiares que padecían algunha enfermidade grave, hoxe en día 
aínda se poden observar algúns fieis con féretros, descalzos en procesión portando candeas ou 
de xeonllos percorrendo o adro da igrexa. 
 
A procesión parte da igrexa e encamíñase ao santuario onde se atopa un fermoso cruceiro 
baixo quiosco. 
 



Corpus Christi 
É variable. Celébrase cunha misa en xuño en Laxedo (Covelo). 
 
As Dores 
Celébrase o 24 de xuño nos Prados (Xesta). É unha celebración fixa na que se realiza misa, 
procesión e verbena. 
 
San Pedro 
San Pedro é o patrón de Gaxate. A festa e fixa, celébrase o 29 de xuño en Gaxate, con misa, 
procesión e verbena. 
 
Os Remedios 
Celébrase desde sempre o 2 de xullo en Xesta cunha misa, procesión e verbena. 
 
San Bieito 
É variable, adoita celebrarse un sábado de xullo (o máis próximo a san Bieito) en Verducido. 
 
San Cristovo 
Celébrase o sábado máis próximo ao 10 de xullo na Lama. Iníciase o acto cunha misa 
campestre e a beizón de coches, para continuar cunha procesión de coches decorados que 
percorre o centro da Lama, Antas, O Verdugo, Aguasantas, Ponte Caldelas, Caritel e regresa á 
Lama. 
 
San Lourenzo 
Celébrase o 20 de xullo en Liñares (Xesta). 
 
Virxe do Carme 
A finais de xullo. Celébrase unha misa, procesión e verbena en Verducido. 
 
Santiago Apóstolo 
Celébrase o 25 de xullo en Antas cunha misa, procesión ao Calvario e verbena. 
 
San Xoaquín e santa Ana 
Celébranse o 26 e o 27 de xullo na lama. Santa Ana é a patroa da capitalidade do municipio, e, 
polo tanto, das festas máis importantes. Ábrese o acto pola maná cunha misa mañá e 
procesión arredor da capela. O día 26 a festa e en Santa Ana, ao pé da capela, e o seguinte día 
27, aínda que os actos relixiosos se celebren na capela de Santa Ana, a festa faise na alameda 
da lama. 
 
Os Anxos 
Celébrase o 2 de agosto en Peso (Escuadra). 
 
A nosa Señora das Ermidas 
 

 
Monumento o Emigrante. As Ermidas (Antas) Escultura de Manuel Buciños 
 
É unha das festas máis concorridas do concello. Celébrase de forma fixa o 5 de agosto no 
monte do Ceo, nun santuario situado no lugar de Fonte Santa, parroquia de Antas. É un acto 
popular que da comezo o día 4, alí reúnense para cear os veciños da bisbarra, o día cinco van 
chegando os peregrinos e realízase a ofrenda á virxe. Lévase a cabo unha poxa, pola que se 



chegan a pagar importantes cantidades, para introducir a imaxe da santa na capela. Os romeiros 
van en procesión dende a capela ao cruceiro. 
 
A ela achéganse decenas de veciños das parroquias veciñas e concellos limítrofes, acoden 
tamén moitos emigrantes devotos, que se achegan en peregrinación antes da saída do sol para 
se lavaren en cada unha das sete fontes existentes. A continuación celébrase un xantar que se 
compón principalmente de asados, empanada, polbo, queixo... 
 
San Salvador 
Celébrase o 6 de agosto en Pedreira cunha misa. É o patrón da Lama. 
 
San Lourenzo 
Celébrase de forma fixa o 11 de agosto en Escuadra. 
 
Virxe de Guadalupe 
É unha romaxe de moita tradición que se celebra sempre o 12 de agosto nos Prados (Xesta). 
Gran cantidade de emigrantes de México retornan para celebrar este día, pois esta e tamén a 
patroa alí e iso é motivo abondo para celebrar festa grande no seu municipio. 
 
Virxe do Rosario 
Antigamente esta festa era a mellor de Gaxate, realizada pola parroquia e emigrantes vidos de 
Portugal e Brasil. Celébrase o 14 e 15 de agosto con misa e procesión. 
 
San Roque 
Celébrase o 16 de agosto en Seixido. 
 
Virxe de Lurdes 
Celébrase o 19 de agosto 
en Barbeira (Covelo). 
 
Festa da Xuventude 
Celébrase o 1 de setembro 
en Cendón (Seixido). 
 
Os Remedios ou Festa 
do Viño 
É unha festa en honra á 
Virxe dos Remedios que se 
celebra o 7, 8 e 9 de 
setembro en Pelete, 
Covelo. É moi coñecida en 
toda a bisbarra. 
 
A súa orixe é moi curiosa. 
Cóntase que, a finais do 
século XVIII, o fillo dun 
arrieiro que transportaba o 
viño do Ribeiro por estas 
terras cara á costa sufriu un 
grave accidente a causa 
dun couce que lle propinou 
un macho. O arrieiro 
dirixiuse entón á Virxe dos 
Remedios, e fíxolle a 
promesa de que, se 
sandaba o seu filio, lle 
regalaría todos os anos un 
pelexo de viño, ata a súa 
morte, durante o mes de 
setembro. 



 
Despois da solemne misa, procédese á apertura da pipa, que se acompaña cunha degustación 
de produtos típicos como o polbo, a empanada ou o churrasco. Os romeiros bótanlle ao tronco 
do centenario carballo do Pelete os restos de viño. Esta árbore, situada á saída da adega, é 
unha das máis antigas e famosas de Galicia. 
 
É unha festa repleta de emigrantes procedentes, sobre todo, de México. Eles son, ao igual que 
na festa das Ermidas e outras do concello, devotos protagonistas. O encontro amenízase os 
tres días con pasarrúas, gaiteiros, bandas de música, mariachis chegados de México, grupos 
folclóricos, orquestras, fogos de artificio... 
 
Santa Minia 
Celébrase o último domingo de setembro en Peso (Escuadra) con misa e verbena. 
 
Virxe da Saleta 
Non é fixa, celébrase o último sábado de setembro en Cambeses, Barcia, con misa e procesión 
arredor da igrexa. 
 
San Miguel 
Celébrase o 29 de setembro na Fírveda (Covelo) Celébrase o mesmo día en Gaxate. 
 
Semana Cultural da Lama 
Celébrase a última semana de xullo na Lama, onde se realizan diversos actos dedicados a 
nenos e maiores. 
Festa infantil con cinema ao aire libre, inchables, festa da escuma, xogos tradicionais, etc. 
Festa para maiores con teatro e cinema ao aire libre, verbenas, churrasco, etc. 
No río Verdugo celébrase un concerto folk. Este acto, malia ser de recente creación, ten grande 
éxito, sitúase na zona da praia fluvial, ámbito natural único. 
 
Mercado 
Célebrase o último domingo de cada mes na Avda. do Concello. 
 
 



6 Natureza 
e deportes 

 
Vexetación 
 

 
 

A Lama pertence á subprovincia astur-galaica e ao sector galaico-portugués. Segundo 
Rivas Martínez, a vexetación climática potencial é a da montaña galaico-portuguesa, a acidófila 
do carballo. 
 
Gran parte dos bosques están cubertos de carballos (Quercus robur), que chegan mesmo a 
ocupar as beiras dos ríos, piñeiros (Pinus pinaster), loureiro, bidueiro... os fentos comúns 
(Pteridium aquilinum), a xesta (Cytisus scoparius) branca, a negra e as matogueiras de toxo 
(Ulex europeaus). 
Abundan as breixeiras, cevurnais e pasteiros. 
 
 
Fauna 
 
Temos numerosas especies catalogadas como de interese especial, entre elas destacan: 
 
Mamíferos: 
Ourizo común, toupa, musarañas, fuíña, londra, teixugo, xineta, coello, esquío, leirón careto, 
tata, armiño, denociña, furón, raposo, lobo, xabaril, corzo... 
 
Aves: 
Estas terras son refuxio de multitude de especies de aves, algunhas delas relaciónanse co 
mundo acuático. 
Pega, corvo, choia, azor, gabián, rateiro común, falcón común, lagarteiro vulgar, perdiz vermella, 
garza, gaivota patiamarela, pomba torcaza, rula, cuco, curuxa común, bufo rapaz, moucho de 
orellas, moucho, avelaiona común, birrio común, picapeixe, bubela, cotovía, avión común, 
lavandeiras, andoriña común, laverca común, merlo acuático, papuxas, tordo común mito, 
ferreiriños, carboeiros, escribáns, pardais, estorniño negro, gaio... 
 



Anfibios: 
Tritón ibérico, tritón xaspeado, píntega común, sapo parteiro común, sapo común, sapo 
corredor, rá patilonga, rá verde... 
 
Réptiles: 
Liscáncer, lagarto ocelado, lagarto verdinegro, lagarta de bocage, lagarta ibérica, cobra lisa 
meridional, cobra de colar, cobra viperina, víbora europea... 
 
 
Recursos naturais  
 
As serras e os seus ríos 
 

 
 
Vista xeral do concello 
 
O concello está encadrado por tres serras: O Cando, O Seixo, O Suído. 
 
A Serra do Cando e unha gran masa de granito de dúas micas e está formada por microdina e 
plaxioclasa ácida. Serve de fronteira natural con Ourense. A Lama compártea con outros 
concellos como Cerdedo, Cotobade, Forcarei e Beariz. A paisaxe é de montañas medias, as 
súas superficies están cubertas de matogueiras a base de toxo, ericáceas e xesta, carballos e 
bosques de ribeira, masas de bidueiro, acivro, salgueiro, ameneiro, no sotobosque o ruscus, 
arandeira, loureiro, abeleira e sanguino. Nesta serra a fauna e moi completa e destacan especies 
que xa tratamos no apartado anterior. 
 
A Serra do Suído e a do Cando forman parte da dorsal galega, unha cadea montañosa moi 
erosionada que, dende Estaca de Bares ao Miño, divide a Galicia en dúas, A Lama comparte 
estas serras nalgúns dos seus lugares con Ponte Caldelas, Cotobade e Fornelos de Montes. O 
Suído presenta un nivel de cumios elevados como o coto da Puza (1.035 m). Na parte baixa da 
serra do Suído atopamos unha das carballeiras mais grandes de Galicia, a coñecida carballeira 
do río Xesta. 
 
Estas montañas sofren unha manifesta erosión como consecuencia da auga e dos incendios. 
 
Destacamos algunhas altitudes: 
 
Coto da Puza ...................................1.035 m 
Portela dos Xarotos..........................1.025 m 
Foxo do Lobo....................................1.000 m 
Seixo.................................................1.000 m 
Santa Marina ....................................... 993 m 
O Cando .............................................. 968 m 
Neno do Lobo...................................... 941 m 



Penalba ............................................... 906 m 
Outeiro da Vella................................... 856 m 
Encrucilladas ....................................... 841 m 
Portela da Cruz.................................... 740 m 
 

 
 
 
Entre as serras do Cando e do Suído discorren os dous ríos da Lama formando un gran val, 
constitúen un espazo ecolóxico e turístico moi interesante. 
 
Os ríos Verdugo e Oitavén drenan 176 km2 dos municipios da Lama, Ponte Caldelas, Fornelos 
de Montes, Pazos de Borbén e Soutomaior. Producen unha conca conxunta duns 335 km2, cun 
percorrido de 32 km o Oitavén e duns 40 km o Verdugo. 
 

 
 
O Verdugo nace a uns 880 m de altura no lugar de Pica Ferveira, na parroquia de Santa Ana 
de Barcia (A Lama), moi próximo á provincia de Ourense. A súa lonxitude é de 40 km e o 
desnivel de 880 m. A súa conca é estreita e pequena, esténdese de NE a SW e predominan os 
tramos encaixados. Os principais afluentes son o Barbeira (no lugar de Verdugo, parroquia de 
San Lourenzo de Escuadra), Calvelle (límite natural con Ponte Caldelas), Portomuíño e San 
Vicente. Seguindo o curso do río atopámonos con carballeiras únicas en extensión e calidade 
ambiental, o río no seu discorrer forma unha serie de fervenzas e pozas de gran beleza. O 
Barbeira é un dos seus afluentes máis importantes 
 
En Ponte Verdugo, Ponte Caldelas e Soutomaior, atopamos os coutos de pesca do Verdugo 
onde predominan especies como troita, angula, pardilla, reo... 
 



O Oitavén nace na serra do Suído, toma dirección oeste para recibir auga do regueiro das 
Ermidas procedente de Pedra Longa a uns 720 metros de altitude. Outros cursos de menor 
importancia son As Ermidas, Porto do Río, Porta Cambeses, Carrasquedo, Xaque, Sarabia e 
Fermosa. Así, o Oitavén discorre Cunha dirección NESW, bastante encaixado. O seu principal 
afluente e o río Parada que nace tamén na serra do Suído, moi preto de Xesta a máis de 920 m 
de altitude, resulta da unión de varios regatos como Valdohome, Oceiro de Rexa e Fonte Oceira. 
 
As augas do Oitavén son embalsadas en Eiras (Concello de Ponte Caldelas e Fornelos de 
Montes) e fornecen de auga a cidade de Vigo. 
 
Os meses de maior caudal son xaneiro e febreiro e o caudal máis baixo prodúcese en agosto e 
setembro. O Verdugo presenta unha pendente do 2'8% e o Oitavén do 1'9%. Únense, Oitavén 
e Verdugo nas (Rañas) terras de Soutomaior e xuntos percorren uns 7 km, para desembocar, a 
través da enseada de San Simón na ría de Vigo, á altura de Ponte Sampaio. 
 
Na Lama podemos atopar belos cantos bañados polo río Verdugo ou o Xesta, gozar de 
fervenzas como a de Liñares, A Fírveda, ou Abelaído, de praias fluviais naturais como a do 
Verdugo, Liñares, Prados, Verducido e A Fírveda. 
 
Os amantes do sendeirismo poden achegarse ao noso municipio e internarse na natureza a 
través das suas rutas: Tras os pasos do lobo, nos Prados, e Tras os pasos do río Xesta, en 
Liñares. 
 
 
Rutas de sendeirismo 
 
A Lama posúe un ámbito privilexiado para gozar da natureza e practicar sendeirismo. No ano 
1998, como parte dun proxecto patrocinado por Voz Natura, o concello elabora, grazas a 
alumnos do módulo de Medio da encola-obradoiro, dúas rutas de sendeirismo, denominadas 
Tras os pasos do lobo e Tras os pasos do río Xesta. 
 
A primeira ruta comeza e remata na ermida 
dos Prados, atravesa a súa vizosa carballeira 
e ascende ata a granítica serra do Suído, a 
continuación baixa ata a Grifa, dende onde se 
regresa. A duración do percorrido é de 
aproximadamente 5 horas, a altitude máxima 
que se alcanza é de 988 m e a mínima de 750 
m, e a súa dificultade e media. 
 
A segunda ruta empeza e finaliza na 
parroquia de Liñares, atravesa o río pola 
ponte do mesmo nome e baixa ata Cortegada, 
onde podemos admirar o seu interesante peto 
de ánimas, pasando o río entre carballeiras 
ata chegar a Paradela, onde se poden ad-
mirar belos muíños. Á volta atopamos coa 
impresionante fervenza pola que discorren as 
augas do río Xesta, dende alí regresamos 
novamente a Liñares. 
 
Facendo esta ruta atravésase o antigo camiño real, senda que foi unha importante ruta 
comercial do viño do Ribeiro e que se entendía dende a costa ata a bisbarra do Ribeiro, en 
Ourense. A duración aproximada desta ruta é  de 4 horas, a altitude máxima é  de 530 m e a 
mínima de 400 m e a dificultade é  media. 
 
 
 
 
 



Fervenzas 
 
Na Lama podemos atopar espectaculares saltos de auga cristalina que se agochan entre 
vizosas paisaxes, en ocasións de difícil acceso. 
 
O Verdugo reparte as súas augas entre os diferentes vales, estes van configurando unha paisaxe 
de soño, atópanse afastados dos núcleos de poboación. O seu caudal permitiulles aos nosos 
antepasados construir multitude de muíños fariñeiros hoxe en desuso. 
 
As súas augas, xunto ás  do Oitavén e as  do Parada, baixan da Serra e únense para 
converterse en ría e máis tarde internarse no mar. Estes saltos de auga van conformando a 
paisaxe e xorden nalgúns lugares belas fervenzas que debemos protexer, pois en ocasións 
vense ameazadas pola acción do home. Os máis coñecidos son: Abelaído en Antas, Liñares en 
Xesta e A Fírveda en Covelo. 

 
 
Fervenza de Liñares (Xesta) 
 
 
Miradoiros 
 
Belas paraxes naturais dende onde se ve toda a bisbarra e as rías de Pontevedra ou Vigo. Son 
montañas agrestes nas que podemos admirar interesantes especies de fauna e flora. 
 
Monte do Seixo: dende este miradoiro podemos ver as rías de Pontevedra e Vigo. 
 
Monte do Castro: dende este enclave pode observarse a vila da Lama e parte dos concellos 
limítrofes. 
 
Dende a alta serra do Suído podemos divisar as tres rías: Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de 
Arousa. 
 
 
Lugares de interese 
 

 
Cruceiro e carballeira das Ermidas (Antas) 



 
Podemos internarnos na espesura de bosques cunha excepcional vexetación composta de 
carballos, acivros... Lugares fermosos que hoxe en día non é doado atopar. Destacamos: as 
Ermidas en Antas, os Prados en Xesta, a carballeira de Liñares e Pigarzos en Xesta 
 
A praia fluvial do Verdugo está moi preto do núcleo de poboación da Lama, é un lugar perfecto 
para gozar de vexetación, sol e auga. 
 
O carballo centenario do Pelete: está considerado como unha especie de gran valor e incluíuse 
na Guia das árbores singulares de España xunto a outras centenarias árbores de 
Pontevedra como son: o carballo de Santa Margarida en Mourente ou a figueira do Meco no 
Grove. 
 
 
Pesca e caza na Lama 
 
Pesca 
A pesca é un dos deportes con maior atractivo que presenta o noso municipio. 
 
O río Verdugo presenta un caudal perfecto para o desenvolvemento desta práctica. Ao longo 
do seu percorrido destacan tres zonas ou coutos de pesca: A Lama, Ponte Caldelas e 
Soutomaior. Entre couto e couto hai zonas que podemos denominar libres. 
 
O couto da Ponte Verdugo pertence á Sociedade de Caza e Pesca de Cotobade, en consorcio 
coa Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. 

 
 
Pódese pescar sempre que previamente solicitemos permiso de pesca. Na Lama expídense 
permisos en Ponte Verdugo, no bar O Verdugo. 
 
A zona de pesca esténdese ao longo de 8 km e pódese pescar todos os días laborables, agás 
luns e venres. Diariamente, expídense unha media de 12 permisos en días laborables e 16 en 
días festivos. 
 
Existen outras zonas de pesca onde non é necesario o permiso, dende Covelo cara ao 
nacemento do río e dende Reloxeiro ata os límites con Ponte Caldelas (A Fraga). Non 
debemos esquecer que a pesca libre está prohibida en toda Galicia. 



 
No municipio contamos con outros ríos aptos para a pesca, como o río Barbeira, que está no 
límite entre A Lama e Cotobade. O seu curso conflúe co río Verdugo na praia fluvial, ou co río 
Xesta ao seu paso pola parroquia de Xesta. 
 
A especie que abunda é a troita e os cebos habituais de pesca son a miñoca, a mosca 
afogada, a culleriña (en época estival), o saltón, o besbello, e o coco da cera (larva). 
 
A medida mínima para pesca é de 19 cm e a cota por día e pescador son 10 troitas. 
 
 
A caza 
 
No municipio da Lama contamos con 3 coutos de caza que inclúen nove parroquias, xa que 
Verducido corresponde ao couto do limítrofe municipio de Fornelos de Montes: 
 
-Barcia, Escuadra e Covelo: a elas pertence a Sociedade de Caza Monte do Seixo, cun número 
de socios que supera o centenar. 
 
-Xesta e Seixido: representadas pola Sociedade de Cazado res de Monte Seixido, o número de 
socios e tamén superior a cen. 

A Lama, Antas, Xende e Gaxate están incluídas na Asociación de Caza e Pesca da Lama 
formada por 80 socios. 
A caza maior realízase en batidas os sábados dende finais de agosto a finais de xaneiro e 
dedícase íntegramente á caza do xabaril. 

 
A caza menor dedícase ao coello, a perdiz, a arcea e o raposo (este último tamén se caza en 
batidas na mesma época de caza do xabaril). 

 
Cada socio pode obter un convite para cazar dende o primeiro domingo de decembro ata o día 
6 de xaneiro. 

 
O esquío, a aguia, o falcón, o lobo son depredadores e, pola súa vez, especies protexidas. 
Abundan os corzos, pero estes non poden ser cazados. 
 
 
Deportes 
 
Actividades e xogos deportivos 
 
O Concello da Lama, en canto ao deporte, ten como finalidade: 
 
O fomento de actividades deportivas. 
 
O aproveitamento integral das súas instalacións. 
 
Os deportes que máis se practican son aqueles que se desenvolven ao aire libre, podemos 
sinalar os seguintes: 
 
Fútbol.- Ocupa o primeiro lugar no número de grupos de deportistas que ven ao municipio. 
Contamos cun campo de fútbol de terra e un equipo propio. A construción deste campo triplicou 
as súas posibilidades de adaptar equipos, veciños e grupos para a práctica do fútbol. 
 

Fútbol sala.- Na actualidade ocupa o segundo lugar en relación co número de grupos e 
deportistas. O municipio non conta con equipos de fútbol sala, pero si con persoas que cada 
día utilizan o pavillón para a devandita práctica. Esta modalidade practícana tanto nenos coma 
adultos. 

 



Sendeirismo.- Deporte fomentado polo propio concello a través de dúas rutas: Tras os pasos 
do lobo e Tras os pasos do río Xesta, rutas de intensidade media, practicables ao longo de 
todo o ano. Adóitanse facer a pé, aínda que hai quen prefire faceIas a cabaIo. 
 
Hípica e ciclismo.- Os paseos a cabalo ou en bicicleta por este municipio son prácticas moi 
agradables das que podemos gozar, xa que A Lama posúe un ámbito natural único para o 
desenvolvemento destes deportes. 
 
Existen outras modalidades deportivas, aínda que todas elas realizadas en menor medida, 
como son o tenis, o baloncesto, o bádminton, os quads, etc. 
 
Ao longo de todo o ano, o municipio leva a cabo xogos deportivos para os veciños máis novos. 
Os xogos deportivos municipais ofrécenlles a todos os escolares do municipio a posibilidade de 
tomar parte en deportes tanto individuais como colectivos. 
 
Aprende a xogar co fútbol.- É unha actividade dirixida a nenos de 6 a 15 anos. Unha actividade 
desenvolvida polas tardes, cunha duración de 2 horas. Aquí ensínaselles a xogar ao fútbol, 
dánselles a coñecer as regras e valores básicos deste deporte, como son o compañeirismo, a 
cooperación, a disciplina... 
 
Ocioverán 2005.- É outra das actividades onde se lles ensinou aos nenos todo tipo de xogos 
populares e tradicionais: debuxo, manualidades, etc. Estivo dirixida a nenos de 3 a 8 anos e 
realizouse durante os meses de verán, de 10:00 a 13:00 h. 
 
Festa da Bicicleta.- Organizada pola Deputación de Pontevedra e polo noso concello, con ela 
pretendemos fomentar o uso da bicicleta e para iso creamos un percorrido polas rúas do 
municipio. Esta é unha actividade destinada tanto a nenos coma a adultos. 
 
 
Campamento de verán.- Este é un campamento organizado pola OMIX do concello, está 
destinado a nenos que teñan entre 8 e 16 anos e celébrase ao longo dunha semana do mes de 
agosto. Os mozos poden practicar diversos xogos e deportes, como sendeirismo, baloncesto, 
natación... para o que se utilizan diversos espazos, como: pavillón alameda, praia fluvial... 
 
 
Instalacions deportivas municipais 
 
Contamos na actualidade coa seguintes instalacións deportivas, xestionadas directamente polo 
propio concello. 
Campo de fútbol de terra en Racelo 
PaviIión polideportivo municipal 
Pistas poIideportivas descubertas 
Outros campos de fútbol distribuidos polo municipio 
 
 
Caracteristicas físicas das instalacións deportivas 
 
Campo de fútbol municipal 
 
Está situado en Racelo, ao lado do polígono industrial. Conta cun terreo deportivo para o xogo 
de 100 X 65. Nel xoga o equipo A Lama, S. D., que participa na rexional galega. Conta con ilu-
minación artificial, 2 vestiarios colectivos, 1 vestiario para árbitros, almacén, cantina e 
bancadas. 
 
Pavillón cuberto 
Situado moi preto do concello. Sitúanse as seguintes dependencias ou instalacións: 
 
Cancha deportiva cuberta 
De 48 m X 28 m, cunha altura libre de obstáculos de 8 m, chan de material sintético. Equipada 
con porterías de madeira suxeitas á parede. Conta con marcas lonxitudinais e transversais 



para a práctica de diferentes deportes e aproveitamento múltiple e simultáneo de diferentes 
zonas de traballo. 
 
Gradas de 4 fileiras de bancadas, o que da un total de 300 asentos. A iluminación artificial 
provén de proxectores con lámpada, repartidos en 6 fileiras sobre a armazón da cuberta. 
 
Dentro do pavillón atópanse as seguintes dependencias: 4 vestiarios xerais, 2 vestiarios para 
árbitros, 4 servizos masculinos e femininos, 1 servizo para persoas minusválidas, 1 almacén, 1 
almacén de arquivo e documentación, 1 almacén de material de limpeza, sala de caldeiras. 
 
Pistas poIideportivas descubertas 
 
Varias pistas descubertas situadas por todo o Concello da Lama (Gaxate, Xesta, Verducido...). 
Todas descubertas, de 40 m x 20 m e outro de 44 m x 24 m e valadas en todo o seu ámbito. O 
chan e de tipo asfá1tico de cor. Conta con diferentes marcas lonxitudinais e transversais para 
posibilitar o trabalIo simultáneo de diferentes grupos. 



7 Economía 
 

A actividade económica e desenvolvida polo grupo de poboación activa. Na Lama, este 
grupo representa, segundo estudos realizados no pasado ano 2001, un 32,1 %. Este índice de 
persoas en idade activa é moi baixo, as causas xa as sinalamos anteriormente cando falamos do 
envellecemento da poboación, desigualdade de sexos (as mulleres representan tan só o 13% 
fronte a un 37% de homes) ou da forte emigración que afectou o concello. 
 
Nesta guía referirémonos á clasificación económica tradicional, en función da estrutura 
profesional e da división por sectores: primario, baseado na obtención das materias primas 
para a alimentación, e dicir, agricultura, gandería e pesca; secundario é o sector destinado a 
elaborar bens de consumo, é dicir, industria e construción; por último, temos o terciario, que é o 
sector dedicado a actividades de servizos e comercio. 
 
 
Agricultura, gandería e pesca 
 
A agricultura e, sobre todo, a gandería foron no noso municipio o piar fundamental da 
economía tradicional. Máis da metade das terras traballadas destínanse a pastos. A súa 
principal característica foi e é o autoconsumo. 

 
A crise agraria e o abandono 
das terras provocou, ao igual 
que en todo o mundo rural, un 
cambio económico. 
 
Galicia é terra de minifundios, a 
propiedade está moi dividida e 
en poder de moitos, isto provoca 
que sexa unha terra de escasa 
rendibilidade. Ademais temos 
outras características que 
condicionan este sector, como o 

feito de ser un municipio de interior e alta montaña, con explotacións de pequeno e mediano 
tamaño, o que dificulta máis o desenvolvemento dunha agricultura e dunha gandería 
produtivas. 
 
Así mesmo, debemos ter ben claro que esta parcelación minifundista provoca unha agricultura 
de autoconsumo, aínda así son moi poucos os veciños que basean a súa economía familiar no 
campo. Este factor, unido ao elevado índice de emigración, provoca que sexa un concello que, 
máis que medrar, subsiste economicamente. 
 
Segundo datos obtidos por un estudo realizado polo enxeñeiro técnico forestal do concello,  
podemos observar que a superficie ocupada por cultivos intensivos ocupa 266 hectáreas, as 
terras cultivables están en pequenos vales dos ríos Verdugo, Xesta, Parada e Barbeira. 
 
A propiedade é de moi pequeno tamaño e está moi repartida, o que provoca que a maior parte 
dos cultivos se dediquen a consumo familiar e animal. Destaca o cultivo da pataca, do millo, do 
trigo... O centeo é o único cereal que se desenvolve axeitadamente nestas terras. Realízase un 
uso cíclico do terreo para un meIlor aproveitamento, este é cavado, queimado, arado e 
plantado con este cereal. 
 
Antonio Membrives indícanos que algo máis do 16%, é dicir, unhas 1.032 hectáreas, se dedica 
a un uso forestal. Un 67% do chan, aproximadamente 7.553 hectáreas, están ocupadas por 
matogueira, o restante 17% do monte dedícase a pasto. 



 
O uso indiscriminado das terras e os incendios van provocando a desaparición de ovellas, 
cabras e vacas. 
Existen nove comunidades de montes veciñais de mancomún que xestionan un total de 8.079 
ha, o que supón un 68,47% da superficie total do concello. 
 
Contamos cunha cabana bovina e ovina importante, dedicada á produción de leite e carne. 
Expórtase gando ás grandes cidades españolas. 
 
A rubia galega é a raza autóctona e introdúcese a frisona para aumentar a produción de leite. 
Tamén hai unha cabana extensiva na alta montaña de vacas e cabalos salvaxes. 
 
O Verdugo e un río de gran tradición pesqueira moi frecuentado. Aos seus coutos concorren 
pescadores ao longo de toda a tempada de pesca. O couto de pesca de Ponte Verdugo 
comprende os municipios da Lama, Cotobade e Ponte Caldelas acoutando O río durante 8 km. 
O límite superior fíxase no Muíño das Partidas, na Lama, e o inferior está na Calzada do 
Reloxeiro, Porto Areal, no límite municipal da Lama con Ponte Caldelas. A especie de pesca 
que atopamos aquí e a troita. 
 
Industria e construcción 
 
En canto ao sector secundario, presenta unha actividade pouco destacable, pois apenas existe 
industria. A Lama presenta un forte despoboamento e un envellecemento da poboación , a todo 
iso únese unha falta de man de obra especializada e, por suposto, unha baixa estrutura 
empresarial. Recentemente creouse un polígono industrial en Racelo, once estase a 
acondicionar terreos para o asentamento das empresas. 
 
Na Lama, un 18,5% da poboación activa dedícase á construción. 
 
Poligono industrial de Racelo 

 
 
Producions de enerxia 
• SISTEMAS ENERGÉTICOS CANDO, S. A.  
Avda. Cruceiro da Coruña, 201 - A  
Santiago de Compostela 
 
Parque eólico en funcionamento nos montes Seixo e Cando, afecta ás comunidades de 
Covelo, Escuadra e Barcia, xerando en cada comunidade de montes ingresos derivados do 
pagamento dun canon anual pro aeroxerador. 
 
Transporte e distribucion de enerxía eléctrica 
• ELÉCTRICA DE MOSCOSO, S. L. 
Avda do Concello, 21 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 81 56 
Conta con 4.904 clientes 
Distribúe enerxía a varios municipios: A Lama, Cotobade, Fornelos de Montes, Pazos de 
Borbén e Mondariz. 
 
• SALTOS DEL OITAVÉN, S.L. 
Enderezo: avda. do Concello, 21  
Instalacións: un parque eólico  



Situación: Monte do Ceo. 
36830 A Lama 
 
 
Fabricación articulos carpinteria metálica 
• ALUMINIOS ARCOS, S.L.  
C/ Arcos, 4 
36830 A Lama 
Telf. 986 76 82 63 
 
• ALUMINIOS JUSTO, S.L.  
Rúa da Pedreira, 29  
36830 A Lama 
Telf. 986 76 81 40 
 
Fabricación de productos amiláceos 
• PERY, INDUSTRIA Y COMERCIO DE ALIMENTOS 
Rua da Pedreira, 9  
36830 La Lama 
Telf. 986 76 83 19 
 
Industria de elaboración masas fritas 
• PERY – INDUSTRIA Y COMERCIO ALIMENTOS 
Rúa da Pedreira, 9 
36830 La Lama 
Telf. 986 76 83 19 
 
Elaboración e crianza de vinos 
• BODEGAS PERDIZ, S.L. 
Lugar O Cernedo – Barcia 
36839 A Lama 
Tfno.: 986 75 17 73 
 
Fabricación augas gasosas e outras bebidas alcohólicas 
• BODEGAS PERDIZ, S.L. 
Lugar O Cernedo – Barcia 
36839 A Lama 
Tfno.: 986 75 17 73 
 
Serra e preparación industrial da madeira 
• JOSÉ AMOEDO E HIJOS, S.L.  
Lugar Pedreira, 4 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 80 52 
 
Albaneleria e pequenos traballos de construcción 
• ANDRÉS CALMALLEIRO 
Lugar Toural, 23 
36830 A Lama 
 
• CONSTRUCCIONES MARTINEZ PIÑÓN, S.L. 
Lugar Pedreira, 16 
36830 A Lama 
 
• CONSTRUCCIONES PEDREIRA, S.L. 
Avda. Racelo, 13 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 83 16 
 
• JAIME CORTEGOSO DASILVA 



Lugar Carreiro – Seixido 
36835 A Lama 
Tfno.: 986 76 83 50 
 
 FENTOSA CB 

Lugar Fentosa – Seixido 
36835 A Lama 
Tfno.: 986 75 18 17 
 
• JOSÉ ANGEL FERNÁNDEZ BARREIRO 
Lugar Pedreira, 22 
36830 A Lama 
 
JAIME GARCÍA CACHAFEIRO 
Lugar Escuadra, 11 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 69 64 28 
 
• EMILIO GIL FERREIRA 
Lugar Verdecido 
36850 A Lama 
Tfno.: 986 68 49 64 
 
• RESTAURACIONES LADEIRA, SL 
Rúa Ladeira, 6 
36830 A Lama 
 
JOSE LUÍS MALVAR PERDIZ  
Burgovedro - Gondomar, 5  
36378 Gondomar - Vigo 
 
• PLÁCIDO PILLADO ALFAYA  
Lugar Laxe 
36852 Fornelos 
 
Consolidación e praparación de terreos 
• JESÚS MUIÑOS CAL  
Lugar Fontecoba, 1 
36830 A Lama 
 
Obras sen máquinas e sen máis de 4 obreiros 
• DOMINGO RUMBO LIÑARES - GRANIVER  
Polígono industrial 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 81 11 
 
Instalacions eléctricas en xeral 
• CASIMIRO COVEIO GARCÍA 
Lugar Peso, 19 - Escuadra  
Tfno.: 986 76 80 03 
36838 A Lama 
 
• YESO, ESCAYOLA Y DECORACIÓN  
José Antonio Gutiérrez Pasto 
Antziola 10, 2º  B 
20120 Hernani. Guipúzcoa 
 
Instalacións de fontanería 
• FERNANDO JUSTO MONTES  
Lugar Galola, 8 - Seixido  



36835 A Lama 
Tfno.: 986 68 48 51 
 
Instalacións de aparatos elevadores 
• EVARISTO SIEIRO DURAN 
Gateira, 22. Covelo  
36839 A Lama 
Tfno.: 986 68 41 58 
 
Comercio por xunto de madeira e cortiza 
• DISTRIBUIDORA DE ELEMENTOS DE MADERA  
Lugar Pedreira, 27-29  
36830 A Lama 
 
Intermediarios do comercio 
• ASEFIN FILATELIA, S.L  
Lugar Eido Baixo 9-1  
36850 Verducido 
 
 
Servizos e comercio 
 
A dedicación ao sector terciario na Lama incrementouse nos últimos anos, pois pasou dun 
24,4% na década dos oitenta a un 57,6% no ano 2001, aínda así non debemos esquecer que 
esta poboación ten que trasladarse forzosamente a traballar a cidades como Vigo, 
Pontevedra..., no municipio apenas existe infraestrutura dedicada a este sector de servizos e 
comercio. 
 
Comercio por xunto doutros produtos alimenticios, xeados de todas as clases, etc. 
• JOSÉ CARREIRO SANMARTÍN 
O Cernedo - Barcia  
36837 A Lama 
Tfno.: 986 751773 
 
• ANTONIO GARRIDO CORDEIRO  
Escuadra 
36838 A Lama 
 
Comercio polo miúdo. Carnicerias 
• ANA MARÍA ESTEVEZ MARTINEZ  
Lugar Mirón, 49 
Ponte Caldelas 
 
Comercio polo miúdo de pan, pastelería, confeitería e similares, e de leite e produtos lácteos 
• CARLOS ALBERTO CASAL IGLESIAS 
Piñeiro 7 - Verducido 
36850 A Lama 
Tfno.: 986 68 47 99 
 
YOLANDA GESTEIRA FRAGUIERO  
Pedreira, 20 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 82 95 
 
Comercio polo miúdo de labores de tabaco de todas clases e formas en extensións 
transitorias de expendedurías xerais 
• M.ª De LA PAZ OGANDO DURÁN 
Pedreira, 5 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 81 66 



 
Comercio polo miúdo de labores de tabaco con venda por recarga 
• Mª REMEDIOS CORTIZO DURÁN 
Pelete - Covelo 
36839 A Lama 
Tfno.: 986 75 17 00 
 
• MARÍA COUSIÑO GALLARDO  
Lugar Xesta, 1 
36839 A Lama 
Tfno.: 986 68 47 41 
 
• SECUNDINO DURÁN DURÁN 
Praza da Pedreira, 1  
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 81 78 
 
• MARÍA DE FÁTIMA GARRIDO RODRÍGUEZ  
Verducido, 32 
36850 A Lama 
Tfno.: 986 76 84 78 
 
DANIEL VIDAL DURÁN 
Ponte Verdugo 1 - Escuadra  
36838 A Lama 
Tfno.: 986 76 93 49 
 
Comercio polo miúdo en labores de tabaco en máquinas automáticas 
• AGUESOL XXI, S. L.  
Brexina, 1  
36830 A Lama 
 
• COMPLEXO TURÍSTICO A LAMA, S.L.  
Pedreira, 6 
36830 A Lama 
 
Comercio polo miúdo de calquera clase de produtos alimenticios e de bebidas en 
establecementos con vendedor 
• M.a REMEDIOS CORTIZO DURÁN  
Pelete - Covelo 
36839 A Lama 
Tfno.: 986 75 17 00 
 
• MARÍA FÁTIMA GARRIDO RODRÍGUEZ  
Verducido, 32 
Tfno.: 986 76 84 78 
36850 A Lama 
 
• M.a ISABEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ  
Feixa 2 - Verducido  
36850 A Lama 
 
• JESÚS MOREIRA COTA  
Lugar Seixido, 46 
36835 A Lama 
Tfno.: 986 75017016 
 
• M.a ALICIA VEIGA COUTO  
Praza da Pedreira, 1  
36830 A Lama 



 
Comercio polo miúdo de produtos alimenticios en superficies inferiores a 120 m' 
• M.a ÁNGELES LOPO CARAMÉS  
Avda. do Concello, 13 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 80 02 
 
Comercio polo miúdo de toda clase de pezas de vestir e tocado 
• ANA M.a AMOEDO VILÁN  
Rúa Alameda  
36830 A Lama 
 
• M.a ALICIA VEIGA COUTO  
Praza da Pedreira, 1  
36830 A Lama 
 
Farmacias 
• MANUEL JOSÉ CONTRERAS SOTO 
Avda. do Concello, 2  
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 81 54 
 
Comercio polo miúdo de aparatos de uso doméstico 
• TERAWATIO, S. L.  
Avda. do Concello, 21  
36830 A Lama 
 
Comercio polo miúdo de artigos de enxoval, ferraxeria, adorno, regalo ou reclamo 
• M. ALICIA VEIGA COUTO  
Praza da Pedreira, 1  
36830 A Lama 
 
Comercio polo nilúdo de materiais de construción 
• JOSÉ AMOEDO E HIJOS, S. L.  
Lugar Pedreira, 4 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 80 52 
 
• PLÁCIDO PILLADO ALFAYA  
A Laxe.  
Fornelos 
 
Comercio polo miúdo de sementes, fertilizantes, flores, plantas e pequenos animais 
• CARLOS ALBERTO CASAL IGLESIAS  
Feixa, 18 - Verducido. 
36850 A Lama 
Tfno.: 986 68 49 63 
 
Comercio polo miúdo de toda clase de artigos noutros locais 
• OLGA BARREIRO PORTELA Seixido, 84 
36835 A Lama 
Tfno.: 986 76 81 07 
 
• MANUEL VILARIÑO PACHECO  
Lugar O Cotiño  
36830 A Lama 
 
Restaurante dun garfo 
• ROSALIA MOREIRA OGANDO  
Brexiña, 21 



36830 A Lama 
 
CÁNDIDO ALFREDO ÁLVAREZ DO CARMO 
Verducido, 11 
36850 A Lama 
 
Cafeterías dunha cunca 
• COSERPONT, S. L.  
Rúa dos Campos.  
Mourente, 11 
Pontevedra 
 
• CENTRO PENAL 
Racelo, s/n 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 80 00 
 
Bares categoría especial 
• COMPLEJO TURÍSTICO A LAMA, S. L.  
Restaurante Prost Rúa Cocheiras, 6  
36830 A Lama.  
Tfno.: 986 76 80 19 
 
Outros cafés e bares 
• COMUNIDADE DE MONTES DA LAMA  
Cocheiras, 5 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 81 99 
 
• OLGA BARREIRO PORTELA  
Seixido, 84 
36835 A Lama 
Tfno.: 986 76 81 07 
 
• SONIA CAL OGANDO  
Lugar Brexiña, 20  
36830 A Lama 
 
• M.a REMEDIOS CORTIZO DURÁN  
Pelete - Covelo  
36839 A Lama  
Tfno.: 986 75 17 00 
 
• SECUNDINO DURÁN DURÁN  
Praza da Pedreira, 1 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 81 78 
 
• MARÍA COUSIÑO GALLARDO  
Xesta  
36836 A Lama 
 
• DANIEL VIDAL DURÁN 
Ponte Verdugo, 1 – Escuadra  
36838 A Lama 
Tfno.: 986 76 93 49 
 
• JESÚS MOREIRA-COTA 
Seixido, 46 
36835 A Lama 



Tfno.: 986 75 17 16 
 
• LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
 Pedreira, 3 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 81 10 
 
• ASOCIACION DE VECIÑOS SAN PEDRO DE GAXATE 
Ponte, 16 - Gaxate  
36853 A Lama 
 
Hospedaxe en hoteis e moteis 
• AGUESOL XXI, S.L. 
Brexiña, 1 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 69 23 
Fax: 986 76 82 81 
Correo electrónico:aguesol@wanadoo.es 
 
Casas de turismo rural 
• CASA SOUTELEIRA  
Praza de San Xosé, 6  
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 69 03 
 
• PATRICIA LEIRO GONZÁLEZ  
Casa do Mestre 
Sucastro, 17 
36830 A Lama 
TIf. 986 69 15 30 
 
• CASA VILA VÁZQUEZ 
Toxa, 6 Covelo 
36839 A Lama 
TIf. 986 69 62 89 
 
Hospedaxe en hostais e pensión 
• CASA FLORENCIO, C. B.  
Lugar Verdugo, 1 - Escuadra  
36838 A Lama 
Tfno.: 986 69 67 49 
 
Transporte por autotaxis 
• RAÚL MONTES SEIJO 
Muíños, 24 - Gaxate 
36853 A Lama 
Tfno.: 986 68 48 42/ 649 25 38 74 
 
• ESTHER RODRÍGUEZ SOAJE  
Casalitoi, 3 
36850 A Lama 
Tfno.: 986 76 81 70/ 660 60 81 24 
 
• JOSÉ ANGEL VÁZQUEZ MEIJÓN  
Cortegoso, 3 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 82 69/ 627 61 06 40 
 
• FÁTIMA VIDAL BARREIRO 
Santana, 12 



36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 83 27/ 676 30 46 49 
 
• CÉSAR VIDAL FEIJOO  
Rúa Pedreira, 7 – 1.° B  
36830 A Lama 
Tfno.: 659 23 50 31 
 
Servizo salón de peiteado señoras e cabaleiros  
• M.a SANDRA CAL BARREIRO 
Carambola, 8 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 80 33 
 
• MILAGROS CAL MALLEIRO  
Rial,1 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 82 70 
 
Banca 
• BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO, S.A. 
Rúa Pedreira, 7 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 82 74 
 
• BANCO SIMEÓN  
Rúa Pedreira, 7  
36830 A Lama  
Tfno.: 986 76 82 56 
 
Caixas de aforro 
• CAIXANOVA 
Rúa Pedreira, 7 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 69 00 
 
Servizos financeiros e contables 
• AFP AUDITORES, S. L.  
Lugar Eido Baixo, 7 
Verducido 
36850 A Lama 
 
•GRUPO BERNÁRDEZ INVERSIONES, S. L.  
Avda. do Concello, 21 36830 A Lama 
 
Asistencia e servizos diminuidos non residenciais 
MARÍA DOLORES GREGORIO TATO  
R/ Pedreira, 7 
36830 A Lama 
 
Axentes de seguros afectos 
• M.a LUCÍA GONZÁLEZ MAN  
Eido Baixo, 4 - Verducido 36850 A Lama 
Tfno.: 986 68 49 59 
 
Axentes comerciais 
• LUISA BAQUEIRO ANDRADE  
Ramallas, 3 - Antas 
36853 A Lama 
 



Enxeñeiros técnicos, minas, facultativos e peritos 
• MANUEL UCHA CALVO 
Piñeiro, 1 - Verducido 
36850 A Lama 
 
Outros pro fesionais relacionado co comercio e hostalería 
• MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ FERNÁNDEZ  
R/ Ponte Nova, 8-1.° A 
36001 Pontevedra 
 
Axentes e axentes de seguros 
• MARÍA LUCÍA GONZÁLEZ MANO  
Eido Baixo - Verducido 
36850 A Lama 
Tfno.: 986 68 49 59 
 
Intendentes e profesores mercantís 
• FRANCISCO DE JORGE FERNÁNDEZ  
Eido Baixo, 7 - Verducido 
36850 A Lama 
 
Expendedores non oficiais de apostas 
• M.a DE LA PAZ OGANDO DURÁN  
Pedreira, 5 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 81 66 
 
Compra-venda de gando 
ANTONIO BENÍTEZ GONZÁLEZ  
Lugar Borralleiro - Barcia 
36837 A Lama 
 
GANADOS PACO- LIT, S. L.  
Lugar Paradela de Xende 36853 A Lama 
 
EMILIO LÓPEZ CORBAL  
Lugar 0 Cernedo  
36837 A Lama 
 
Comercio polo míúdo produtos alimenticios sen establecemento 
MANUEL VILARIÑO PACHECO 
Lugar Cotiño 
36850 A Lama 
 
Transporte por estrada 
• MANUEL PONTE GARCÍA  
Rúa Cocheira 
36830 A Lama 
 
Aluguer de vivendas 
• ANA MARÍA PÉREZ SARABIA  
Lugar Porteliña - Antas 
36853 A Lama 
 
 

 



8 Outros servizos 
 

Correos e telégrafos 
 
Horario: de luns a venres, de 9:00 a 12:00 h 
Sábado, de 10:00 a 12:00 h 
 
Enderezo: avda. do Concello, 20 
Tfno.: 986 76 80 37 
Responsable titular: Licinio Antonio Cortizo Durán (encargado da parroquia da Lama) 
Carteiros rurais 
Dimas Claro (encargado das parroquias de Escuadra, Covelo e parte de Barcia) 
Olga Barreiro (encargada das parroquias de Xesta e Seixido) Oscar Pazos (encargado das 
parroquias de Gaxate, Verducido, Xende, Antas) 
Candela da Cruz Vidal (encargada de parte da parroquia de Barcia) 
 
Transporte público 
 
Liña regular de autobuses A Lama-Pontevedra-A Lama  
Parada: avda. do Concello 
Empresa García Castro 
Tfno.: 986 84 32 66/ 629 03 95 44 
 
Laborables: A Lama-Pontevedra: 07:30 h, 08,30 h, 09,45 h, 15:00 h 
Pontevedra-A Lama: 12:00 h, 13:00 h, 18:00 h, 20:00 h  
Sábados: A Lama-Pontevedra: 08,30 h, 15:00 h  
Pontevedra-A Lama: 13:00 h, 20:00 h 
Domingos e festivos: A Lama-Pontevedra: 16:00 h  
Pontevedra-A Lama: 20:00 h 
Empresa Mombús: Tfno.: 986 866360 
Laborables: A Lama-Vigo 07:20 h 
Vigo-A Lama 19:00 h 
Domingos: A Lama-Vigo 18:00 h 
Vigo-A Lama 16:00 h 
 
Taxis 
Parada: avda. do Concello, s/n 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 82 69 
Titulares: 
José Ángel Vázquez Meijón. Tfno.: 627 61 06 40  
César Vidal Feijoo. Tfno.: 659 23 50 31 
Esther Rodríguez Soaje. Tfno.: 660 60 81 24  
Fátima Vida¡ García. Tfno.: 676 30 46 49 
Raúl Montes Seijo. Tfno.: 649 25 38 74 
 
Servizos parroquiais 
 
O concello conta con tres sacerdotes, que distribúen o seu traballo entre as dez parroquias do 
seguinte xeito: 
 
Nas parroquias da Lama, Antas e Seixido presta os seus servizos o cura-párroco D. Miguel 
Carvajal Sobral 
Enderezo: rúa dalgrexa, 3. 
36830 A Lama 



Tfno.: 986 788353 
Horario de misas en domingos e festivos: 10:00 h en Antas  
11:00 h en Seixido 
12:00 h na Lama 
 
Parroquias de Gaxate, Xende, Xesta presta os seus servizos o cura-párroco D. Xulio Grande 
Rodríguez 
Enderezo: rúa da Ponte, 25 
Tfno.: 986 68 48 14 
Horario de misas en domingos e festivos: 10:00 h Xesta 10,45 h Xende 
11,45 h Gaxate 
 
Nas parroquias de Barcia, Covelo e Escuadra presta os seus servizos o cura párroco D. Juan 
Fernández Iglesias 
Enderezo: casa reitoral de Aguasantas, 22 - Iglesiario. Cotobade 
Tfno.: 986 75 14 01 /654 929812 
Horario de misas domingos: Barcia: 09:30 h 
Covelo: 10:30 h 
Festivos: horario variable 
 
Centro penal 
 
Estrada de Racelo, s/n 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 75 80 00 
Ano de creación: 1998 
0 centro penal depende da Dirección Xeral do Institucións Penáis. Ministerio do Interior 
Número de funcionarios e persoal laboral: aproximadamente 500 
Número de internos: aproximadamente 1.500 
 
 
 
 
 
 

 



9 Datos de interese 
 
Distritos postais do municipio 
 
A Lama: 36830  
Antas: 36853 
 
Barcia: 
Cambeses: 36839  
Gabián: 36839  
Barcia: 36837 
Borralleiro: 36837  
Carballeira: 36837  
Cernedo: 36837  
Raíces: 36837 
Taboadelo: 36837 
 
Verducido:  
Cortegada: 36853 
Resto da parroquia: 36850 
 
Escuadra: 36838  
Covelo: 36839  
Gaxate: 36853  
Seixido: 36835  
Xende: 36853  
Xesta: 36836 
 
Teléfonos e enderezos de interese 
Axencia de Lectura  
Avda. do Concello, 3  
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 69 12  
Fax. 986 76 82 82 
email: biblioteca@concellodalama.com 
 
Concello 
Avda. do Concello, 1 
A Lama 36830 
Tfno.: 986 76 82 38/ 986 76 80 36  
Fax. 986 76 82 82 
email: alama@concellosdepontevedra.es  
Páxina web: www.concellodalama.com 
 
Banco Central Hispanoamericano  
Pedreira, 7 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 82 74 
 
Banco Simeón 
Pedreira, 7 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 82 56 
 
Caixanova 

 



Pedreira, 7 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 69 00 
 
Casa rural Souteleira  
Praza de San José, 6  
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 69 03 
email: comtur@wanadoo.es  
www.casasouteleira.com 
 
Casa rural do Mestre  
Sucastro, 17 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 69 15 30 
email: casadomestre@wanadoo.es  
www.casadomestre.com 
 
Casa rural Vila Vázquez 
Toxal, 6 - Covelo 
36839 A Lama 
Tfno.: 986 69 62 89 
Correo electrónico: vilavazquez@hotmail.com 
 
CEIP (colexio público)  
Avda. do Concello, 22  
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 81 32  
Fax: 986 76 80 04 
email ceipalama@edu.xunta.es 
 
Centro penal 
Racelo, s/n 
A Lama 36830 
Tfno.: 986 75 80 00 
 
Centro saúde 
Avda. do Concello, 5-7  
A Lama 36830 
Tfno.: 986 76 82 30 
 
Correos 
Avda. do Concello, 20  
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 80 37 
 
Eléctrica Moscoso 
Avda. do Concello, 21  
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 81 56 
 
Escola-Obradoiro  
Estrada da Fraga 
 A Lama 36830 
Tfno.: 986 76 81 51 
 
Farmacia Manuel Contreras  
Avda. do Concello, 2 
Tfno.: 986 76 81 54 
36830 A Lama 



 
Hotel Aguesol XXI  
Rúa Breixina, 1  
36830 A Lama 
Correo electrónico: aguesol@wanadoo.es  
Tfno.: 986 76 69 03/ 986 76 82 81 
 
Xulgado de Paz  
Avda. do Concello, 1 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 82 38/ 986 76 80 36 
Fax: 986 76 82 82 
email: rexistrocivil@hotmail.com 
 
OMIX 
Avda. do Concello, 3 
36830 A Lama 
Tfno.: 986 76 69 12 
Fax. 986 76 82 82 omix@concellodalama.com 
 
Parada de taxis 
Avda. do Concello, s/n 
36830 A Lama Tfno.: 986 76 82 69 
 
Pensión residencia Casa Florencio 
O Verdugo, 1- Escuadra 
36838 A Lama 
Tfno.: 986 766949 
Páxina web: www.senderosdegalicia.com 

 
Fontes documetais: 
 
Arquivo municipal da Lama 
Fondo Local da Axencia de Lectura e municipal da Lama OMIX da Lama 
Biblioteca do Museo Provincial de Pontevedra 
Arquivo do Museo Provincial de Pontevedra 
Biblioteca Pública de Pontevedra 
Centro Metereolóxico Territorial de Galicia 
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