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LIMIAR

Tantas son as capelas ou ermidas, tantas as romarías exis-
tentes en toda a Costa da Morte, e en concreto en Bergantiños, 
que poucos terán advertido, en tan fecundo fenómeno, un feito 
interesante: o actual concello de Cabana de Bergantiños con-
centra o maior número de romarías de todo ese espazo xeo-
gráfico, e algunhas de especial interese e dilatada sona, como 
San Fins do Castro. Salientables eran ou aínda son as de Santa 
Mariña do Remuíño e Santa Margarida da Baneira, en Corcoes-
to, a da Virxe do Espiño da Eirita e San Roque da Ermida en 
Anos, ademais da de San Brais de Folgoso en Riobó. Con todo, 
en ningunha delas a contorna asocia tan harmonica e deliciosa-
mente os feitizos da arte e da natureza como no santuario das 
Virtudes e do Carme do Briño de Borneiro.

Só lle falta a este santuario un fermoso aliciente, o mesmo do 
que tamén carecen, por certo, as restantes romarías cabane-
sas: o mar. Pero incluso neste caso, compensa en certo modo 
esta carencia coa veneración á Stella Maris, á Virxe do Carme, 
e coa asistencia desde sempre -hoxe xa menos- de moitos de-
votos procedentes da ribeira máis próxima, como foco de irra-
diación espiritual mariana que o Briño era. Así o avala a lista de 
confrades de finais do s. XIX e comezos do s. XX. 

Todos estes centros de devoción popular merecen atención, 
pois amais dos trazos comúns entre eles, cada santuario pre-
senta tamén as súas notas distintivas. Pero se hai algún es-
timulante para os amantes polifacéticos da nosa cultura, que 
tanto disfrutan da arte como da natureza, da etnografía como 
da literatura, ese é o santuario do Briño. Nin sequera dous 
competidores hercúleos, imposibles de abater por santuario 
ningún en calquera lugar de Galicia, foron quen de restarlle ao 
Briño o seu modesto e á vez fachendoso encanto. Ao contra-
rio: Dombate e Borneiro, dolmen e cidá, constitúen un com-
plemento de luxo para o santuario, o terceiro elemento desta 
Santísima Trindade coa que a historia e a relixión obsequiaron 
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a Borneiro. Lonxe de abrumalo coa súa prosapia prehistóri-
ca, as milenarias pedras megalíticas e castrexas ennobrecen  
aínda máis ese fermoso recuncho do Briño, onde arte, natureza 
e relixiosidade interactúan á perfección. 

Por todo isto, cremos que merecía o Briño unha monografía, 
un estudo específico que puxese o foco en todos os seus as-
pectos, e en relación co contexto xeográfico e histórico de Bor-
neiro. Mais non se trata da historia dos grandes feitos nin dos 
grandes persoeiros, senón da historia “desde abaixo”: a da vida 
cotiá e a da xente común e anónima. En palabras de don Miguel 
de Unamuno, é a “intrahistoria”, esa historia interna das socie-
dades que serve como pano de fondo no que se desenvolve a 
Historia con maiúscula, e que está en relación íntima coa vida 
tradicional dos pobos. Flúe en Galicia esta historia nun micro-
cosmos conformado por catro unidades: a casa, o lugar, a aldea 
e a parroquia. Casas de familias impregnadas de devoción cara 
a Virxe, ese lugar que é un santuario, na aldea do Briño e na 
parroquia de Borneiro. Tamén esta pequena historia merece e 
debe ser contada. 

Por estraño que pareza, a ningún santuario de Bergantiños se 
lle ten dedicado unha monografía, aínda que si hai unha obra 
de conxunto na que se recollen todos -incluído o Briño- e se fai 
un breve estudo de cada un: Romarías da Costa da Morte de 
Xan Fernández e Manuel Vilar. Recentemente, Xelucho Abella 
recompilou en Xeoantropoloxía mítica da Costa da Morte datos 
inéditos moi valiosos de varios santuarios da zona norte, polo 
tanto de parte de Bergantiños, concretamente dos concellos de 
Malpica, Ponteceso e Cabana, mais xa non se inclúe o Briño1 . 
Oxalá a ansia precursora da monografía que presentamos abra 
o camiño a outras.

1. Quedan fóra da área bergantiñá aínda que non moi lonxe dela os santuarios 
estudados en dúas monografías dignas de salientar: Muxía, Finisterre da ruta 
xacobea e santuario de culto ás pedras (1997), de Antón Castro; e A ermida da 
Nosa Señora da Estrela (séculos XVI-XX): unha historia en San Tomé de Mon-
teagudo (2012), en Arteixo, de Beatriz Castro e Iago Rodríguez.
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En fin, poucos espazos xeográficos tan reducidos como o 
Chan de Borneiro condensan con tanta potencia o peso da cul-
tura galega, pois nin Dombate nin Borneiro son dolmen e castro 
ordinarios, pola súa especial significación. Sobre eles botouse 
xa a luz da ciencia, que nos permite coñecelos mellor. Falta o 
Briño. Tal é o obxectivo deste traballo. 
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1. A RELIXIOSIDADE POPULAR:  
      SANTUARIO, ROMARÍA, CONFRARÍA

A comprensión cabal da cultura galega esixe un coñecemento 
fondo da parroquia, entidade que abrangue, en síntese, aspec-
tos variadísimos da nosa realidade, non só relixiosos e espiri-
tuais, senón tamén sociais e económicos. A parroquia é o marco 
no que se configura a intrahistoria dos galegos, quen pertencen 
ante todo a unha parroquia determinada (ás veces con marca-
da oposición a outra), o seu primeiro nivel de identidade. Mais 
no territorio da freguesía non é a igrexa parroquial o único fito 
simbólico dela. Outros, máis modestos en principio e cun pro-
tagonismo secundario e puntual ao longo do ano, eríxense así 
mesmo como elementos identitarios de gran potencia, real e 
simbólica: son as capelas ou ermidas, vinculadas a cultos con-
cretos e especiais e arredor das cales se artella un santuario. 

Aínda que os conceptos capela e ermida se usan case sem-
pre indistintamente, entendemos por capela un espazo sagrado 
individualizado de tamaño máis ben modesto, no interior dunha 
igrexa, nun pazo ou exento como a capela do Briño. Begoña 
Bas (1983: 227) apunta que ambas son “construcións populares 
que se caracterizan pola súa sinxeleza. Moi a miúdo é o pobo 
quen as fai, dun xeito directo ou indirecto; as ermidas teñen 
as mesmas características construtivas xerais cás capelas”. 
Por outra banda, é a ubicación en lugar illado o trazo definito-
rio da ermida (do latín eremitam, co lexema de eremus, “ermo,  
deserto”); se ben existen ermidas moito máis apartadas, en 
certo modo a do Briño cumpre este requisito. En suma: toda 
ermida é obviamente unha capela, pero non toda capela debe 
considerarse ermida. 

A sacralidade é a esencia de todo santuario, lugar sagrado e 
por tanto de devoción, que ten a súa orixe non poucas veces na 
aparición dun santo ou dunha santa, ou tamén da Virxe, como 
no que nos ocupa. Moitas veces, a orixe pérdese nos tempos, e 
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non sempre é posible determinar se houbo tal aparición -como 
no caso do Briño-, onde só unha veciña nos comentou ter oído 
sempre que nunhas pedras preto da capela aparecera a Virxe. 
Non consta aparición de imaxe ou reliquia, obxectos que tamén 
poden explicar a orixe dun santuario.

A auga constitúe outro elemento imprescindible en moitos 
santuarios, e o do Briño non é excepción. Desde tempos in-
memoriais, o contacto dos humanos co líquido elemento con-
verteuse nun xesto de purificación, estado previo necesario ao 
contacto coa divindade. Manando a un nivel inferior ao da ca-
pela e a carón dela, tampouco no Briño falta a auga da fonte, 
desde a cal se contempla máis maxestosa a fachada do templo. 
Como nos demais santuarios de Cabana, mollarse e beber no 
manancial do Briño é parte do ritual para obter os favores da 
Nai de Deus.

Aínda que obviamente todo santuario é local pois se ubica 
nunha parroquia concreta e recibe o culto ante todo dos fregue-
ses dela, algúns acadaron tan gran sona e concurso de xentes, 
que ben poden ser cualificados de pangalaicos, como a Barca 
de Muxía, Santo André de Teixido ou o Corpiño de Lalín; de fei-
to, un dos referentes no estudo dos santuarios galegos, Cebrián 
Franco (1982: 6), considera o santuario como “un lugar de cul-
to que atrae romeros en ámbito superior al local”; na súa obra 
clasifica o Briño entre os “santuarios y romerías de menor im-
portancia” (ibídem: 271). Outros santuarios máis modestos, de 
carácter comarcal, reciben devotos das parroquias próximas. 
Case comarcal foi -hoxe xa non- o santuario do Briño, como 
demostraremos neste estudo grazas á documentación exhu-
mada. Antano cumpríase nel un dos efectos máis interesantes 
dos santuarios, o feito de eles artellaren, en palabras do antro-
pólogo Antón Vilar (2000: 121), “uns campos de acción ao seu 
arredor, que crean uns espacios de interrelación e acción sim-
bólica nos que eles son os eixos vertebradores, unha xeografía 
da memoria, na que se reproducen simbolicamente a estrutura 
e simboloxía das xentes”.
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Fenómeno conexo co santuario é a romaría. Aínda que en 
orixe eran romeiros só os que a Roma ían para visitar os santos 
lugares da cidade que era caput mundi e centro da cristiandade, 
o termo acabou ensanchando o seu significado para aludir aos 
que facían o camiño cara a un santuario onde se celebraba a 
romaría. “As romarías, como as festas e mercados, son, amáis 
de testemuño de piedade e degoro relixioso, lugares de reunión 
e convivencia social”. Nesta definición do etnógrafo Taboada 
Chivite (1972: 157) quedan condensados os trazos fundamen-
tais dese fenómeno cultural tan propio da nosa terra, aínda que 
non exclusivo dela. En efecto, a romaría constitúe un fenómeno 
social de carácter integral, xa que nela conflúen, a partir do re-
lixioso que é o orixinario, estímulos profanos de variada índole: é 
innegable a súa dimensión económica (comercial en concreto), 
así como a lúdica e mesmo gastronómica, sen esquecer o re-
forzo da identidade grupal (familiar, parroquial ou incluso muni-
cipal). En fin, é a romaría fenómeno de sumo interese no estudo 
da cultura do noso pobo.

 

O alcalde republicano Alejo Varela na romaría (anos 30). Fondo Cabana. 
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Dito queda que a romaría presupón un espazo sagrado no que 
se ten construído un edificio para patentizar e sublimar tal sa-
cralidade. Desde a máis modesta ermida ata a basílica máis im-
poñente, o templo convértese en lugar dunha devoción e culto 
que a miúdo quedan regulados por outro elemento fundamen-
tal, ligado á intervención da autoridade eclesiástica: a confra-
ría. As tres realidades -santuario, confraría, romaría- danse no 
Briño, pero ademais tamén nun espazo natural con personali-
dade de seu. 

Parece que xa desde mediados do s. XVI foran fundándose 
confrarías en honor á Virxe, pero tradicionalmente a maior im-
portancia a ostentaban as do Santísimo Sacramento e a das 
ánimas do purgatorio. Non debe estrañar que a confraría, como 
institución fundamental na vida relixiosa, estea regulamenta-
da polo Dereito Canónico, que decreta que “as irmandades ou 
congregacións, erixidas ademais para o incremento do culto 
público, teñen o nome especial de Confrarías”. Como no resto 

Coas mellores galas arredor do crego. Arquivo Vidal 
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de Galicia, en Soneira o número de confrarías foi aumentando 
progresivamente, como acredita o estudo de González Lopo 
(1997: 292): se a mediados do s. XVI se rexistran 13, a cifra sobe 
ata 69 a mediados do s. XVIII, para baixar a 62 a finais dese 
mesmo século.

O tipo de advocación mariana nas confrarías dedicadas á 
Virxe é moi variado. A Virxe do Rosario, por exemplo, acadou 
unha expansión tan grande grazas aos dominicos que non foi 
superada por ningunha outra mariana. Outras advocacións, en 
cambio, amosaron unha extensión moito máis reducida, como 
a Nosa Señora das Virtudes -a primixenia do Briño-, na que 
supoñemos se apela ás moitas calidades e excelencias da 
Nai de Deus. Ata 1740-1750 non existe en Galicia, que se sai-
ba, este tipo de advocación, e neste período só se contabili-
zan tres, que seguen vixentes nos anos 1768-1791. Estas cifras 
significan aproximadamente só un 0,5% de todas as confrarías  
dedicadas á Virxe en Galicia (ibídem: 301)2. Non lonxe do Bri-
ño, na parroquia laxense de Santo Amedio de Sarces, hai un 
lugar chamado As Virtudes moi preto do río de Santo Amedio, 
pero non temos constancia documental de que houbese algún 
espazo sagrado dedicado á Virxe3 ; se cadra, o lugar gardaría 
relación cun camiño que ía cara ás Virtudes do Briño ou con al-
gunha outra circunstancia (unha fonte milagreira?), pero sempre 
en conexión cunha advocación mariana.

En situación intermedia atópanse as confrarías da Nosa  
Señora do Carme, que no Briño substituirá á das Virtudes.  
 
2. Na arquidiocese de Santiago esta advocación das Virtudes documéntase só 
nas freguesías de S. Verísimo de Barro no concello homónimo, S. Pedro de Villar 
en Pontedeume e S. Xoán de Vitre en Frades. Fóra da arquidiocese compostelá, 
venérase a Virxe das Virtudes en S. Miguel de Pedrafita no Corgo (bispado de 
Lugo) e no santuario da Ponte de S. Pedro de Arante en Ribadeo (bispado de 
Mondoñedo). Agradezo a G. Lopo a comunicación persoal destes datos, inéditos 
e extraídos das súas notas de investigación. 
3. X. Vidal (2006: 56) postula a existencia dunha “ermida ou santuario consagra-
do a unha ou varias santas”, e X. Vázquez (2018: 128) dun “santuario ou ermida 
adicada a varios santos”, hipóteses que nos resultan pouco convincentes, pois 
cremos que o haxiotopónimo estaría máis ben relacionado co culto á Nai de 
Deus. 
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A mediados do s. XVIII só o Carme vai competir co Rosario 
en importancia, grazas ao apoio dispensado polos membros 
da orde carmelitana, que durante ese século fundaran dous 
conventos, en Padrón e Santiago. As cifras para o Carme son 
ascendentes: se no período 1740-1750 había en Galicia 27  
confrarías (un 4,5% do total das dedicadas á Virxe), no  
1768-1791 serán 66 (10,7%) (ibídem: 301). 

O culto á Virxe do Carme estaba chamado a gozar de gran 
difusión e popular estimanza. Nun primeiro momento, o Carme 
compartía con san Francisco de Asís a súa capacidade para in-
terceder polas ánimas e salvalas do purgatorio, mais co tempo 
vai perder pulo o Poveretto de Asís ante o impulso do Carmelo. 
Como valedora dos mariñeiros, tamén o Carme irá substituíndo 
a outros santos protectores (san Telmo, san Vicente, santo An-
dré) nos ss. XVIII e XIX, e foi decisivo neste sentido que a raíña 
rexente María Cristina decidise por decreto en 1901 que o Car-
me fose nomeada patroa da mariña de guerra. 
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2. O BRIÑO NO ESPAZO E NO  
      TEMPO

O santuario atópase nunha zona chá cruzada polo rego de 
Fornelos, nunha unidade xeográfica maior denominada Chan 
de Borneiro: “chan de Borneiro/ de cativos pinales”, cantou 
Pondal cando “cuase pasaba a rentes/ do dolmen de Dombate” 
(Pondal 2001: 29). Esténdese esta chaira “entre dúas unidades 
montañosas: os montes de Borneiro e a serra de Lourido”, con 
altitudes que alcanzan os 400 m (Parga Pondal 2010: 59-60). 
Resulta curioso e significativo comprobar como Domingo Fon-
tán, no seu pioneiro mapa de Galicia (Carta Geométrica del Rei-
no de Galicia, 1834-1845), só incluíu dous lugares na parroquia: 
“Borneiro”, en referencia ao monte (castelo de Borneiro) e “Obri-
ño”, así escrito e co símbolo da cruz alusivo á capela.

Cabe supoñer que a través desta chaira pasaría un camiño 
que comunicaría as igrexas de Borneiro e Baio, mais non polo 
trazado da actual estrada, senón deixando a fachada da capela 
á súa esquerda e non lonxe dela, que puido ser punto de parada 
de camiñantes co seu hospital, como veremos máis adiante. Te-
mos atopado microtoponimia explícita que podería aludir a esta 
vía de paso, en documentación do mosteiro muxián de San Xián 
de Moraime, posuidor de terras en Borneiro en virtude dunha 
doazón da que falaremos en breve. Así, en 1733 hai en Borneiro 
un terreo “en la agra da calle4 ”; cítase tres veces a “agra do 
Briño”, que é de sembradura, e nun dos casos especifícase que 
é a “agra do Briño avajo del camino”5 . 

Ben cos seus misterios, ben coas súas evidencias, a topo-
nimia achega a miúdo información xeográfica. Se damos por  
 
4 Elisa Ferreira Priegue (1988: 27) vincula o termo “calle” a vías romanas, espe-
cialmente a camiños rurais. 
5 Microtoponimia tirada da “Egecutoria que obtubo el Monastº de S. Martin de 
Santiago contra los herederos del Cura que fue del beneficio de San Juan de Bor-
neiros; sobre la paga de diezmos y mas derechuras de dho Benefº. 1733” (AUS, 
Fondo Clero, San Xián de Moraime, 1178). 
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válida a hipótese de Martínez Lema (2009: 204), a raíz léxica do 
topónimo Borneiro (*born-), tería relación coas raíces prerroma-
nas *bher- ou *bhereu-, que significan “bulir, ferver”, co sufixo 
abundancial latino -ARIU > -EIRO. Por tanto, aludiría a un lugar 
con mananciais ou saltos de auga. Porén, Cabeza Quiles (2008: 
117) ve a raíz *bor-, *born-, probablemente tamén prerromana, 
pero co significado de “rocha, pedra” ou similar, e engade que 
o topónimo Borneiro “naceu nun monte homónimo, situado no 
mesmo concello e parroquia, que se caracteriza por ser moi 
Pedroso e que serve de límite co veciño concello de Zas”.

Auga non falta no Briño: a carón do santuario, con dous muí-
ños incluídos dos que hoxe só vemos un, flúe o coñecido por 
algúns veciños como rego do Briño, pero que na cartografía 
consta como rego de Fornelos. Nace este preto de Vistalegre, 
cruza baixo a estrada actual e, tras cinguir parte do santuario 
polo norte e oeste, avanza cara ao lugar de Fornelos, xa na pa-
rroquia de santa María de Baio (Zas), para desembocar no río 
do Porto -mal chamado río Grande- preto dos batáns e muíños 
do Mosquetín (Vimianzo).

No tocante ao topónimo Briño ou O Briño, Cabeza Quiles  
(ibídem: 121) faino proceder do nome veriño, que nalgúns es-
tudos se dá ao carballo cerquiño (Quercus pirenaica), pois “coa 
perda do seu e protónico (veriño) puido dar vriño”. Xa que logo, 
conclúe que o topónimo “debeu nacer nun lugar contiguo cha-
mado Campo do Briño, onde quizais houbo un carballo veriño 
ou vriño só, que, polas súas características de tamaño ou outras 
particularidades, quedou reflectido na toponimia; habendo hoxe 
no lugar varios e maxestosos exemplares, non de veriños, se-
nón de carballos Quercus robur, no espazo formado polo devan-
dito Campo do Briño”. Finalmente, aporta outra teoría diferente, 
a do profesor Bascuas, que relaciona o topónimo con vimieiras 
ou xuncais. Por outra banda, en documentación catastral lemos 
que o santuario recibe o transparente nome de Prados da Can-
cela, que forman parte do igrexario de Borneiro e, xa que logo, 
son propiedade do arcebispado de Santiago.
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En conclusión, engadiremos que as raíces léxicas aquí pro-
postas para os topónimos Borneiro e Briño achegan realida-
des omnipresentes nesta parroquia e lugar: a pedra, a auga,  
a árbore. O santuario do Briño é, de feito, unha fermosa síntese 
dos tres elementos.

Desde o punto de vista histórico, Borneiro condensa de for-
ma potentísima as esencias da prehistoria de Galicia, como 
o megalitismo do dolmen de Dombate ou a cultura castre-
xa en dous enclaves emblemáticos, aínda que desigualmen-
te coñecidos: o Castelo e A Cidá de Borneiro. Xa nos tempos  
históricos, sabemos da existencia en época medieval dun 
cenobio en Borneiro, no lugar de Villanueva -hoxe inexisten-
te como tal-, grazas á “carta de donación otorgada por Argilo 
Peláez al Monasterio de San Julián de Moraime de la iglesia y 
monasterio fundado por su marido y ella misma en San Juan 
de Borneiro”, datada o 18 de xuño de 1095. Esta dona Argilo, 
“viuda, con sagrado velo… dedicada a Cristo”, determina en-
tregar ao abade de Moraime “mi heredad propia, en que fundé 
la iglesia y elegí el monasterio, junto con mi marido, Arias Pe-
piz, digno de honor, a nombre de Juan Bautista, en donde ya el 
mismo mi marido permanece sepultado, que es en el territorio 
Subnaria [Soneira] cerca de la costa del mar llamado Burnario 
[Borneiro] con el sobrenombre de Villanueva”. A donación inclúe 
“con todos sus bienes del mismo que dentro y fuera tiene o le 
pertenecen... hombres y todo sus prestaciones a Dios Padre, 
como ya a los dichos abades, así como a su colegio de monges 
allí morando en el servicio de Dios… Allí siempre el orden mo-
nástico aumente y según la regla instituida por San Benito y los 
santos padres, perseverando según la posibilidad y la cualidad 
del lugar se guarde”.

Por orde do arcebispo don Maximiliano de Austria, o cóen-
go cardeal don Jerónimo del Hoyo (s.d.: 358) realizou entre 
1607 e 1620 unha visita pastoral pola arquidiocese compostelá, 
cuxa información se recolleu nas Memorias del arzobispado de  
Santiago. Tal foi o informe de Borneiro: “Esta felegresía tiene 
diez y ocho feligreses. Los fructos dos partes: la una la cura y 
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la otra, por sincura, el monasterio de Moirame [Moraime], de la 
horden de Sant Benito, cuya es la presentación. Valele su parte 
al retor veinte cargas de todo pan. La fábrica tiene de renta dos 
ferrados de trigo”. Nada se di do santuario do Briño. 

Outra fonte interesante é o dicionario de Pascual Madoz (1845: 
158) xa no s. XIX. Na entrada dedicada a Borneiro cítase o Bri-
ño, pero tan só como aldea, o cal ten a súa xustificación xa que 
este dicionario é “geográfico-estadístico-histórico”: “Feligresía 
en la provincia de la Coruña (8 ½ leg.), diócesis de Santiago (9), 
partido judicial de Carballo (3 ½), y ayuntamiento de Cabana 
(1). Situada a la derecha y no muy distante del río de la Puente6 
. Clima templado y sano. Comprende los lugares o aldeas de 
Borneiro, Briño, Cansilboso7 , Dombate, Fuenfría, Gándara, Vi-
laseco y Vista-alegre, que reúnen 62 casas medianas. La iglesia 
parroquial (San Juan) está servida por un curato de provisión 
ordinaria. El término confina con los de San Pedro de Allo, San 
Esteban de Anos, Pozos y Santa Elena, interpuesto por esta 
parte el citado río, cruzado por un mediano puente. El terreno 
quebrado y montuoso, es bastante fértil. Los caminos son loca-
les y malos, y el correo se recibe por Carballo. Producción: cen-
teno, patatas, algunas legumbres y mucho pasto; cría ganado, 
prefiriendo el vacuno y de cerda; hay caza, algunos telares y un 
molino harinero. Población: 70 vecinos, 362 almas. Contr.: con 
su ayuntamiento”. Tamén recolle a entrada “Briño” (ibídem: 169): 
“Aldea en la provincia de la Coruña, ayuntamiento de Cabana y 
feligresía de San Juan de Borneiro”, sen citar o santuario. 

Por último, Carré Aldao (1980: 152) cita as aldeas de Borneiro, 
Briño, Dombate, Fontefría, Gandra, Vilaseco y Vistalegre, e si 
alude ao santuario pois di que no Briño hai “una ermita, en la 
que se efectúa romería el 18 de Julio”. De Borneiro apunta que 
a poboación era entón de “431 habitantes de hecho e 483 de 

6. Documentado con tal nome por vez primeira en 1784, este río refírese ao hoxe 
chamado impropiamente río Grande, que pasa por Baio (Zas) e constitúe linde 
natural co concello de Vimianzo; é hidrotopónimo de recente creación (contra 
1950). Outras denominacións no s. XIX son “río del Puerto” e “río de la Puente del 
Puerto” (E. Domínguez et alii 2019: 19-25). 
7. Xa non existe tal lugar, e parece que con el desapareceu o topónimo. 
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derecho, repartidos en 120 edificios, 55 de un piso y 65 de dos, 
y 7 albergues”. Ao igual que Jerónimo del Hoyo, sinala tamén a 
vinculación co mosteiro de San Xián de Moraime: “hubo un mo-
nasterio en el punto llamado Vilanova y pasó luego a ser anexo 
del de Moraime (Muxía)”.

É obviedade afirmar que a pobreza era unha das notas ca-
racterísticas da parroquia de Borneiro, xa que tal era a situación 
da maioría delas. Aínda así, algún dato nos permite calibrar ata 
que punto o era, pois nin sequera a poderosa Igrexa posuía 
determinados bens que non faltaban noutras freguesías. Nun 
informe sobre bens e rendas beneficiais de Borneiro, o seu pá-
rroco don José García Touriñán constata en 1861 que “no hay 
en esta parroquia bienes algunos que pertenezcan á Yglesario 
ni hay Casa Rectoral ni tampoco bienes eclesiásticos. Es cuan-
to puedo decir”8 . 

Xa a visita pastoral de 1791 sinala que “no tiene casa recto-
ral; el cura vive en una de arriendo”. Nin a terá no futuro. Don 
Manuel Antonio Pose y Soto, natural de Cesullas e párroco de 
Borneiro, solicita en 1845 a vacante de “San Tirso de Cuspindo 
cuya situación me es sumamente agradable”9 , dille ao arcebis-
po nunha carta, na que engade: “Aunque la gracia sea sobre el 
mérito del suplicante, el haber vivido hasta aquí en una situa-
ción montañosa, y en casa de un labrador sin poder tener a su 
disposición una mera caballería le anima a esperar de la noto-
ria bondad de Vuestra Excelentísima un favorable despacho”.  
É evidente que as condicións de vida eran penosas in-
cluso para o cura: nin casa reitoral había, nin cabalo para  
desprazarse.

8. AHDS: Rendas e bens beneficiais (1861), 251. 
9. AHDS: Varia. Arciprestado de Seaia (1753-1897), 1168. Precisamente como 
reitor da parroquia natal de Eduardo Pondal, Pose desculpará ao poeta nunha 
carta remitida ao arcebispo cardeal don Manuel García Cuesta en relación ao 
célebre asunto do Brindis do Banquete de Conxo do 2 de marzo de 1856 (Neira 
Pérez 2012).
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3. AS ESCURAS ORIXES DO  
     SANTUARIO

Lamentablemente, non se poden reconstruír os primeiros sé-
culos da historia do santuario, xa que os fondos documentais 
da parroquia de San Xoán de Borneiro non son consultables 
debido ao seu lamentable estado de conservación, debido ao 
desleixo co que durante décadas -aínda vixente ás veces- foi 
tratado o noso patrimonio arquivístico. Así e todo, algunhas no-
ticias podemos achegar grazas a outras fontes, que só transmi-
ten unha mínima parte da información que dorme, impotente e 
quizais para sempre, na escuridade do descoñecemento.

Lema Suárez (2011: 29) recolle a noticia do investigador bor-
neirán Estevo Lema sobre “unha lenda na parroquia que fala 
dunha peregrina a Fisterra que, de volta da súa viaxe á vila do 
cabo, pasou por este santuario dedicado á Virxe das Virtudes e, 
como aquí se viu libre dunha peste, mandou fundar un hospital 
para os romeiros deste santuario soneirán”. Talvez a presenza 
de san Roque e de Santiago na fachada-retablo teña relación, 
se cadra tanxencial, coa peste e coa peregrina (xacobea?) alu-
didas na lenda. De feito, e con todas as cautelas, Lema (ibídem: 
29) formula a “posibilidade de que pola zona central da Terra 
de Soneira, seguindo o curso do río Grande do Porto, puidese 
discorrer algunha destas tres rutas con pequenas paradas nos 
santuarios marianos desta comarca”. Sería a ruta que el deno-
mina “per loca maritima [polos lugares marítimos], prolongación 
da xacobea, que farían moitos peregrinos a Compostela pola 
beiramar galega en tanto non reembarcaban no porto da Coru-
ña: Santiago-Padrón-Fisterra-Muxía-¿Cereixo?-¿ermidas maria-
nas da Terra de Soneira?-A Coruña (algúns continuarían aínda 
ata Santo André de Teixido)”.  

 No tocante á existencia dun hospital no Briño, non eran unha 
rareza este tipo de instalacións a carón das ermidas, atendidas 
por un ermitán. Sen saír do actual concello de Cabana, na ermi-



18

da de Santa Margarida da Baneira en Corcoesto houbo tamén 
un hospital, amplamente documentado nas fontes escritas. Co 
tempo, estes hospitais perderon a súa razón de ser e foron des-
aparecendo. Escribe Lema (1993: III, 658, 663) que houbo tal 
“hospital para enfermos devotos, que estaba ó coidado dun er-
mitán: as referencias a un e outro atopámolas documentadas ó 
longo do séc. XVIII”, e delas falaremos en breve. Cómpre recor-
dar, para entender o carácter illado do lugar onde se levantaba 
unha ermida, que este termo está relacionado co adxectivo lati-
no eremus (eremitam > ermida) que significa “ermo, deserto”, e 
que o ermitán é quen vive nesa soidade e coida da ermida. En 
1731 a confraría da Virxe das Virtudes pagou 5 reais “a un hom-
bre pr hazer un paredón en la casa del hospital”, no que viviría 
un ermitán, aludido en 1737 a propósito doutro desembolso de 
5 reais “que llevó el pintor que pintó la ymagen de la caja qe tra-
he el hermitaño, y pr poner una rejilla ante dha ymagen”. Do hos-
pital nada queda, salvo as referencias devanditas e o microto-
pónimo O Hospital que algúns veciños recordan aplicado a un 
terreo contiguo ao santuario, a carón dun muíño abandonado. 

Outro dos estímulos que puido funcionar como xermolo da 
ermida sería a fonte. Cebrián Franco (1982: 14) considera que a 
hierofanía ou manifestación da divindade na auga é fenómeno 
“presente en todas las culturas arcaicas e incluso antiguas”, e 
pon como exemplo o bautismo entre os cristiáns; a auga é, no 
fin de contas, “claro origen de la vida. Donde falta el agua todo 
es aridez y muerte”. Pola súa banda, xa López Cuevillas (2002: 
16, 29) sinalou coa súa autoridade indiscutible que “as fontes 
que ostentan o patronaxe dunha Nosa Señora ou dun Santo 
son numerosisimas e son moitas asimesmo as que se situan 
perto i-en relacion cun santuario”, é dicir, “as Nosas Señoras ou 
os Santos paresce que residen no interior dos manantiaes, aos 
que dotan en ocasións de propiedades benéficas”. En efecto, 
abundantísimos son os lugares de culto relacionados en Galicia 
coas fontes, entre os que o Briño non sería unha excepción, 
como non a son as demais ermidas cabanesas ligadas a un 
manancial, como San Fins do Castro en Cesullas, Santa Marga-
rida da Baneira ou a Virxe do Espiño da Eirita en Anos; e a carón 
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da igrexa de San Pedro de Nantón abrolla a auga da fonte do 
Carme, milagreira contra as enfermedades da pel (Otero Cebral 
s.d.: 175), aínda que a memoria veciñal non garda recordo das 
virtudes desta auga nin de romaría.

Aínda que Filgueira Valverde (R. Fraiz 1995: 9) constatara que 
os emprazamentos de moitos santuarios marianos correspon-
dían a “lugares de tradición arqueológica”, non hai constancia 
de que no Briño servise a Virxe para cristianizar algún elemen-
to arqueolóxico concreto preexistente, pero non sería estraño 
dada a riqueza arqueolóxica da parroquia. O contexto natural 
podería ter sido outra clave xa que, segundo Mariño Ferro (1987: 
92), as áreas boscosas e despoboadas, polo seu carácter escu-
ro e misterioso, están relacionadas co mal, que ha de ser erra-
dicado mediante a santificación, por exemplo coa construción 
dunha ermida. Se cadra, foi o espazo natural do Briño -fonte 
incluída- enclave dunha potencia espiritual pagá vinculada a re-
motos cultos prerromanos ou a outras lendas, e a Igrexa encar-

A imprescindible fonte, moi modificada hoxe. 
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Posando alegre na baixada á fonte. Arquivo Vidal. 
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gou á Nai de Deus para neutralizar tales estímulos. Imposible é 
confirmalo, pero tal sería a orixe de moitos santuarios galaicos, 
e de feito así o recoñece a Igrexa: “Hai unha certa continuida-
de entre os lugares sagrados primitivos e os venerados pola 
piedade popular. Concretamente dáse no caso dos santuarios; 
con frecuencia viñeron cristianizar en Galicia lugares dedicados 
a cultos pagáns”, sinala o Decreto de aprobación do Directorio 
Pastoral de Santuarios da diocese de Santiago (Boletín Oficial 
del Arzobispado 2002: 328).

Por outra banda, tamén é abondosa a cantidade de santuarios 
dedicados na nosa terra á Virxe María. Na provincia da Coruña, 
R. Fraiz (ibídem: 8) contabilizou 198 parroquias dedicadas á Vir-
xe nas súas diversas advocacións e 100 ermidas ou santuarios. 
Como lemos noutro capítulo, a advocación mariana da Nosa 
Señora das Virtudes non é especialmente abundante en Galicia, 
aínda que algunha hai de relevancia, como o santuario da Nosa 
Señora das Virtudes de Ourense, no que se bañan os afectados 
de “mal do aire” (ibídem: 7). Baixo este nome, e tamén o de “mal 
de ollo”, o pobo veu agrupando moitas doenzas e incluso des-
grazas, contra as cales eran os santuarios, marianos ou non, 
unha boa solución. Sirva o Briño como exemplo. 
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4. A ÉPOCA MODERNA:  
     SÉCULOS XVI A XVIII

A imposibilidade de consultar as fontes máis antigas só nos 
permite unha tímida aproximación, especialmente grazas ás vi-
sitas pastorais, recurso frutífero para botar certa luz á historia 
de calquera parroquia10 . Así, na visita pastoral de 1548 á pa-
rroquia de San Xoán de Borneiro, non se menciona a capela do 
Briño. Dise que hai na freguesía “18 feligreses”, e documenta a 
súa relación co mosteiro de Moraime: “sus frutos 2 partes la una 
lleva el Retor y la otra por sin cura el Monasterio de Morayme de 
la orden de San Benito cuya es la presson Vale la pte del Retor 
20 cargas de todo Pan su fabrª trae de renta dos ferrados de 
trigo”. 

 
 

10. Salvo referencia bibliográfica específica, a información das visitas pastorais 
procede da tese de doutoramento de X. M. Lema Suárez (1993: III, 655-666).

A capela do Briño, na súa verde soidade. 
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A máis antiga noticia da que se ten constancia en relación á 
ermida do Briño data dunha visita de 1702, nun documento que 
ofrece dificultades de lectura pero do que se deducen dous 
datos incuestionables: que xa entón a devoción era importante 
polos moitos devotos e cartos recadados, e que os cregos de-
bían evitar lucrarse con estes fondos. Paga a pena reproducir o 
texto: “Yten mediante su mrd. fue ymformado que las dádibas 
y limosnas que dan y ofrecen muchos debotos en la hermita 
de Nra. Sra. de las Birtudes sita en el distrito de dho veneficio 
de Borneiro las lleva y aplican para si el cura y vicecura de el 
defraude y […] aquel santuario para que se decre[…] y dedican 
los tales debotos, manda que en adelante dho cura y vicecura 
[…] perciva para [...]”. 

Pola visita de 1721 sabemos que a capela se atopaba en mal 
estado: “continuando su mrd. su visita passó a la Hermita o Ca-
pilla de Nra. Sra. de las Virtudes, sita en los términos de esta 
feligresía de Borneyro, y halló su Iltma. tener nueba la cappª 
mayor toda de piedra de cantería, buen retablo, reja de hierro 
a la entrada de la cappª mayor, hallose sacristía y algunos or-
namentos, todo lo qual se ha […] y fabricado a costa de las 
limosnas de los debotos y vecinos. El cuerpo de la yglesia de 
esta hermita es corto y está maltratado. Mandó su Iltma. que 
los primeros bienes y caudales que se recogieren de limosnas, 
y los que pudieren sacar de la cofradía de Nra. Sra. se empleen 
en hacer cuerpo de la yglessia correspondiente a la referida ca-
ppª mayor”, é dicir, unha nave principal acorde coa dignidade 
do presbiterio, xa construído e de destacada calidade coa súa 
cúpula e decoración escultórica. 

No libro da confraría da Virxe das Virtudes consta un apunta-
mento de 1731 relativo á elección do novo mordomo; nel ma-
niféstase a rivalidade entre os candidatos por ocupar un cargo 
que, por certo, non sempre se asumía con boa vontade, pola 
responsabilidade que esixía como administrador dos caudais: 
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Antes de pasar a la elección del nuevo maiordomo, les adverti 
se allaba arruinada la cabana en donde se distribuien las por-
ciones y pitanzas (…); después de lo qual pasó por mi orden 
Rafael Alonso a elegir nuevo mayordomo, y lo hizo en Ignacio de 
Aldao, quando luego salió Eusebio de Calo diziendo queria servir 
a la Virgen Sma. tomando de su devoción dha mayordomia, y qe 
desde luego para augmento de dha cofradia ofrecia un carnero y 
media libra de zera, hasta qe después Miguel da Castiñeyra dixo 
qe queria tomar dha mayordomia tambien de su devoción para 
lo qe ofrecia dos carneros, y una libra de zera pujando sobre dho 
Eusebio de Calo y viendo no avia quien pujase mas, le admitieron 
todos por tal mayordomo abonándole pr persona capaz la con-
ducción de dha oferta, en cuia consideración lo acepté y di pr 
bien hecha, y para qe todo ello conste lo firmo ut supra.

Segundo podemos deducir desta información, a confraría 
das Virtudes era das chamadas de “carne” ou “pitanza”, é dicir, 
que se repartían comida e bebida entre os confrades os días 
da celebración. A documentación de moitas parroquias galegas 
sinala que era costume repartir unha porción de carne, outra 
de pan e algo de viño. Sabemos, por exemplo, que en 1739 
se consumiron no Briño tres bois, unha vaca, varios polos e 
galiñas e viño (Fernández 2011: 40). Co tempo, os visitadores 
arcebispais foron impoñendo nos seus mandatos a moderación 
no gasto en comida ou incluso a prohibición destas comedelas 
ou pitanzas, e a conseguinte conversión en confraría “de carida-
des”, tipo que excluía a faceta máis lúdica, que era a pitanza. A 
autoridade eclesiástica alegaba que estas xuntanzas de comida 
dexeneraban en actitudes pouco edificantes e inmorais. Mais o 
pobo, que gostaba moito destes momentos de lecer nunha vida 
que era un val de bágoas, resistiuse a obedecer de inmediato, 
de aí os reiterados ultimatos consignados nos informes de visita 
pastoral. 

Na visita de 1741 á parroquia de Borneiro, no apartado “Her-
mita” consta que hai a de “Nra. Sra de las Virtudes, que está 
toda de voveda, y con ornatos propios para celebrar el santo  
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sacrificio de la misa, y segun su fabrica se conoce fue frequen-
tada de la devoción, en ella hai fundada una cofradia”. Tamén se 
documenta, obviamente, a confraría de “Nuestra Señora”: 

A talla de madeira da Virxe das Virtudes. 
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Componese de 10 1/1 ferros de trigo de renta petitorio y carida-
des, y en alce [abreviatura de “alcance”11 ] en Dinero 10242 rrs 
24 mrs en trigo 159 ferrados zera una libra. No estan tomadas 
las quentas del año de quarenta resistelo el Maymo con pretexto 
de que el ha de señalar el Numero de Cofrades qe se hayan de 
hacer cargo; mandosele al cura, las tomase, y le hiciese el cargo 
por las Pitanzas, pues cada uno qe lleba una Pitanza entera paga 
un ferrado de trigo y despues le haga cargo de las sobras qe se 
venden por Pujas12  y qe en lo adelante, antes qe se de Pitanza 
alguna se pese todo y ponga el cura persona qe haga memorial 
de los qe lleban las Pitanzas junto con otro qe llebe el Mayordo-
mo y que asistan [¿esistan?] del residuo [¿?] con lo que no puede 
haber grande13 . 

Cara ao ano 1749 sabemos dun feito fundamental para o fu-
turo do santuario, xa que é a primeira data na que consta como 
xa fundada a confraría da Virxe do Carme “en la Capilla de Nra. 
Sra. de las Virtudes de esta fra. en la Capilla de la Epístola en el 
colectoral que allí se halla”. Isto significa que a talla do Carme 
ocupará o retablo colateral da epístola, o da dereita mirando 
cara ao presbiterio. Grazas a esta fundación o Briño acadará 
novos pulos.

En 1784, a confraría das Virtudes pagou 250 reais “qe llebó el 
Maestro Fuente pr hazer la delantera del Hospital y la escale-
ra de cantería para la tribuna”. Aproximadamente medio século 
máis tarde, na visita pastoral de 1791, dise que a igrexa de San 
Xoán de Borneiro está “nuevamte reedificada, sin crucero”, que 
a parroquia conta con 92 veciños, con 213 “almas de confesión” 
y 116 “por confirmar”, e que non hai casa reitoral, polo cal o pá-
rroco vive nunha arrendada. Con respecto ás confrarías, lemos:

 

11. Reciben este nome os cartos que debe o mordomo en calidade de responsa-
ble dos caudais, unha vez que se toman as contas anuais da confraría.
12. Poxar os bens entregados como ofrendas (animais, por exemplo) ou as so-
bras da pitanza foi recurso habitual nas romarías galegas como fonte de financia-
ción para as confrarías.
13. ACS: Visitas del arzobispado (1740-1750), libro 5º, IG 279.
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La Cofradia de nuestra Sra de las Virtudes, qe se venera en su 
Capilla del Briño, sita en termos de la misma Parroquia, tiene de 
alcance dos mil nueve cientos y seis rrs de veon. En la Capilla 
del Briño existen las Ahalajas, y ornatos siguientes: un bestido 
de nuestra Sra de las Virtudes de seda blanca con flores dora-
das: una corona de plata, y una diadema qe tiene el Niño de lo 
mismo: otra corona de plata, qe tiene la Virgen del Carmen: dos 
misales… dos andas: y en la Sacristia tambien se halla un cajon 
de castano con quatro rexistros; pero sin cerradera alguna: dos 
calices de plata con sus patenas, y todo ello dorado pr adentro: 
una casulla de seda blanca floreada de encarnado con estola, 
manipulo, y bolsa de corporales correspondie: una casulla de 
seda encarnada, con estola, manipulo, y bolsas de corporales 
uniforme: un amito, y alba quasi nuevos: un paño de manos: tres 
pañuelos de seda: dos mesas de corporales: siete purificadores: 
dos cingulos: una cajita de animas muy usada: tres relicarios con 
su marco de plata: dos dijes pequeños con su marco de lo mis-
mo: dos cruces del cuello sobre doradas con sus pendientes14. 

Do antedito dedúcese que a capela do Briño estaba ben 
dotada, incluso con alfaias de prata, o cal revela a súa sus-
tentabilidade económica, derivada do normal funcionamen-
to das dúas confrarías, que posuían bens específicos. Así, na 
do Carme, “inclusa en la cittda Capilla”, faise inventario de 
“dos misales, uno de mediano uso, y otro viejo: un atril: una 
campanilla: dos vinageras de estaño: tres toallas pª el altar: 
un paño pª limpiar las manos, nuebo: una piedra de ara: dos 
candeleros de aramio: una lampara de lo mismo: una esca-
la: dos andas”. O alcance desta cofradía era de 1330,14 reais.  

14. AHDS: Visita pastoral (1791-1792), mazo 13, 1275. Cítanse varios tipos de 
vestiduras litúrxicas, preceptivas para o sacerdote no oficio da misa. A casula 
ponse por riba da alba e da estola; a alba, como o seu propio nome indica, é 
branca, e a estola é a cinta que se coloca sobre os ombreiros; unha cinta, pe-
quena, é tamén o manípulo, que se leva no antebrazo esquerdo. O amito é unha 
prenda branca cunha cruz no medio, que o sacerdote viste sobre as costas e os 
ombreiros; veremos que servían como ofrendas no Briño. Funcións diferentes 
teñen os corporais, panos que se estenden sobre a ara para poñer enriba cáliz e 
patena; e os purificadores, panos cos que o sacerdote se seca os dedos na misa.
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5. A ÉPOCA CONTEMPORÁNEA:  
     SÉCULOS XIX E XX

Ao contrario do que ocorre para os primeiros séculos, nos máis 
recentes si contamos con abundante información grazas ao  
Libro de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen da freguesía 
de San Xoán de Borneiro, inédito ata hoxe e que analizaremos 
en profundidade neste noso traballo. 

5.1. O SOÑO FRUSTRADO DO BRIÑO COMO  
          PARROQUIAL

Feito singular que demostra o protagonismo do Briño na vida 
borneirá foi o intento de converter o templo en igrexa parro-
quial. Mentres outras capelas ou ermidas acabarán devoradas 
polo paso do tempo, como a de san Sebastián na Ponte (hoxe  
Ponteceso de Cabana) ou a de santo Antonio e a Virxe das Ne-
ves no Bosque (ambas na parroquia de Cesullas), o Briño pode-
ría ter acadado o status de núcleo parroquial. 

Varios veciños do Briño elevan unha carta ao arcebispo de 
Santiago, don Miguel García Cuesta, solicitando a conver-
sión da capela do Briño en igrexa parroquial. Datada o 30 de 
xuño de 1866, o promotor da iniciativa foi don Ignacio Pazos 
Miranda15, que encabeza o escrito xunto con Pedro Amado, 
José Pardiñas e Francisco Senande Cardezo. Firman a misiva  
vintetrés persoas16. Ao final do escrito, os que saben asinar,  

15. O tratamento de don e a súa condición acomodada de agrimensor (perito, 
que se diría hoxe) denotan a súa relevancia social na parroquia, na que parece 
desempeñar certo liderado. Non foi a única ocasión na que o hiperactivo Pazos 
Miranda mandou unha carta ao pazo arcebispal: en 1852 queixárase ao prelado 
do cura de Borneiro, xa que consentía a vida licenciosa dalgúns veciños e misaba 
demasiado cedo (ás sete e media da mañá), aspecto este que desmentiu o reitor 
de Cundíns en carta ao arcebispo: “si el Pazos no llego a ella [a misa] la culpa la 
tubo él. El parroco de Borneiro es exactisimo en el cumplimiento de los deberes 
de su ministerio parroquial y nada se le puede criticar”. 
16. “Francisco Pereyro, Pedro Amado, Jose Pardiñas, Francisco Senande Car-
dezo, Baltasar Pazos Fernández, Francisco Pose y Leis, Manuel Pazos, Andres 
Pazos, Manuel Pardiñas y Cardezo, Andres Amado, Florencio Bidal, Jose Santos, 
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asinan como poden, cuns trazos que revelan o mísero analfabe-
tismo da Galicia rural de entón; peor o tiñan os que non sabían 
nin firmar, de aí que outros o fagan por eles. Todos, só homes, 
cabezas de familia e patrucios, subscriben a carta en calidade 
de “vecinos y avitantes de los lugares de Dombate, Gandra, Bri-
ño y Vistalegre, que son los que componen la mayor parte de los 
feligreses de esta parroquia de San Juan de Borneiro”. 

Expoñen “que hallandose la Capilla del Briño muy a proposito 
y mas centrica que la Yglesia de Borneiro por hallarse esta a 
un estremo, se digne declarar por parroquial a la primera, como 
de mayor utilidad y ventaja a los avitantes”. De feito, a situación 
dos templos xa é coñecida polo arcebispo: “los que hablan no 
tienen necesidad de encarecer a Vuestra Eminentisima se fije en 
el plan que las situaciones de ambos édificios reunen puesto a 
que esta mira y la diferencia en lo principal de ambos templos ya 
la llebará de vista en esta Santa visita”. Argumentan de tal modo 
a súa proposta: 

La Capilla del Briño despues de hallarse en la mejor situacion 
de la parroquia es en la que cada año se celebran las cuatro 
funciones o festividades, á saber: a San Antonio, Carmen, Vir-
tudes y San Roque; el concurso de gentes que de varias partes 
tiene el 18 de julio a la romaria del Carmen parece debia llamar 
atencion de los señores Curas, en tener el edificio con mas lim-
pieza y aseo, el blanqueo, el colateral principal, reformar la torre 
y ponerle campanas, á proposito; pero como no pueden aplicar 
a esta capilla lo economizado en la dotación del culto mientras 
no se declare parroquial, he aquí la causa de tenernos sepultada 
esta manificiencia. 

Un futuro máis prometedor para a parroquia é o que move aos 
fregueses: 

 

Juan Pereyro, Jose Canay, Jose Castiñeira, Visente Canay, Manuel Bermudez, 
Francisco Senande, Manuel Vidal, Juan Souto, Manuel Senande, Antonio Canay, 
Agustin Lavandeira”.
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Si Vuestra Eminencia tan justamente interesado por la conser-
bacion y prosperacion de los Templos, aumento de la fé y extir-
pación de los vicios, accediese a la traslacion solicitada que con 
tanta razón se le implora, asi como á que las cuentas de toda 
clase de caudales de que puede hecharse mano para las obras 
mas a propósito se realicen y liquiden con intervencion de dos 
otros vecinos de mejor probidad y celo en las obras de urgente 
reparacion, llegara el dia en que el Curato de Borneiro mereceria 
mejor nombre, y los recurrentes dejarian a sus subcesores un 
veneficio de consideracion. 

Así mesmo, alegan que “esta parroquia no tiene casa retoral 
por cuya razon los curas en propiedad, economos y capellanes, 
que la han regentado vivieron en posadas pasa de treinta años 
y fueron de poca permanencia”. 

En menos dunha semana, o 5 de xullo, outros fregueses re-
accionan co envío da súa carta ao prelado compostelán. Desta 
volta, encabezan o escrito José Lema Domínguez, Francisco 
Lema Senande, José Lema Fuentes, Esteban Carbonel, Fran-
cisco Martínez Feal, Manuel Pazos, Bernardo Lema, Francisco 
Senande Núñez, Domingo Antonio Lema e Antonio Castiñeira. 
Asinan ademais outros catorce interesados17. Por esta misiva 
sabemos que o promotor Pazos Miranda é agrimensor, e que a 
petición vén motivada polos seus intereses persoais, debido á 
proximidade da capela “al lugar de Dombate en donde vive” e 
no que, por certo, aínda existe rehabilitada a chamada Casa do 
Perito. Xosé Ameixeiras confirma que esta foi a casa de Pazos, 
que viría a ser avó do seu bisavó, e apunta que a vivenda se 
mantivo en posesión da familia ata hai poucos anos, cando foi 
vendida. 

Así mesmo, advirten de que é unha proposta apoiada só por 
unha minoría e de difícil execución: 

 
17. “Manuel Lema y Fuentes, Jose Pazos, Juan Macias, Ygnacio de Castro, Be-
nito Monteroso, Jose Pose Veres, Fernando do Castro, Andres Pazos Miranda, 
Manuel Lema y Vazquez, Florencio Lema e Ynsua, Jose Castiñeira, Juan Santos, 
Jose Parga, Antonio Pereyro”.
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A Virxe das Virtudes, seguida pola do Carme. Fondo Cabana. 
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Los que esponen, de lejos perciben que si dignisimo Prelado 
no se deja sorprender por una pequeña fraccion del pueblo, y 
que de ninguna manera causaria semejante novedad sin oir a 
la mayoria; sin embargo cumplen con un deber de justicia ma-
nifestandole con lealtad y franqueza que semejante pretension 
no merece ni puede tener acogida, por mas de un motivo. Ante 
todas cosas debe tenerse en cuenta que la tal capilla no reune 
las condiciones precisas para servir de parroquial, atendiendo a 
que ni se conserva las ropas ni las sagradas particulas, segun 
puede informarse por los curas párrocos de Cuspindo, Cerque-
da y Montemayor. 

Os veciños replicantes cargan contra o promotor da iniciativa: 
“Si Pazos Miranda no fuera egoista, de seguro, no hubiera dado 
semejante paso, puesto que sabe que la lamentable situación 
del pueblo no permite hacer los crecidos desembolsos consi-
guientes a tan cabilosa traslacion”. Parécelles que as urxencias 
son outras, como a de contar cunha casa propia para os párro-
cos que, en situación precaria, duran pouco en Borneiro, de aí 
que os caudais “debieran emplearse con preferencia en propor-
cionar una buena casa rectoral por cuya falta dejaron de perma-
necer algunos curas, cuya memoria permanecera grabada en la 
mente de todos”. O asunto responde, en resumidas contas, aos 
intereses espurios do tal Ignacio Pazos Miranda, “que no repara 
en sacrificar al pueblo y lastimar a fin de conseguir su intento”.

A petición ao arcebispo quedou en nada. A igrexa parroquial 
seguiu sendo a que hoxe é pero, intereses persoais á marxe, o 
asunto demostra ata que punto era relevante e estimado na vida 
parroquial o santuario do Briño. 

5.2. A DECADENCIA DAS VIRTUDES

Nunha nota de 1869 do libro da confraría do Santísimo e das 
Virtudes (Lema 1993: III, 666) apréciase a evolución da confraría 
das Virtudes e do santuario do Briño, no que a Virxe do Carme 
acabará eclipsando á das Virtudes. A información comunícalla 
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ao arcebispo o párroco don Gumersindo Barreiro Martelo: 

En esta parroquia además de las confradias del Stmo y Nra 
Sra del Carmen, hay la de las Virtudes, cuya última cuenta es 
la del año 1868 a 1869. Desde esta fecha, si bien todos los 
años se venía nombrando mayordomo, la mayor parte de los 
cofrades no pagaron sus caridades, reuniéndose solamente 
lo preciso para el auto general de cofrades, pues para la fun-
ción de la Virgen siempre hubo devotos que suplieron los gas-
tos. Efecto de que la gente de esta parroquia, en su mayoría,  
es sumamente pobre, no veo modo de reorganizar la  
cofradia de las Virtudes a no ser perdonando los atrasos  
y empezando en esta. 

O arcebispo accede á petición do reitor, que acabará reor-
ganizando a confraría: era o principio da eclosión da confraría 
do Carme en detrimento da das Virtudes. Por certo, que este 
pulo no culto ao Carme non se manifesta especialmente na 
antroponimia de Borneiro, segundo observamos nos libros de 
bautismos, xa que son proporcionalmente poucas as mulleres 
nacidas no s. XIX que recibiran Carme como nome de pía18; nin-
gunha foi chamada Virtudes.

5.3. O AUXE DO CARME: OS CONFRADES E A SÚA  
          ORIXE

A propósito da consignación dos actos fúnebres anuais ce-
lebrados en honra dos confrades falecidos entre 1877 e 1932, 
unha rara singularidade hai no libro da confraría do Carme do 
Briño que non temos visto nunca: o apuntamento do nome e 
apelidos do confrade e da súa parroquia de orixe, datos que 
constan ata 1930, derradeiro ano en que toma as contas o pá-
rroco Lema Martínez. O dato da parroquia do devoto permíte-
nos, a modo de mostra, abordar un aspecto interesantísimo: 
a difusión da devoción na contorna. Esta circunstancia garda 
relación cunha disposición das “constitucións” ou estatutos 

18. No período 1825-1852, cinco nacidas foron chamadas Carmen e tres Carme-
la; en 1851-1887, son trece as bautizadas co nome Carmen; en 1887-1901, non 
se rexistra ninguén con tal nome. 
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fundacionais da confraría: a posibilidade de seren  “admitidos  
 
hombres y mugeres de cualquier estado y calidad, que sean no 
solo de esta feligresia sino de cualquier otra” (Fernández 2011: 
40). Que no Briño tiñan cabida pobres e ricos, borneiráns e forá-
neos, é feito que imos demostrar a continuación. 

5.3.1. A CARTOGRAFÍA DA DEVOCIÓN

Ante todo, cómpre reparar en que a área de influencia do Bri-
ño e de calquera santuario garda relación coa distancia -máis 
penosa sempre en séculos pasados- á que se atopan os po-
tenciais devotos, polo tanto é natural que o meirande número 
proceda das freguesías próximas; o número de habitantes das 
parroquias é outro factor á hora de calibrar o de confrades. Ade-
mais, debemos pensar que existen outros santuarios relevantes 
relativamente preto, que crean á súa vez outras áreas de in-
fluencia. Curiosamente, o maior número de confrades falecidos 
non procedía do actual concello de Cabana de Bergantiños, se-
nón do de Laxe, con 539 confrades (35,6 %), sobre todo das 
parroquias de Serantes e Nande, e con representación de todas 
elas19. O segundo posto si corresponde a Cabana cos seus 432 
confrades (28,5 %), coas freguesías de Borneiro -feito lóxico- 
e Canduas nos dous primeiros postos20. Ponteceso sitúase en 
terceiro lugar cos seus 327 fieis (21,6 %), a maioría dos cales 
proviña de Cospindo e Corme21. Malia a proximidade ao Briño, o 
actual concello de Zas era o cuarto máis representado con 188 
devotos (12,4 %) e coas parroquias limítrofes de Baio e O Allo 
en cabeza22.

19. Seguen en cantidade de confrades Soesto (86), Laxe (83), Traba (75) e Sarces 
(59).
20. Cesullas (87) é a terceira en número de confrades. Anós (31) e Cundíns (11) 
presentan cifras máis modestas. Non hai confrades das demais parroquias. 
21. Inclúe Corme as dúas parroquias actuais: Santo Adrián de Corme Aldea -a 
orixinaria historicamente e matriz- e a Virxe dos Remedios de Corme Porto -crea-
da posteriormente a partir da capela homónima-. Menos devotos hai das res-
tantes freguesías documentadas: Anllóns (49), Tella (39), Graña (30), Pazos (4) e 
Cores (2)
22. A presenza de Loroño (2), Gándara (1) e San Cremenzo (1) débese ao fale-
cemento dos párrocos destas. Cómpre recordar que na contorna da parroquia 
de Santo André de Zas (sede da capital municipal) tiñan xa os fieis o culto á  
Virxe do Carme desta freguesía, aínda vixente con bastante forza como demos-
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Outras freguesías, algunhas tamén relativamente próxi-
mas ao Briño, amosan cifras moito máis discretas. Así, o ac-
tual concello de Vimianzo só aporta 21 confrades (1,3 %), a 
maioría da parroquia de Vimianzo mesmo. Por suposto, ha-
bía tamén confrades na emigración, e de feito 8 dos falecidos 
(0,52 %) vivían en Buenos Aires (7) e Montevideo (1), mais se 
lles fixo igualmente o acto fúnebre como membros que eran da  
confraría. 

Nalgúns outros casos non estamos realmente ante a terra de 
nacencia do confrade, senón ante o seu lugar de residencia no 
momento de morrer, e inclúense tamén neste caso as parro-
quias rexidas polos curas falecidos, ata 20, que eran devotos 
do Carme e dos que se indica a parroquia que administraban 
cando morreron. Entre eles atópase don Manuel Antonio Pose 
(1899), que aparece como “hermano doble” da confraría, ou un 
dos que fora párroco de Borneiro, don Gumersindo Barreiro 
Martelo, que morreu como reitor de Sarces (1913). 

Por último, documéntanse igualmente confrades da Ponte do 
Porto (5), Santiago (3), Madrid (2) e Corcubión (2). Mínima re-
presentación, cun único confrade, teñen Cerqueda, Cuns, Rus, 
Caión, Noia e Matasueiro (actual concello de Outes), e cidades 
como A Coruña, Pontevedra e Vigo. 

 5.3.2. DOS CATALÁNS DE LAXE A EDUARDO PONDAL

A inmensa maioría dos confrades rexistrados pertence á xen-
te común, mais tamén veneraron ao Carme persoas de maior 
distinción social, membros das familias potentadas de Ber-
gantiños, condición xa anunciada co tratamento de don ou 
dona. Especialmente representados no Briño en toda época 
son os Doménech de Laxe23, apelido traído de Cataluña cara 
a 1766 polos primeiros fomentadores da pesca que se instala-
ron na vila: Víctor, Bruno, Antonio, Melchor, Genaro ou Josefa,  
 
tran as festas do verán.
23. Da mesma familia serían dona Josefa Doménech de Vigo (1884) e dona Felipa 
Doménech de Corcubión (1904). De don Genaro Doménech del Río non consta 
procedencia (1907).
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Francisca, Felipa, Manuela avalan a súa relixiosidade e devoción.  
Outro importante apelido tamén vinculado a Laxe é Landesa, 
que entroncou cos Doménech24. 

Presenza similar adquire a familia dos Romero de Canduas, 
onde aínda podemos ler nun cruceiro que este é “de la Casa 
de los Romero”, preto do cal se atopa a chamada Casa Rome-
ro (Garea e Giadás 1995: 68). Entre os seus membros hai que 
salientar a don Ramón Eligio Romero, falecido en 1907. Amais 
doutros datos interesantes, a súa partida de defunción sinala 
que era “propietario” e que deixou moitos cartos para obras 
piadosas, entre elas “doscientos reales para el Briño”25; por cer-
to que esta cantidade non consta como asentada nos ingresos 
da confraría, polo menos de forma independente: houbo desidia 
ou, peor aínda, premeditación por parte do párroco? No mesmo 
1907 morreu tamén a súa irmá dona Carmen, de 74 anos e “de 
oficio propietaria… casada con don Antonio Ribera”. É este ou-
tro apelido dos máis relevantes de Canduas e representado en 
abundancia na nómina de confrades do Briño, como demostra 
o fillo de ambos, don Ricardo Rivera Romero, “medico munici-
pal de este ayuntamiento” falecido en 1926 con 52 anos. Todos 
eles e algún máis cos mesmos apelidos aparecen como devo-
tos do Carme do Briño. 

Alén do Anllóns chegaba a devoción polo Carme do Briño: 
dúas destacadas familias rivais, de grande influencia políti-
ca e social debido ao sistema caciquil, aparecen tamén como  
 

24. Estudou esta estirpe de fomentadores cataláns X. M. Méndez Doménech 
(2008) en “Os inicios da burguesía industrial en Laxe: a familia Doménech”.
25. “Era de estado soltero, de ochenta y seis años de edad, hijo legitimo de D. 
Jose Romero y Dª Ignocencia Fariña, natural de Mugia y vecino de esta parroquia, 
propietario (…) Un novenario doble con nueve stes [sacerdotes] asignando mil 
siete cientos rs quinientas misas, su limosna, siete rs aplicadas en esta Iglesia, 
en la de Mugia, en la capilla de Animas y en el convento de San Francisco de 
Santiago. Dos mil rs para la iglesia de San Martin de Canduas. Ocho misas a los 
santos, que en la misma iglesia se veneran. A la cofradía de San Blas dos cientos 
rs. Dinero de San Pedro, Sta Eufemia y Jerusalen mil rs. Par[a] sufragios por sus 
obligaciones mil rs y para ropas de familias pobres otros mil quinientos rs. (…) 
otros dos cientos rs para el Briño” (Libro de defuntos de San Martiño de Canduas, 
nº 5, 1901-2013).



38

confrades. Eran os Amarelle de Nemeño (pazo de Porto do Souto)  
e Cesullas (pazo do Bosque) e os Pondal de Ponteceso. Dos 
primeiros aparece don José de Cesullas ou dona Narcisa que 
vivía en Santiago. Tres dos fillos do letrado don José Andrés 
Amarelle Malpica, que viviu no pazo do Bosque, constan como 
confrades: don Eliseo, que morre como párroco de Cerqueda; 
don Calixto, coronel residente en Madrid; e dona Isabel, enérxi-
ca muller, que desde o pazo do Porto do Souto protagonizou a 
rivalidade política cos Pondal, máis en concreto con don Cesá-
reo primeiro e con dona Josefa despois26.  

No tocante aos Pondal, por seren confrades celebróuselles 
acto fúnebre no Briño a tres irmáns do poeta don Eduardo:  

26. Sobre a rivalidade destas dúas familias escribiu J. Valdés Parga (2009) en 
Ponteceso, el nacimiento de un pueblo.

O poeta Eduardo Pondal con 51 anos, confrade do Carme. Fondo RAG.
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don Cesáreo (1897) e dona Josefa (1907), ambos de Cospindo, 
e dona Julia (1910) de Laxe, onde vivía a única da familia que 
casou e sen descendencia; soterrada na vila mariñeira, aínda 
podemos ver a súa campa sepulcral diante da porta travesa 
da igrexa parroquial, mais os seus restos foron trasladados ao 
panteón familiar do Cospindo natal. E don Eduardo…, foi tamén 
confrade don Eduardo? Efectivamente: en 1917 consta, con lap-
sus calami incluído, “Dn Eduardo Pondan = ‘Poeta’ de Coruña”. 
Aínda que si nomeou varias veces Borneiro e outros lugares da 
freguesía como Vilaseco e especialmente Dombate e o seu dol-
men, non atopamos alusión ningunha ao Briño en toda a obra 
publicada de Pondal, nin sequera nos abundantes borradores 
que dela se conservan. Á parte do núcleo familiar de Ponteceso, 
había outros Pondal en Laxe que tamén aparecen rexistrados, 
como Josefa García Pondal (1887) e dona Ángela García Pondal 
(1907).

No século XX, emerxen na contabilidade do Briño varios 
membros dunha podente familia de Corme dedicada á in-
dustria conserveira. Da fábrica de salgadura de don Manolo  
Piñeiro saía sobre todo sardiña, pero tamén xurelos, xardas 
e ata bogas. O impoñente edificio, xa desaparecido, alzábase 
diante da praia da Arnela, tal como se aprecia nunha fotogra-
fía antiga que amosa unha estampa descoñecida hoxe. Todos  
estes Piñeiros aparecen co título de don: don Manuel Piñeiro 
(1902), don Juan Piñeiro Mosqueira (1911), don Aurelio Piñeiro 
Costa (1912) e don Jesús Piñeiro Costa (1924), os catro apunta-
dos como de Corme. 

Mención de honor merece un fregués cuxos servizos -sen 
dúbida ingratos nalgúns momentos- non se desexan omitir 
no libro de contas: “Florencio Vidal, mayordomo que fue de 
la cofradia de Borneiro”, falecido en 1902, e do que teremos 
ocasión de falar máis adiante. Por último, poderiamos desta-
car a don Ignacio Pazos Miranda (1883), aquel perito agrimen-
sor que quixo converter o Briño en parroquial, e ao seu irmán  
Ramón (1901).
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6. O PATRIMONIO MATERIAL:  
      RIQUEZA ARTÍSTICA ENTRE A  
       POBREZA

6.1. A ARQUITECTURA DO SOBRIO ENCANTO

Avantaxa o Briño ás demais ermidas da comarca na súa ar-
quitectura e escultura, marcadas por unha potencia construti-
va e artística descoñecida nas abundantes capelas espalladas 
polo país. Sorprende aínda máis nunha parroquia de escasos 
recursos, pobre coma case todas. A capela que hoxe vemos 
é resultado de varias fases construtivas: o templo foi edificado 
na súa maior parte na segunda metade do s. XVI e no s. XVII, 
mentres que o oratorio exterior data do s. XIX. 

A planta arquitectónica do edificio combina os volumes rec-
tangulares da nave principal e do pórtico exterior cos cadrados 
da sancristía e da torre-campanario, un harmónico conxunto 
orientado segundo os cánones: a cabeceira ao nacente e ao 
solpor a fachada. A nave única estrutúrase en sete tramos, 
delimitados por seis arcos de faixa que soportan a bóveda de 
canón de excelentes canterías e que aportan moi valiosa infor-
mación para datar o edificio, xa que o seu trazado de tenden-
cia á oxiva permite vinculalo ao gótico, de feito Soraluce (1998: 
58-59) destaca o “arco triunfal semiapuntado, de característi-
cas góticas tardías”, cunha cabeza de querubín como ornato 
na clave ou doela central do arco, mentres que a clave do arco 
de faixa sobre o triunfal conserva aínda unha estrela pintada de 
marrón sobre o antigo caleado. Un feito que non se ten sinalado 
ata agora é o das marcas de canteiro que podemos observar en 
bastantes doelas dos arcos de faixa e incluso nalgunha clave, 
signos semellantes ás letras M ou E. 

Nos grosos muros da nave ábrense dúas portas, a grande ou 
principal e outra máis pequena -chamada “traviesa” en épo-
cas pasadas-, e tamén dous nichos rectangulares destinados 
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a confesionarios pero hoxe baleiros. A carón do arco triunfal da 
capela maior construíronse dous fornelos rematados en arco de 
medio punto e con mesa de pedra de perfil curvo; non se con-
servan os dous retablos colaterais que os ocupaban, aínda que 
hoxe seguen albergando as imaxes que se traen da parroquial 
para o día festivo.  

Na capela maior destaca a graciosa cúpula, repetida a menor 
escala na sancristía,  unha cubrición rarísima neste tipo de es-
pazo, pois adoita cubrirse con bóveda de canón no mellor dos 
casos; as canterías de ambas cúpulas dispuxéronse formando 
círculos concéntricos, o cal produce unha fermosa feitura. A 
planta cadrada da sancristía, iluminada por unha pequena fies-
tra, en combinación coa estrutura circular da cúpula, crea unha 
pequena estancia na que non falta un fornelo de pedra en arco 
apuntado con decoración vexetal na clave, así como unha pía 
tamén pétrea, cunha cabeza humana labrada da que sae a billa. 
Chamada sacrarium ou piscina, esta pía servía nas sancristías 

A sólida nave de pedra, de arcos apuntados. 
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para baleirar a auga sobrante do rito e para lavar os obxectos 
sagrados, e desaugaba directamente na terra.

O deseño arquitectónico a base de espazos rectangulares e 
cadrados configura no exterior unha harmoniosa combinación 
de volumes, que se manifesta tamén nas cubertas, a dúas e 
catro augas respectivamente e de tella do país ou romana. Non 
debe estrañar o uso de dous contrafortes de case 80 cm de 
ancho no exterior da capela maior, xa que contribúen a soster a 
cúpula, sobre a cal se levanta unha lanterna; o tambor cilíndrico 
desta permite a iluminación cenital interior a través de catro pe-
quenas fiestras rematadas en arcos de medio punto. Unha pe-
quena cúpula con pináculo coroa a lanterna, que fai xogo visual 
co remate da torre-campanario, outro elemento único do Briño, 
xa que as ermidas adoitan contar con espadana, non con torre, 
que Lema data con cautela no s. XVII. Sobre o macizo primeiro 
corpo adosado á fachada levántanse os catro arcos lixeiramen-
te apuntados -destinados ás campás-, que forman o segundo 

A fermosa cúpula e a lanterna, foco de luz. 
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corpo e que están en consonancia cos da nave central. Unha 
pirámide de pedra con catro pináculos nos esquinais rematan 
unha torre que, malia súa rusticidade, non carece de encanto e 
se converte nun sinal de identidade do edificio. O gracioso cata-
ventos recórtase no ceo a modo de remate, cun simbolismo do 
que falaremos máis adiante. Non menos rústico é o acceso ás 
campás a través do interior da torre, pois parece que o reducido 
tamaño obrigou a prescindir da escaleira convencional, substi-
tuída por un elemental sistema de lousas encaixadas no muro. 

A conxunción de todos estes elementos explica en parte a 
personalidade do edificio, tan atractivo e inconfundible, coa 
graza que lle confiren a torre, a lanterna e o pórtico. O edificio 
produce unha sensación xeral de extrema solidez, non só polos 
grosos muros que chegan ao metro de ancho e incluso o su-
peran nalgunhas partes, senón pola omnipresenza do granito, 
no chan e teito incluídos. Tal é a impresión que hoxe recibimos, 
pero hai que ter en conta que non sempre foi así, xa que orixi-
nariamente e ata non moitos anos os muros interiores estaban 
caleados, se cadra tamén os exteriores nas súas orixes. A cal 
permite a necesaria transpiración dos muros e, grazas á súa 
riqueza en álcali, contén propiedades antisépticas que a facían 
moi axeitada como elemento hixienizante contra as epidemias, 
de aí o seu uso nos templos; mais o seu rápido deterioramento 
esixiu sempre repoñela con certa frecuencia, por iso desde hai 
xa décadas a tendencia é retirala e deixar os muros coa pedra 
á vista. 

Fronte a uns alzados sobrios e sen ornatos, sen dúbida é a 
fachada o elemento máis característico da capela, debido á súa 
profusión escultórica en vulto redondo, que a converte nun tem-
plo único en toda a Costa da Morte entre os do seu tipo e inclu-
so a respecto de igrexas parroquiais. Ben é certo que a igrexa 
laxense de Santiago de Traba loce na súa pétrea fachada ata 
sete tallas, pero hai que ter en conta que estamos ante unha 
parroquial fronte ao Briño que non o é. O aparello da fachada é 
de boa cantería, como nos restantes muros exteriores. Segue 
o moi frecuente esquema poligonal da maioría dos templos ga-
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legos, cun eixe vertical formado pola porta, o fornelo central, 
unha fiestra que dá luz á nave e, a modo de remate e como 
novidade aquí, a imaxe pétrea do patrón, san Xoán Bautista. Na 
porta maniféstase a vontade decorativa do seu artífice, xa que 
presenta un marco moldurado e un ornato formado por un cír-
culo e follaxe arredor no centro do lintel, baixo a peaña da Virxe 
das Virtudes. Esta é flanqueada á súa dereita por san Roque na 
parte superior e san Paulo na inferior; á esquerda da Virxe, san-
to André arriba e abaixo san Pedro. Estas catro últimas imaxes 
ocupan fornelos con arco “en cortina ou mixtilíneo” (Soraluce 
1998: 58-59), en tanto que o fornelo da Virxe é alintelado. Todas 
as imaxes descansan nunha peaña con cadansúa ménsula. 

A que artífices debemos tan encantador conxunto arquitectó-
nico e escultórico? Nada sabemos polas fontes documentais, 
como queda dito, pero a moi humana arela de pervivir na me-
moria das xeracións futuras, o desexo de non morrer para sem-
pre, levou a moitos dos nosos canteiros a deixar a súa pegada 

O singular acceso ás campás pola torre.
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no material que traballaban. Xa falamos das marcas de canteiro; 
no Briño dáse ademais outra circunstancia afortunada, que con-
sideramos relacionada co feito de ser unha obra excepcional, 
fóra do común, e por tanto digna de que os seus executores se 
gabasen da súa autoría, de aí que  na base do arco triunfal, no 
lado da Epístola, unha inscrición recorde ao artífice. Di así: EL 
MAESTRO/ DEST[A]/ OBRA ES DO/ MIN/ GOS M/ ARTI/ NES 
V/ º DE/ TINES. Temos documentado, por certo, que este artis-
ta, veciño da parroquia vimiancesa de Santa Eulalia de Tines, 
executou tamén o retablo pétreo coas súas imaxes da capela 
pontecesá da Nosa Señora do Faro de Brantuas, non lonxe de 
Borneiro. Lema Suárez27 (2011: 41) cre que puido tallar tamén as 
imaxes da fachada e que traballaría noutros templos da comar-
ca; se cadra esculpiu o Santiago ecuestre da fachada de Traba, 
pois foi el quen executou as súas columnas salomónicas. 

6.2. UNHA ESCULTURA PARA PERDURAR

6.2.1. ESCULTURA EN PEDRA

Moi singular é a fachada do Briño, coas súas seis tallas de 
granito, acubilladas en fornelos e sobre sinxelas peañas: unha 
fachada-retablo ou fachada-telón. A intemperie non só eliminou 
calquera pegada de policromía en todas elas, senón que ero-
sionou algunhas partes de maneira notable. Tampouco se con-
serva documentación ningunha sobre estas obras, de autoría 
anónima, e que Lema ubica con cautela a fines do século XVI 
e no estilo renacentista manierista conforme aos seus trazos, 
apuntando a “escasa calidade técnica” derivada da execución 
por un artista rural. 

27. Arquitectura e escultura do Briño foron estudadas en profundidade por Lema 
Suárez na súa tese de doutoramento (1993: III, 126-153; 655-668), algunhas 
de cuxas aportacións recollemos ao longo desta obra. Para evitar sobrecargar 
o texto con excesivas referencias bibliográficas, débese entender que as citas 
a Lema refírense ás contribucións da súa tese, salvo indicación noutro sentido. 
Tamén incorporamos outros datos inéditos, resultado da nosa investigación nou-
tra documentación parroquial.
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Ubicada sobre a porta principal, preside o conxunto a patroa, 
a Virxe das Virtudes, e de feito é a de maior tamaño (1’20 cm 
de altura). Flanquean á patroa catro imaxes: na parte inferior, 
san Paulo á súa dereita e san Pedro á esquerda; na superior, á 
dereita Santiago peregrino e santo André á esquerda. San Paulo 
e san Pedro son lixeiramente máis pequenos que a Virxe (1’10 
cm de alto), se cadra para subliñar a superioridade xerárquica 
da Nai de Deus sobre eles. Lema recorda o emparellamento 
iconográfico de Pedro e Paulo nas fachadas-telón renacentis-
tas, en lugar simbólico e prominente: na porta principal, sobre 
as lumieiras ou a cada lado. Isto responde á condición destes 
apóstolos como piares da Igrexa, e de feito aparecen relaciona-
dos noutras igrexas próximas (O Allo, Traba) e de toda Galicia 
(portada do Hospital Real de Santiago, Santa María a Maior de 
Pontevedra, Santiago do Deán da Pobra do Caramiñal).

A fachada-retablo, un mostrario de imaxes. 
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A Virxe senta ao Neno espido na man esquerda e coa dere-
ita sostenlle unha perna. Os dous teñen longos cabelos, e a 
Nai, vestida con túnica e manto, leva este anoado sobre o peito; 
como é habitual en moitas representacións da Virxe, ela porta 
unha ostensible coroa. Os catro apóstolos son facilmente reco-
ñecibles, sobre todo polos atributos que portan e menos polos 
trazos físicos, máis esvaídos pola erosión. Paulo destaca pola 
longa barba de ancián, viste manto e túnica e porta o libro -em-
blema dos apóstolos- e a espada (hoxe en gran parte mutilada), 
alusiva ao seu martirio por decapitación ou ao espírito incisivo 
das súas epístolas. Entrado en anos e con barba, aínda que 
menos longa, Pedro viste tamén manto e túnica, leva o libro 
apostólico e distínguese só polo seu atributo persoal: a chave 
do ceo28. Obviamente, os atributos de Santiago, home adulto 
e barbado, son os do peregrino: túnica e capa con esclavina 
(esta é unha capa curta que cobre os ombros), sombreiro de ala 
ancha, bordón no que se apoia e fardel evidente pola correa. 
Por último, os trazos físicos de André son similares aos dos an-
teriores: adulto e de cabelo e barba longos; tamén vai vestido 
con manto e túnica, mais diferénciase no atributo específico, a 
cruz en forma de aspa (crux decussata) na que foi martirizado 
e que vemos ás súas costas; cunha man sostén igualmente o 
libro emblemático dos apóstolos e a outra tena sobre o peito ao 
tempo que colle con ela o manto. Malia as dificultades técnicas 
para tallar a pedra, as vestimentas presentan amplos e plásti-
cos pregamentos. 

No mesmo eixe vertical que a patroa está o patrón da parro-
quia, san Xoán Bautista, que en certo modo tamén preside 
a fachada desde o hastial ou vértice superior dela, pero cun-
ha talla moito máis pequena (90 cm de altura) e de presenza  
 
28. Suxire Lema que o feito de abundaren as tallas de pedra deste apóstolo po-
dería responder “a un desexo de estricta observancia da etimoloxía do seu nome 
ou á tradición cristiá de considerado pedra angular da institución eclesiástica”. 
Recordemos ao respecto que Pedro, en latín Petrus, deriva de petra, “pedra”. No 
evanxeo de San Mateo (16, 18), lemos como Cristo lle di a Pedro: Tu es Petrus, 
et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam… Et tibi dabo claves regni 
caelorum, “Ti es Pedro e sobre esta pedra edificarei a miña igrexa... E dareiche as 
chaves do reino dos ceos”.
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discreta, ata tal punto que máis ben semella un remate orna-
mental figurado, especialmente erosionado ademais. Amosa a 
iconografía típica de san Xoán, conforme aos trazos físicos e 
atributos da vida retirada: barbado e de cabelo longo, vestido 
con pel de ovella e descalzo; apóiase nun caxato e ao seu ca-
rón, elevado por pedestal, o año sobre un libro, o Agnus Dei qui 
tollis peccata mundi. 

Por último, na ábsida pasa desapercibida unha pequena imaxe 
(só 47 cm de alto) da Virxe co Neno, se cadra outra Virxe das 
Virtudes, sobre unha peaña con cabeza de querubín e baixo un 
dosel, moi erosionada tamén; porta na man dereita un obxecto 
de difícil identificación, talvez un cetro. 

Xa no interior, a escultura en pedra veu dar tamén esplendor 
ao Briño coas imaxes do presbiterio, das que tamén descoñe-
cemos a autoría e das que non consta rexistro documental nin-
gún. O feito de non estaren ao aire libre fai que sean imaxes 
mellor conservadas e que podamos apreciar, aínda que xa moi 
esvaída, parte da policromía, que non é a orixinal. Outra Virxe, 
duns 60 cm de altura, preside a capela maior na parte inferior 
da cúpula, desde o seu fornelo en forma de vieira. Para Lema é, 
con certas dúbidas, de finais do s. XVII e de estilo barroco, “pola 
ruptura do espacio circundante (manifesta na mirada perdida 
das figuras), polo tímido xogo lumínico provocado polas pregas 
das vestiduras, etc.”. Ao contrario das imaxes do exterior, é esta 
unha Virxe sen Neno, en realidade unha Inmaculada Concep-
ción que responde, segundo estudara Otero Túñez (1956), a un 
modelo iconográfico creado por Gregorio Fernández e difundi-
do por Galicia polo seu discípulo Mateo de Prado. Esta Purísima 
é unha muller nova, coroada e coas mans xuntas ante o peito en 
actitude orante, sobre un trono con tres cabezas de querubíns, 
nunha composición tan simétrica como ríxida. Dous fornelos 
máis de pedra completarían a decoración con cadansúa imaxe, 
pero actualmente están baleiros, e non hai noticia nin documen-
tal nin oral de que tallas os terían ocupado, se é que chegou a 
haber algunha.
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Á parte desta escultura exenta, hai na capela maior seis fi-
guras máis en altorrelevo: os catro evanxelistas, san Gregorio 
e san Roque. As figuras sedentes dos evanxelistas foron es-
culpidas na pendente da cúpula, e miden uns 50 cm de altura. 
A regular conservación permite observar certos restos de poli-
cromía -non orixinaria-; pintados estaban tamén uns arcos de 
medio punto que enmarcaban as figuras e que aínda vemos 
nas fotografías do estudo de Lema, hoxe perdidos tras dunhas 
obras a finais do século pasado. Nestes evanxelistas aprecia 
Lema os trazos estilísticos do manierismo de finais do s. XVI, 
como a “concentración de forzas” (en parte debida á dificultade 
para traballar o granito) e “pregas ampulosas, redondas, plás-
ticas, pero lumínicas”. En todo caso, son tallas que denotan as 
limitacións técnicas e a rudeza propias dun escultor popular, do 
ámbito rural. 

A representación iconográfica dos evanxelistas segue en xeral 
a máis pura ortodoxia, como é natural. San Xoán é o único que 
se representa sen barba, en alusión á súa xuventude, fronte á 
madureza ou senectude dos demais, manifestas na barba ou 
tamén na calvicie no caso de san Lucas. Levan os evanxelistas 
ao seu carón os seus elementos simbólicos, que ademais per-
mitían unha doada identificación polas xentes iletradas: a aguia 
de san Xoán, o touro de san Lucas, o león de san Marcos e o 
home -neste caso sen alas- de san Mateo. Ademais, todos le-
van a vestimenta apostólica, a túnica e o palio, amais do libro 
aberto, outro atributo como escritores que foron dos Evanxeos. 

Cómpre apuntar outros dous altorrelevos pétreos, que hoxe 
apenas conservan restos de policromía aínda que o seu esta-
do de conservación é aceptable. Sobre a porta da sancristía 
vemos a escultura de san Gregorio Magno, que testemuña o 
culto a un santo do que non faltan confrarías en Galicia. Se te-
mos en conta o analfabetismo xeneralizado, non debe estrañar 
as dificultades para inscribir o nome do santo, “rebautizado” 
como S GOEROYIO, ademais coa R do revés, escrita en espe-
llo. Baixo san Gregorio atopamos outra inscrición, desapercibi-
da ata agora: ESTA OBRA SE ISO SIENDO MO/ MOREIRA I REI. 
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Pódese entender MO como abreviatura de “mayordomo”, polo 
tanto este Moreira y Rei sería o mordomo da confraría cando se 
edificou a capela maior. Ataviado coas vestiduras papais (túnica 
ou sotana, capa pluvial e mitra), que funcionan ademais como 
elementos identificadores, o pontífice bendice coa destra. Se 
cadra, a presenza deste santo non tan popular podería expli-
carse polo seu papel como intercesor para que os fieis saísen 
axiña do Purgatorio, a través das misas gregorianas. 

Si foi popular, e moitísimo, san Roque, situado na parede 
oposta á de san Gregorio, a carón dunha fiestra aberta con pos-
terioridade que afortunadamente respectou a imaxe. Con razón 
apunta Lema que, seguramente debido á dificultade da talla en 
granito, o escultor prescindiu da figura do can e do xesto de 
levantar o santo a túnica para mostrar a chaga na coxa, elemen-
tos imprescindibles da súa representación aquí suprimidos, de 
modo que foi esculpido só co sombreiro de ala ancha, bordón 
e anxo curador. San Roque foi avogoso contra a peste, cunha 

O evanxelista san Lucas, con restos de 
policromía.

San Gregorio e as inscricións 
aparecidas na capela maior.
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difusión do seu culto desde o s. XVII a raíz dos episodios epi-
démicos do s. XVI. Este santo foi substituíndo paulatinamente 
a san Sebastián -tamén presente no Briño, como veremos de 
seguido-, e de feito ambos aparecen ás veces xuntos en repre-
sentacións pictóricas desde o s. XVI, tamén con outros santos 
antipestíferos como santo Antón Abade e santo Adrián (Torrico 
2017: 107).

Lema adscribe tamén estas anónimas tallas dos santos Gre-
gorio e Roque ao mesmo estilo dos evanxelistas, o renacentista 
manierista de finais do s. XVI, debido a trazos como a fronta-
lidade, a simetría ou a concentración de forzas, características 
determinadas pola dureza do material granítico pero tamén pola 
impericia do anónimo escultor popular; destaca así mesmo o 
canon curto e as pregas da vestimenta, “tectónicas, arredonda-
das, plásticas e lumínicas”. 

6.2.2. ESCULTURA EN MADEIRA

OS RETABLOS

No libro da confraría das Virtudes de 1731 (Lema 1993: III, 
661-662) queda rexistrado o pago dun retablo en 1761: “Prime-
ramente da por descargo este mayordomo seiscientos setenta 
y quatro rs qe costó el retablo y su conducción, el qe se halla 
colateral al lado del evangelio en la capilla donde está erigida 
dha cofradía [a das Virtudes], en cuyo altar se hallan colocadas 
las imagenes de los Gloriosos Santa Barbara, San Blas, y San 
Eleuterio, cuyas imagenes entraron en dho coste”. Deste reta-
blo, ubicado na nave central á esquerda mirando cara ao pres-
biterio, só se conserva hoxe santa Bárbara. En 1764 houbo un 
desembolso de 70 reais e 4 marabedís para axudar no pago de 
“tres altares qe se han echo en dho santuario” (Lema 1993: III, 
661-662), alusións aos dous colaterais e ao maior. 

Actualmente só se conserva o retablo maior do presbiterio, 
de tipo sacramental xa que aloxa o sagrario. Asentado sobre un 
pedestal de pedra de lados curvados -moi característico do s. 
XVIII-, adáptase ben ao marco arquitectónico do muro en arco 
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de medio punto e mide uns 3,2 m de ancho por 2,5 m de alto. 
O retablo acabou tapando, como tantas veces nos nosos tem-
plos, unha pequena fiestra aberta na ábsida, e foi armado a un 
metro de distancia con respecto ao muro para evitar humida-
des. Aínda así, merecería atención e coidados para evitar o seu 
deterioramento. 

O corpo principal do retablo está formado por tres rúas, a 
central máis ancha que as laterais -como adoita ocorrer- e deli-
mitadas por catro columnas de orde composta, que presentan 
basa, fuste e capitel. Nota distintiva é a decoración de cintas 
vexetais en espiral pintadas nos fustes, a xogo coas pintadas 
nas peañas. Tamén nas tres rúas colgan as correspondentes 
grilandas vexetais, ornato pouco frecuente nos retablos da bis-
barra. Baixo un arco de medio punto moldurado, a rúa central 
acolle o sagrario e o expositor, ornamentado con volutas e cin-
tas vexetais. As rúas laterais consisten nun fornelo pouco pro-
fundo e liso, destinado a acubillar cadansúa imaxe sobre peaña 
e baixo arco de medio punto moldurado. Sobre entaboamento 
composto por arquitrabe, friso e cornixa -decorada con mol-
duras e mútulos-, levántase o ático, que ten un único fornelo. 
O ático reproduce en liñas xerais a estrutura do corpo princi-
pal, tanto no fornelo como no entaboamento, rematado aquí en 
arco. Está flanqueado por aletóns curvos sobre os que colgan 
restras vexetais e con pequenas peañas nos extremos, hoxe 
baleiras. Moi habitual nos retablos desta época é a peza que 
coroa o conxunto: un feixe de lampos que irradian dunha coroa 
de nubes, a cal contén no seu interior o ollo de Deus e a pomba 
do Espírito Santo. 

Nada se sabe do autor do retablo, que Lema data no de-
rradeiro terzo do s. XVIII e adscribe ao estilo neoclásico polo 
“predominio da horizontalidade sobre a verticalidade, do esen-
cial sobre o anecdótico, da forma sobre o fondo”, cunha plan-
ta apenas movida, fronte ao dinamismo barroco. Neoclásica 
é igualmente a nudez ornamental, manifestada nas austeras  
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cores que pretenden imitar o mármore e no feito de que case as 
únicas concesións ao decorativismo son as restras vexetais en 
torno aos fustes das columnas e as grilandas penduradas nas 

o retablo maior, baleiro case todo o ano.
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canles laterais. Obviamente, o retablo estaría presidido antano 
pola Virxe das Virtudes, titular do santuario, e non como hoxe 
por santa Bárbara, que pertencía a un retablo colateral. Cando 
Lema investigou na capela, aínda se gardaba na rúa lateral a 
talla antiga da Virxe do Carme, depositada agora na igrexa pa-
rroquial, ao igual que a da Virxe das Virtudes. 

Para rematar, cómpre recordar o retablo do oratorio exterior, 
de peor calidade artística e non tan antigo pois data de 1912. 
Unha única rúa, flanqueada por columnas de orde composta 
e rematada por un frontón triangular partido, delimita o espazo 
para ubicar a imaxe o día da festa sobre peaña e baixo arco de 
medio punto. Responde ao estilo ecléctico propio de inicios do 
s. XX, perceptible sobre todo na decoración de follas e flores ou 
na cabeza do querubín no frontón. O seu deterioramento parece 
irreversible.

AS IMAXES

Pola información da visita de 1791, recollida no libro da con-
fraría das Virtudes, sabemos que había no Briño unha imaxe de 
san Caetano, xa desaparecida: “manda su mrd que por quenta 
de los caudales de la Cofradia de dho Santuario se retoque o 
forme de nuevo la ymagen de Sn Cayetano, qe se halla al lado 
de la epístola en el Altar mayor pr estar aquella algo carcomi-
da”. Ordena tamén o visitador facer de novo a tarima dese altar 
maior e cubrir con ara o colateral da epístola. Ademais, págan-
se 30 reais “a Juan Martinez y Rivera Maestro de escultor para 
hazer de nuevo la Virgen de las Virtudes y Sn Cayetano según 
está mandado por el auto de Visita”. 

Nesta visita faise inventario das alfaias e ornatos da parro-
quia. Na capela do Briño rexístranse os seguintes: “un bestido 
de Nuestra Sra de las Virtudes de seda blanca con flores dora-
das. Una corona de plata y una diadema que tiene el Niño de 
lo mismo. Otra corona de plata, que tiene la Virgen del Carmen. 
Dos cálices de plata con sus patenas, y todo ello dorado por 
adentro”.
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No momento en que Lema fixo o seu estudo -contra 1990-, 
as imaxes permanecían aínda na ermida, á que volven hoxe só 
nas grandes ocasións festivas. A vulnerabilidade na que se ato-
pa actualmente o noso patrimonio histórico-artístico, máxime 
en lugares illados e despoboados, obriga por desgraza a tomar 
estas medidas, coas conseguintes incomodidades e, no plano 
relixioso, coa descontextualización destas imaxes, que pasan a 
meirande parte do ano fóra do lugar para o que foron concebi-
das. Actualmente, só dúas tallas de madeira residen todo o ano 
no Briño: santa Bárbara e san Sebastián. As dúas merecen ur-
xente atención para evitar o seu deterioramento, especialmente 
a segunda, xa en estado lamentable. 

A talla lígnea máis antiga do santuario, sobre a que non hai 
constancia de autor e época concretos, é san Sebastián, reti-
rado do culto no fornelo pétreo da sancristía e que Lema consi-
dera do s. XVI, con dúbidas. Dunha altura de 65 cm, representa 
a un mozo sen barba e de cabeleira sobre os ombreiros, atado 
á arbore para recibir as frechas do martirio. O estado de conser-
vación xa era moi deficiente cando o estudou Lema, con perdas 

San Sebastián, ferido de morte.
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importantes de materia e case total de policromía, e cómpre 
supoñer que o seu deterioramento é hoxe maior; nunha análise 
atenta puidemos observar restos de pintura dourada. É unha 
mágoa que o destino desta imaxe sexa a desaparición, non 
só pola súa antigüidade, senón tamén por non ser este santo 
moi frecuente nos templos da comarca e polos seus valores 
iconográficos e estéticos: un mozo case desnudo -tapado só 
cun branco pano de pureza- e de vigorosa anatomía, de canon 
moi robusto fronte á maioría das imaxes do santo, que adoitan 
presentalo cun corpo máis esvelto. Lema, que considera “defi-
ciente” a calidade da talla, adscribe a obra ao estilo manierista, 
“con lembranzas aínda non lonxanas do gótico: unha anatomía 
moi esquemática, un rostro de perfís moi esenciais; o pano de 
pureza presenta pregas ampulosas, redondas, opacas e pouco 
profundas”. 

Aínda que de autor descoñecido, da talla de santa Bárbara si 
sabemos que data do 1761, feito que explica o seu mal estado e 
a perda da policromía orixinal. Vestida con túnica talar e manto 
de duras pregas, ten a destra sobre o peito e coa esquerda su-
xeita un dos seus atributos, a palma, que simboliza o martirio; 
o outro atributo é a torre de tres fiestras, alusiva á súa lenda de 
muller presa. Respecto á santa, de 64 cm de altura, réstanlle 
protagonismo uns atributos de considerable tamaño: 46 cm de 
torre e 67 cm de palma. Como xa lemos noutro capítulo, á conta 
da confraría das Virtudes pagáronse 674 reais por un novo re-
tablo -inexistente hoxe- para o colateral do evanxeo, incluíndo 
no prezo as imaxes de santa Bárbara, san Brais e santo Eutelo, 
ambos desaparecidos. Hoxe a talla ocupa o fornelo do ático do 
retablo maior, un lugar preeminente que non lle corresponde 
pois non é santa titular da capela. Considera Lema que “a imaxe 
é de moi mala calidade, propia dun escultor popular de escasa 
técnica”, manifesta especialmente na cabeza da santa. Engade 
que pertence ao estilo barroco, por trazos como a “busca da 
dispersión de forzas coa ruptura do espacio en torno”, ao mirar 
cara ao infinito e estender a man, ou “un xogo lumínico, provo-
cado pola formación de dobras nas vestiduras”, sinalando que o 
manto pretende “dar apariencia de movemento envolvente, sen 
moito éxito”.
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Xa non se custodia permanentemente no santuario a orixina-
ria titular del, a Nosa Señora das Virtudes, peza de 60 cm de 
altura que non conserva as cores orixinais e, segundo Lema, de 
conservación deficiente. Ocupaba hai anos o fornelo do evan-
xeo (o da esquerda mirando cara ao altar) no primeiro corpo 
do retablo maior, aínda que talvez en orixe presidise o retablo, 
como titular da capela. A talla foi executada polo mestre escul-
tor Juan Martínez Ribera, en torno a 1791. María, muller nova e 
de canon esvelto, suxeita coa súa man esquerda ao Neno, case 
espido pois só un pano branco lle cobre en parte as pernas. A 
Nai leva túnica, manto e pano atado ao peito. A man dereita da 
Virxe proxéctase cara ao espectador e parece que collía con 
ela algún obxecto, talvez un rosario. De feito, nós cremos que 
a imaxe anterior á que veu substituír esta podería ter sido unha 
Virxe do Rosario, logo convertida na das Virtudes, transforma-
ción frecuente en Galicia. Lema considéraa neoclásica, pola 
“serenidade nos rostros, certa deixadez e quietude nas actitu-
des das figuras; composición triangular; escasa profundidade 
das pregas, nas que se aprecia escaso movemento”, aínda que 
perviven recordos barrocos, sobre todo “no arestamento dos 
panos na parte inferior da túnica”. 

Como xa sabemos, no noso santuario a Virxe das Virtudes 
perderá o seu protagonismo en favor da Virxe do Carme, cuxa 
talla de madeira, duns 65 cm de altura, tampouco conserva a 
policromía orixinal e se atopa nun estado de conservación regu-
lar, segundo Lema. A documentación escrita non proporciona 
información sobre a autoría. Ocupaba o fornelo da epístola (o 
da dereita mirando cara ao altar), tamén no primeiro corpo do 
retablo maior. Así, durante décadas as dúas Virxes, Virtudes e 
Carme, ubicábanse ao mesmo nivel no presbiterio. Con todo, 
Lema sinala que esta imaxe ocuparía orixinariamente o retablo 
colateral do lado sur, inexistente hoxe. Tamén é unha muller 
nova esta Virxe do Carme, de faciana oval resaltada por uns 
cabelos ben peiteados. A disposición e xestualidade das figuras 
é a típica na representación do Carme: María sostén no brazo 
esquerdo a un Neno Xesús espido ao que roza minimamente 
coa punta dos dedos; el mira ao espectador para ofrecerlle un 
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escapulario cunha man, en tanto que levanta a outra para apoia-
la no colo materno. Ela tamén ofrece outro escapulario coa des-
tra; viste un manto branco sobre o hábito da orde carmelitana, 
coa cabeza descuberta; e descansa, como é habitual neste tipo 
de representación, sobre un trono de nubes con dúas cabezas 
de querubíns. Lema asígnaa, con cautela, a finais do s. XVIII, 
nun estilo neoclásico, influído polos modelos dos mellores es-
cultores composteláns do seu tempo (Xosé Gambino e Xosé 
Ferreiro), como amosan os seus trazos: “a textura dos panos 
das vestiduras -aínda moi arestados-, certa tendencia ó move-
mento helicoidal (en S) na postura da Virxe, os rostros ovalados, 
a actitude do neno volvéndose cara ó espectador, etc.”.

No estudo desta talla, descubriu Lema un feito curioso e sin-
gular. Os devotos, en previsión da fundación da confraría do 
Carme, encargaran en 1744 unha talla aos escultores Juan e 
Ignacio Martínez. Supón Lema que “debeu de ser de moi baixa 
calidade, posto que foi rexeitada rotundamente polos fregueses 
de Borneiro”, a teor da literalidade das fontes escritas: “faltó 
al trato [Juan Martínez] haziendo una imagen indigna de repre-
sentar en un altar con señales del Carmen”. En todo caso, os 
artistas rexeitaron intentalo de novo, de aí que a escultura actual 
sexa posterior á frustrada. Que mágoa non conservala, para po-
dermos calibrar a actitude dos descontentos clientes! Se cadra 
aínda existe, impertérrita no retablo dalgunha parroquia próxi-
ma! Quen sabe?

O santuario conta con outra escultura da Virxe do Carme, fei-
to que vén confirmar a importancia desta devoción. Ao igual que 
as outras dúas tallas da Virxe, é procesionable, pero ao contra-
rio delas non estaba destinada a ningún retablo en concreto, e 
hoxe gárdase na parroquial, na vitrina do fornelo colateral do 
evanxeo. Esta talla de autor descoñecido e de 1,10 cm de altura 
data de 1902, o cal explica o seu bo estado de conservación. 
Pousada sobre un trono de nubes que inclúe dúas cabezas de 
querubíns, na man esquerda leva ao Neno -vestido- e ambos 
ofrecen os escapularios, coa mirada baixa cara aos fieis. Lema 
destaca que o corpo da Virxe “é de notoria elegancia e esvelteza, 
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A talla antiga da Virxe do Carme.
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acrecentadas polo seu rostro perfectamente ovalado”. Da ves-
timenta, o típico hábito de cor marrón dos carmelitas e a capa 
branca (ademais cobre a cabeza cunha touca), sinala Lema a 
elegancia, a riqueza e o abundante ornato a base de filigranas, 
así como que “o hábito, moi fino e case metálico, transparenta 
a anatomía do corpo”. Segundo Lema, pertence ao eclecticis-
mo naturalista polo “canon esvelto das figuras, elegancia inna-
ta, rostros ovalados e faccións idealizadas, vestiduras de panos 
dondos e amplos que provocan múltiplos efectos lumínicos”. 

Outra imaxe recente e exenta, tamén hoxe depositada na pa-
rroquial pero antes no fornelo do evanxeo, é a de santo Anto-
nio, de 80 cm de altura e de autor descoñecido. Malia ser peza 
relativamente moderna, non conserva a policromía orixinal. É 
un mozo sen barba e tonsurado, co hábito de cor castaña tí-
pica dos franciscanos e cun dobre cordón a modo de cíngulo. 
Leva no colo un Neno espido, ao que sostén coas dúas mans 
e sobre un pano branco que o tapa de cintura para abaixo, de 
tal forma que o santo non toca coas súas mans o divino corpo; 
porén, nun xesto de tenrura, o Neno si lle acariña o meixelo ao 
santo. A imaxe responde ao prototipo seguido polos talleres de 
Compostela na época en que se tallou. Para Lema, a cronoloxía 
debe de ser similar á da imaxe moderna do Carme, o primeiro 
terzo do s. XX; o seu estilo ecléctico maniféstase nos “rostros 
ovalados, faccións idealizadas e modelado dúctil; panos bran-
dos e amplos, nos que se forman dobras moi naturalistas, non 
exentos de efectos lumínicos”. 

Por último, é tamén anónima a talla de san Roque, outra 
imaxe exenta que non corresponde a ningún retablo, mide 1 m 
de alto e foi repintada. Lema incluíuna entre os bens da parro-
quial e non do Briño, porque non tivo acceso ao último libro da 
confraría, que a documenta como mercada a cargo dos fondos 
desta. Ubícaa no segundo terzo do s. XX; aparece menciona 
da nos inventarios que expoñeremos máis adiante, pero non se 
aporta data ningunha, mais non debe de andar lonxe do 1902 no 
que se mercou a imaxe nova do Carme, xa que se cita xunto con 
ela. Presenta a iconografía habitual para o santo de Montpelier,  
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que eleva unha ollada mística ao ceo. É un home maduro de 
recortada barba e longo cabelo, vestido con túnica, esclavina 
con cunchas de vieira e bordón, que son atributos do peregrino 
a Santiago, en tanto que os específicos do santo son a chaga na 
perna que el amosa levantando a túnica e o can co pan na boca 
que acode a alimentalo na súa corentena como afectado pola 
peste; non se inclúe outro atributo: o anxo curador. A adquisi-
ción desta talla vén confirmar a importancia do estímulo xaco-
beo no Briño, onde xa existían o Santiago peregrino da fachada 
e o relevo de san Roque da capela maior, ambos de pedra. 

O CRUCEIRO

Todo santuario digno de tal nome conta cun cruceiro. No do 
Briño combínanse harmonicamente o cadrado, o octógono e o 
círculo. Presentan planta cadrada tanto a plataforma, de tres 
chanzos, como o pedestal, do que parte un esvelto varal de 

Santo Antonio, seguido por Santa Mariña. Arquivo Vidal.
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planta octogonal. Unha moldura -o chamado colariño- delimita 
os dous corpos cilíndricos do capitel, coroado por dúas volutas 
xónicas que, xunto á esvelteza do varal, lle confiren unha ele-
gancia da que carecen moitos rudos cruceiros do noso rural: 
é un cruceiro lanzal -dito en termos pondalianos-, posto que 
suman arredor de 530 cm de altura os seus compoñentes: cruz 
(110 cm), capitel e varal (330 cm), pedestal (30 cm) e chanzos (20 
cm cada un). Por último, a cruz non desentoa do conxunto, xa 
que ao seu destacado porte une a beleza dos remates en flor. 
A iconografía si é convencional: Cristo crucificado nunha cara 
da cruz e na outra a Virxe coas mans unidas en actitude oran-
te -iconografía da Inmaculada Concepción- sobre unha peaña 
consistente nun querubín con ás. 

Mención especial merecen neste cruceiro as inscricións. O 
longo epígrafe do pedestal reza: “SE RETOCÓ, TRASLADÓ Y 
PINTÓ SIENDO CURA PÁRROCO FRANCISCO LEMA MARTÍ-
NEZ, NATURAL DE ESTA PARROQUIA, AÑO 1899”. No tramo 
superior do varal, gravouse o ano “1622”. Á luz destes datos, 
Laredo e Lema (2012: 35) consideran contraditoria a informa-
ción: “o conxunto, en orixe parece corresponderse coa data de 
1622 que lemos no varal, pero a inscrición de 1899 di ‘trasla-
dó’, co cal quedamos sen saber certamente se o cambio de 
situación foi dentro do mesmo recinto ou ben procede doutro 
lugar alleo. Tamén fai referencia a que estaba pintado, algo fre-
cuente nos cruceiros ata ben entrado o séc. XX, e que aínda 
podemos comprobar en restos de policromía na figura da Vir-
xe”. Sinalan que “as sucesivas reparacións puideron afectar ás 
figuras da cruz, que non parecen ser tan antigas como indica 
a data do varal (de ser así é admirable o pouco que lles afec-
tou a erosión da pedra, pois conserva practicamente intacta 
as súas texturas); pero tampouco semellan tan modernas para  
pensar que se esculpiron na segunda das datas, 1899, cando 
se efectuara o traslado”. Deste cruceiro volveremos tratar máis 
adiante.

O campo do Briño acumula nas últimas décadas varios episo-
dios de temporais e árbores caídas -dos que informou La Voz 
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A Virxe do cruceiro, coa data 1622 no varal.
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de Galicia- e dous deles afectaron ao cruceiro. En 1984, os re-
fachos do ciclón Hortensia partiuno en dous anacos. En xuño 
do 2005, parece que debido a unha forte pero breve ventada, 
un castiñeiro de cinco metros de perímetro e 30 de altura aba-
teuse a carón da ermida e algunhas pólas rozaron o templo sen 
causarlle danos, se cadra por conxunta intercesión dos moitos 
santos da súa fachada; segundo un experto, estaba atacado 
por un cancro, como outros do recinto. En febreiro do 2006 
será a caída dun carballo pola noite a que cause serios estragos 
no cruceiro, parece que por culpa dun fungo que podreceu as 
raíces. Co permiso do párroco, don Antonio Méndez Farto, a 
Asociación Veciñal O Dolmen fíxose cargo dos restos; o seu 
presidente, Perfecto Lema, alertou de que outra árbore tras da 
ermida tamén estaba seca e podería caer algún día sobre ela. 
Os danos do 2006 foron máis graves que os do Hortensia, pero 
en xuño o cruceiro xa fora perfectamente arranxado por Fran-
cisco Pazos, un dos directivos da entidade veciñal. O impacto 
desta natureza adversa deixou pegada en Matilde Vilariño (2018: 
18), a poeta de Dombate que na peza “Funca o vento nos pi-
nos” evocou que este “arranca os pinos do monte,/ atranca o 
camiño,/ silvas e salgueiros/ e arrincou os carballos do campo 
do Briño”.
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7. A ECONOMÍA DO SANTUARIO:  
     UNHAS CONTAS SANEADAS

Na xestión de toda confraría destacaba a figura do mordomo, 
cargo de gran relevancia como administrador e representante 
dela. Designado polo reitor ou os confrades, obriga moi delica-
da del era a de render contas, máxime se reparamos nas im-
portantes sumas de diñeiro que debía xestionar, especialmente 
en templos con romaría destacada como era o Briño. Como si-
nala Fariña Jamardo (1975: 155), “las obligaciones que pesaban 
sobre el mayordomo eran realmente todas las de la Cofradía, 
desde llevar las listas de cofrades y convocar los sacerdotes 
para los actos religiosos, hasta atender al culto y organizar la 
procesión y la fiesta profana”. 

Innegable era, pois, a autoridade do mordomo, pero se os 
gastos alcanzaban sumas importantes a decisión era tomada 
de forma colexiada, co asentimento dos confrades máis rele-
vantes, de aí a expresión “de conformidad con los cofrades mas 
caracterizados” ou similar que lemos no libro de contas, onde 
ás veces tamén consta o permiso do arcebispo de Santiago.  

O procedemento de exposición das contas segue un es-
quema apenas variable. Estas preséntanse anualmente, nos 
primeiros anos no mes de xullo canda a festividade da Virxe 
do Carme, polo tanto abranguen de xullo a xullo. Tras dunha 
breve introdución na que se indica o período do exercicio con-
table e o mordomo, aséntanse as contas propiamente ditas, en 
dous grandes apartados: os ingresos ou “cargos” e os gastos 
ou “descargos” (denominados tamén “data”), para despois ex-
presar o saldo ou “alcance” que o mordomo queda a deber e 
que constitúe o total de cartos cos que conta a confraría nese 
momento. 

Na conclusión das contas indícase que parte dos cartos que-
da en poder do mordomo e parte en poder do párroco. Escrí-
bese ás veces: “resulta a favor de la Cofradía y contra del ma-
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yordomo la cantidad de…”, coa elocuente palabra “contra” que 
permite entender por que a función de mordomo era tan gravo-
sa (onus est honos, di o adaxio latino: “o cargo é unha carga”). 
No Briño asinan, polo xeral, catro persoas: obviamente, nunca 
faltan as firmas dos principais responsables, o cura párroco e 
o mordomo, ás que se engaden as de dous veciños máis de 
Borneiro, ou ocasionalmente a dalgún outro sacerdote de fre-
guesías próximas, como Baio, Canduas, Cesullas ou Cundíns. 
Nótese que estamos ante persoas de certo status, algún veciño 
incluso co título de don, e que saben firmar. 

O derradeiro libro de contas da confraría, que abrangue desde 
1878 ata 1932, permite coñecer o seu funcionamento con pre-
cisión. Nos primeiros anos o mordomo foi o fregués Florencio 
Vidal Bermúdez, que asina as contas ata 1896; iso si, confor-
me avanza o tempo, Florencio evidencia o empeoramento da 
saúde na súa sinatura cada vez máis tremente29. Substitúe a 
Florencio desde 1897 o cura don Felipe Augusto Romero Ri-
vera. Tras deixar este a parroquia para facerse cargo de San 
Paio de Carreira (concello de Ribeira), durante máis de tres 
décadas (1897-1930) vai presentar as contas don Francisco 
Lema Martínez, primeiro como cura ecónomo e despois xa 
como párroco30. Nos anos 1931-1932 correspóndelle a tarefa a 
don Juan Astray Vidal, en calidade de “cura regente de la mis-
ma [parroquia] en unión de los herederos del finado párroco  
 
 

29. A súa partida de defunción achéganos algúns datos persoais que son tamén 
trazos da sociedade borneirá do s. XIX, como o número de fillos -unha chamada 
Carmen, sen dúbida por influxo do Briño-, a relixiosa actitude ante a morte ou a 
necesidade de “facer as Américas”. Natural desta parroquia e residente no Bri-
ño, Florencio faleceu en 1902 con 84 anos, “viudo de Josefa Lema Rodriguez, 
de cuyo matrimonio deja seis hijos llamados Maria, Estrella y Manuela casadas 
en esta parroquia, y la primera en la casa mortuoria [onde se velou o cadáver 
do defunto]; y Francisco, Generosa y Carmen ausentes en la América del Sud”. 
Ademais, “dispuso se le hiciesen los funerales de entierro y honras con dieciseis 
señores sacerdotes y diez al cabo de año, y ademas hacerle dos Novenas á las 
ánimas del Purgatorio” (Libro de defuntos, 1889-1948, 53v).
30. Faleceu o 15 de xaneiro de 1932, con 67 anos. Foi “arcipreste de Soneira, 
cura regente de esta parroquia durante 34 años”, segundo reza a súa tumba, a 
carón da igrexa parroquial.
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Don Francisco Lema Martínez y de varios vecinos de Borneiro”. 
No mesmo 1932 asume a función da mordomía o cura ecónomo 
don José Arjomil, e desde entón xa non hai máis rexistros por-
que remata o libro de contas.  

7.1. OS INGRESOS 

Segundo se desprende das contas, a confraría mantivo a súa 
sustentabilidade económica sen maiores sobresaltos durante o 
período reflectido no libro (1878-1932), cuns ingresos tales que 
permitiron unha mantenza desafogada dos seus bens patrimo-
niais. Así, durante o periodo 1878-1899 os caudais non baixa-
ron nunca de 3525 reais en 1888, a cifra máis baixa fronte ao 
máximo de 7878 reais gardados en 1897. Con esta farturenta 
inercia superior aos 7000 reais éntrase no s. XX, pero desde 
os 7227 reais de 1900 a cifra vai caendo ata os 280 reais de 
1906, sen esquecer que son tempos de grandes investimentos 
no patrimonio da confraría, como veremos máis adiante. A partir 
de 1907 o cómputo faise en pesetas, polo tanto hai que contar 
coa equivalencia aproximada de 1 peseta = 4 reais. O mínimo 
rexístrase en 1917 con 3,50 pesetas, miserento balance moi 
afastado das 861, 20 de 1930. En todo caso, as cifras do s. XX 
experimentan unha redución a respecto das do século prece-
dente, indicio dun fenómeno xeneralizado: a perda de pulo das 
confrarías, abocadas á súa paulatina e case total e irreversible 
extinción. 

Vexamos agora cales eran os conceptos rexistrados na con-
tabilidade. Un dos apartados fixos é a “existencia del año ante-
rior”, é dicir, a disponibilidade previa ou remanente, ao que se 
sumaba a recadación nos días do Carme e das Virtudes, tendo 
en conta que o Carme proporcionaba normalmente o triplo do 
ingresado nas Virtudes. 

Entre os factores que contribuíron a divulgar e popularizar a 
devoción pola Virxe do Carme, sinala Clodio González (1998: 
312) “o interese económico de moitos párrocos, que na devo-
ción das ánimas tiñan unha das principais fontes de ingresos, 
polo que fomentan esta devoción sobre todo entre as mulle-
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res (misas, responsos, actos fúnebres…)”. En relación co ante-
dito, enténdese que constituísen importante fonte de ingresos 
as caridades ou esmolas que daban os devotos para a función 
da Virxe ou o mesmo día da festa, aínda que tamén realizaban 
aportacións durante o ano e polo motivo que desexasen, como 
cando en 1911 se ingresaron 100 pesetas pola “limosna de Es-
trella Pereiro Moreira para tranquilidad de su conciencia, vecina 
de Borneiro”. Así mesmo, cabe salientar o pago polo acto fú-
nebre na memoria dos confrades falecidos. Ademais, cómpre 
incluír os cartos ingresados o día da romaría, pola venda de 
amitos e escapularios da Virxe do Carme. A través do escapula-
rio accedía o devoto á salvación eterna: “La Celestial prenda del 
Santo Escapulario la visten comúnmente desde los niños, hasta 
los ancianos; apreciándole con tan fervoroso desvelo”, escribiu 
no limiar de El Carmelo ilustrado o Padre Francisco Colmenero, 
un dos grandes difusores en Galicia do culto ao Carme (G. Pé-
rez 1998: 308). 

Un concepto polo que se obtiña beneficio regularmente nas 
confrarías era a cera; en 1894, por exemplo, obtíveronse 128 
reais que “entregaron los funcionarios por 13 libras de cera” e 
25 reais “de despojos de cera”. Outros lucros eran máis modes-
tos, como os 13 reais “de un pañuelo que ofreció una devota” en 
1894. En 1898, as contas rexistran que “un pañuelo de oferta se 
pujó en 15 reales” e un amito en 6 reais. Queda constancia, pois, 
do procedemento da poxa, habitual antano en moitas romaxes, 
hoxe en aberto retroceso e mantido só en casos contados.   

Nunha sociedade agropecuaria, é lóxica a existencia de pa-
gos en especie, como eses “cinco ferrados de trigo vendidos 
a 15 reales, que pagaron algunos cofrades de esta parroquia”, 
e que reportaron 75 reais en 1878; ou “cuatro ferrados de trigo 
que pagó Manuela Pereiro del Briño á 12 reales” e que supuxe-
ron 48 reais de ganancia para o santuario en 1895. 

Amais do cereal, os animais serviron tamén como ofrendas 
que, por resultaren especialmente gravosas para os fieis nun-
ha sociedade labrega e empobrecida, revelan polo mesmo a 
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grandísima devoción suscitada pola Virxe. En 1922 a confraría 
ingresa 175 pesetas “que dió un devoto valor de una ternera 
que habia prometido á la Santisima Virgen”; e obtivo outras 140 
pesetas en 1927, “de un ternero que ofrecio otro vecino de ésta 
para la Virgen”. Estas cifras quedan lonxe das 440 pesetas de 
“limosna de unos bueyes que prometió á la Virgen Maria Vidal 
Torres, de Nande” en 1911. Non nos consta que no Briño se 
ofrecesen exvotos pintados, é dicir, cadros nos que se pinta 
a escena dunha promesa e o seu cumprimento por parte dun 
fiel. Noutros santuarios si se conservan, e a miúdo pintouse ao 
devoto levando á Virxe o animal prometido, como observamos 
no da igrexa parroquial de Santiago de Sísamo, en Carballo, no 
que o oferente leva á Virxe do Carme unha vaca31. 

Por último, cabe destacar a ofrenda dun porco criado polos 
propios fregueses (“un cerdo que creáron los vecinos”), que se 
xeneraliza a partir do 1927 e que aparece ata 1932,  o último 
ano rexistrado. Salvo neste último ano no que a “limosna de un 
cerdo” aportou só 55 pesetas, o cocho proporcionou impor-
tantes ingresos, entre 165 e 235 pesetas. No contiguo lugar de 
Fornelos, da parroquia de Santa María de Baio, tamén existiu o 
costume de criar como promesa “o porco de san Antonio”, co 
mesmo obxectivo de obter ingresos para o santo (Romar 2020).

7.2. OS GASTOS

Hai igualmente uns conceptos repetidos case todos os anos, 
feito normal nos libros de contas das confrarías. As partidas 
están relacionadas co culto na súa maior parte. Por sistema, a 
primeira delas alude sempre aos “autos fúnebres” celebrados 
polos confrades falecidos durante o ano, aos que se identifica 
co seu nome, apelidos e parroquia de procedencia, información 
moi valiosa para reconstruír a historia sociolóxica do santuario. 
Constan tamén outros oficios relixiosos, como as misas sabati-
nas ou a “novena con misa que segun costumbre se dice todos  
 

31. Interesante achega sobre o tema, aínda que non recolle o exvoto de Sísamo, 
en Os exvotos na relixiosidade popular galega. A súa dimensión patrimonial, de 
Xosé Fuentes Alende, Andavira, Santiago, 2019.
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los años en la Capilla de la Virgen”, pero sobre todo a función e 
o sermón nos días da festa do Carme e das Virtudes. No 1882 
abónanse 80 reais polo “sermón que predicó el Sr. Cura de 
Alón”, parroquia non precisamente próxima, no actual concello 
de Santa Comba; e no 1883, 90 reais ao presbítero don Balta-
sar Pazos pola novena do ano anterior. Obviamente, por todas 
estas ceremonias había que pagar o estipendio aos sacerdotes 
participantes, cuxo número se indica nas contas do s. XX: eran 
xeralmente nove e supoñían un gasto total medio de 25 pese-
tas; ora ben, en 1916 asistiron todos gratuitamente, salvo o que 
cantou a misa que cobrou 5 pesetas; en 1927 o que dixo a misa 
maior levou 7 pesetas, en tanto que “los demas señores sacer-
dotes que asistieron á la funcion nada quisieron”. 

Ora ben, a devota xenerosidade permitía ás veces non des-
cargar cartos dos caudais da confraría: en 1902 a función foi 
custeada “por el Párroco de su bolsillo y no cobró nada por el 
sermon”, igual que no ano seguinte, cando a función foi “costea-
da por devocion”. Dito altruísmo podía ser compartido: en 1905 
pagaron a función o párroco e seis devotos máis da parroquia.  

En 1928 detéctase a importancia que tiñan acadado os misio-
neiros nas parroquias galegas, xa que se pagaron 125 pesetas 
por “un triduo de platicas doctrinales y sermon del dia por el 
Rvdo. Padre franciscano Vallés”. Outro padre franciscano -non 
identificado- encargouse dese triduo ao ano seguinte, por 100 
pesetas. 

Co cambio de século empeza a consignarse o desembolso ao 
sancristán polos seus servizos nos días de novena, vésperas e 
festa, remunerados con 4,50 pesetas en 1910 e 12,50 pesetas 
en 1932.  

Outros gastos tiñan estreita relación coa Virxe. Xa na primeira 
conta de 1878 constan 120 ducias de escapularios, que custa-
ron 780 reais, a 6,50 cada ducia; mercábanse en Compostela, 
como demostra o pago de 24 reais al “propio que los trajo de 
Santiago”. Na mesma liña hai que incluír os 86 reais descarga-
dos en 1883 por “una tirada de 475 ejemplares del Compendio 
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del origen, privilegios y obligaciones del Escapulario de la Co-
fradia del Carmen de esta parroquia”. Amais dos escapularios, 
igualmente funcionaban como emblemas da confraría nas pro-
cesións os estandartes e pendóns. Por 350 pesetas aportadas 
por confraría e fregueses mercouse un estandarte en 1917. En 
1879 investiuse -iso si, con autorización do arcebispo- a moi 
importante cantidade de 500 reais nun “pendón de damasco de 
seda”, e en 1929 volve comprarse outro “pendón de damasco 
de seda de dos colores blanco y encarnado”, cuxo prezo foi 
de 265,50 pesetas. Recordatorios da advocación mariana eran 
tamén as “2.000 estampas de la Virgen para los cofrades”, po-
las que se pagaron 93 pesetas, ás que houbo que engadir 22 
máis “por hacer el taco para hacer las estampas”.

Finalmente, hai que engadir nos gastos do culto os relativos 
ao material funxible, como o viño para consagrar, o incenso, a 
cera ou o aceite para a lámpada da capela, tamén rexistrados 
continuamente nas contas.

Estandartes e pendóns funcionaban como emblemas da confraría. Fondo Cabana.
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 Dous gastos omnipresentes gardan relación coa verten-
te lúdica da romaxe: os fogos e a música. Nunca faltan. Xa na 
data máis antiga documentada, en 1878, o “fuego de las vispe-
ras y de la funcion de la Virgen” -ou “polvora”, como se apunta 
noutros casos- supuxo o nada desprezable desembolso de 443 
reais, e tal é a tendencia no futuro. As contas adoitan sinalar que 
hai pólvora dous días, a véspera e o día propio da festa. Que era 
compoñente fundamental da romaría queda de manifesto nas 
contas de 1885, das que se deduce que as expectativas ao res-
pecto non podían ser defraudadas: “fuego que se trajo para las 
visperas y funcion por ser poco el que ofreció el que suplió los 
gastos de la funcion de este año”, un gasto de 220 reais. Ao ano 
seguinte obsérvase unha situación similar: 212 reais “en fuego 
para las visperas y funcion del Carmen por no ser el acostum-
brado el que ofreció y trajo el funcionario”, feito que se repite en 
1899: “ademas del fuego que trajo el funcionario, vino á cuenta 
de la cofradia la cantidad de 161 reales”. Os fogos artificiais 
do Briño gozaron de moita sona, e ao respecto Xan Fernández 
(2001: 39) recolle a seguinte noticia: 

Aínda hoxe lle escoitamos a un vello mariñeiro de Laxe, cando 
falando da súa vida no mar e ao relatar unha explosión nun bar-
co, dicir: “alí había máis fuegos que no Carmen do Briño”, e isto 
terá que ver con que os de Laxe daban un quiñón da pesca da 
sardiña a esta romaría, como vemos nas contas do ano 1738: 
“Mas se le haze cargo de quinze rs del quiñón de la sardina que 
dan a Nuestra ssª los vecinos de la Villa de Laxe fue a pujas y no 
hubo quien lo pusiese más alto”. 

Tocante ao gasto en música, é máis modesto e inclúe o 
mantemento dos músicos: 100 reais por “musicos y manuten-
cion” xa en 1877, ou 5’50 reais por “pan y vino que se dio a los  
musicos” en 1882. Estes tocaban na véspera da festa e durmían 
no santuario pois debían traballar ao día seguinte: en 1885 pa-
gáronse 20 reais que “cobraron los musicos por asistencia a las 
visperas, por posada y manutencion de la noche”; e ao ano se-
guinte foron 6 reais pola “manutencion de los musicos la vispera 
de la función”. Nalgunha ocasión, como en 1889, dáse a enten-
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A imprescindible música, a cargo de Jacinto Paredes. Fondo Cabana.
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der que a xenerosidade dalgún fiel contribuíu a pagar a música, 
así como que non sempre había funcionario voluntario, xa que 
se pagaron 30 reais pola “manutencion y paga de los musicos 
por las visperas, pues hubo devoto este año para la funcion”. 
Sábese incluso cantas pezas se interpretaban ás veces: en 1919 
e 1920, a “música compuesta de diez números” custou 80 pe-
setas, que subiron a 115 en 1921 porque foron trece os números 
tocados. Como aínda hoxe nalgunha festividade, servía a mú-
sica para dar solemnidade á eucaristía: en 1914 pagáronse 55 
pesetas pola “música para el campo y expresivo” e 5 pesetas 
“al que tocó el expresivo32 á la misa” en 1916. 

O templo do Briño esixía uns gastos de mantemento inelu-
dibles, entre os que destacan os de albanelería, como enca-
lar e cintar os muros -exteriores e interiores- e retellar. Desde 
1880 ata 1932 en que rematan as contas, consígnanse parti-
das para pagar este tipo de obras, habituais por certo en todos 
os templos33. O primeiro pago rexistrado por estas tres obras 
xuntas data de 1880, cun desembolso importantísimo: 641,75 
reais por  “retejar y cintar la Capilla y dar blanco, según auto-
rizacion de S. Ema. el Cardenal”. “Dar blanco á la Capilla” e 
“cintar” permitía manter o decoro do edificio. Por exemplo, en 
1919 páganse 26,50 pesetas “por dar blanco á la Capilla”, e en 
1921 “por darle el blanco interiormente” 15,50 pesetas. Por ou-
tra banda, “retejar” facíase imprescindible porque as cubertas 
eran “a teja vana”, é dicir, as tellas colocábanse sen suxeición 
sobre as armazóns de madeira. Baixo estas condicións, é doado 
entender os abundantes arranxos aos que os temporais obriga-
ban, ben documentados en case todas as parroquias galegas. 
Páganse 21,75 pesetas por “retejar toda la Capilla y teja que  
 
32. O termo “expresivo” presenta certas dúbidas. Perfecto Varela, músico profe-
sional vinculado ao Briño e do que falaremos máis adiante, relaciónao coa inter-
vención dalgún músico solista que na súa execución concede maior expresión 
(solemnidade, emoción, énfase…)  a algún momento da liturxia, como a consa-
gración.
33. Realízanse tarefas de branqueado e cintado nos anos 1880, 1890, 1895, 
1899, 1919, 1921, 1925, 1926 e 1930, secuencia que dá idea da abundancia 
destas intervencións, frecuentes tamén para o retellado: 1880, 1903, 1916, 1919, 
1921 e 1926.
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faltó” en 1919, e en 1921 outras 20 por “retejar toda la capilla y 
limpieza del techo”.  

En ocasións, as reparacións eran bastante completas, como a 
realizada en 1903 pola relevante suma de 1085 reais pagados “á 
los albañiles Manuel Outeda y compañeros, por retejar la capilla 
toda, revocando las orillas con cal y cemento, limpiar toda la 
bóbeda de la Capilla y darle las cintas de cemento por el inte-
rior segun recibo”; máis 447 reais “por los materiales para dicha 
obra, de teja que faltó, cal, cemento y conduccion”.

Aínda que a fachada do Briño anuncia orgullosa a súa fachen-
da -valla a redundancia-, tan fermoso templo ben merecía “un 
letrero ú rótulo de mármol”, de aí que en 1899 se colocase por 
98 reais. É o que hoxe vemos na fachada, do mesmo tipo que o 
da igrexa parroquial, con letras de bronce encaixadas nas pe-
zas de mármore: SANTUARIO DE LAS VIRTUDES Y DEL CAR-
MEN. Por certo, o azulexo co número 32 sobre a porta principal 
puido colocarse xa cara a 1867, en cumprimento dunha orde 
xeral de aplicación en todas as provincias do Reino de España, 
para rotular os lugares e numerar os edificios34. 

Nos templos de calquera época e lugar as tarefas de  
carpintería foron sempre unha constante. En 1896, houbo  
varios descargos ao respecto: 94 reais “al carpintero Francisco 
Pose Fuentes, de Sarces por hacer la tarima del altar mayor, 
un atril con pie, un banco de respaldo, y arreglar la mesa del 
altar”; 112 reais “á D. Antonio Rivera, de Cánduas, por la ma-
dera de castaño invertida en las expresadas obras”; 5 reais “a  
Florentino Parga por dos tablas de pino cinco”; e 20 reais “por 
seis libras de pintura verde, y un cuartillo de aceite de linaza, 
para pintar las dos puertas de la capilla”. En 1898, o párroco 
apunta 75 reais máis, que “di a los mismos carpinteros por la 
madera, hechura, y cerraduras de las puertas de la torre de las  
 

34. Don Rafael Ares y Torres, párroco de San Salvador de Pazos en Ponteceso na 
segunda metade do s. XIX, deixou escrito nuns apuntamentos que se chamaban 
azulexos “porque son cuadros de Talavera fondo blanco y el número de color azúl 
(á fuego)”. Bastantes poden verse aínda por toda Galicia.
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campanas”, máis outros 10 reais por “arreglar las escaleras”. 
Novos gastos de carpintería son consignados en 1900: 142 
reais polas escaleiras da capela “con pasamano, madera y car-
pintero” e 233 máis “por pisar el coro de la capilla, madera y 
carpintero”.

Outros bens materiais estaban estreitamente relacionados co 
culto, como os obxectos de metal e as vestiduras litúrxicas. 
Entre os primeiros, cómpre sinalar que os vasos sagrados esixi-
ron sempre grande atención e importantes desembolsos en 
todas as parroquias, especialmente no mantemento decoroso 
de cáliz e patena, de aí que houbese que envialos a dourar ás 
veces: así se fixo no Briño en 1895, cun custo de 100 reais. Ao 
ano seguinte compráronse unhas “sacras nuevas para el altar 
mayor”. En 1908, pagáronse 50 pesetas por unha lámpada de 
bronce dourado, un obxecto imprescindible entón e aínda visi-
ble en moitos templos; tamén catro candelabros para a Virxe 
por 8,50 pesetas e unha palmatoria “para la fiesta” por 7 pese-
tas. En 1904 “dos candelabros pequeños para la Virgen” cus-
taron 24 reais; e para o retablo da capela mercáronse en 1905 
“seis candelabros de bronce dorádo”, que custaron 75 reais. 
Por último, en 1929 a confraría paga 123,50 pesetas por “seis 
candeleros y una cruz de metal amarillo para la capilla del Bri-
ño”. “Una campanilla para las fiestas” foi mercada por 12,50 
pesetas en 1910.

As vestiduras litúrxicas debían transmitir por igual a magnifi-
cencia e o decoro, de aí a necesidade do seu mantemento.Unha 
das pezas fundamentais é a casula. En 1879 comprouse unha 
“de brocato35 blanco”, ademais dun “paño de caliz e bolsa de 
corporales”, todo por 264 reais; en 1894, unha de cor negra por 
160 reais, que pode ser a mesma que en 1932 se arranxa por 
30,50 pesetas. Con respecto aos ternos36, en 1894 páganse 624 
reais por “cubrir el terno negro” e en 1911 cómprase un “ter-
no blanco de tisú de oro en mil pesetas, para las Fiestas de la  
 

35. Refírese ao brocado, un tecido de seda bordado con fíos de ouro e prata 
facendo o efecto de relevo.
36. O terno é o conxunto de tres vestiduras que usan o sacerdote oficiante e os 
seus dous ministros para celebrar a misa. 
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Virgen”. Se cadra, serían as freguesas as responsables desin-
teresadas do mantemento das vestiduras, xa que só en 1932 
consta o pago de 20,50 pesetas “para ayuda del lavado, plan-
chado y repaso de la ropa del culto”. 

As importantes sumas investidas nas campás dos templos, 
especialmente nas igrexas parroquiais, revelan ata que punto 
era fundamental contar cunha potente voz que chamase á ora-
ción. Non escasean nas parroquias os modestos desembolsos 
debidos a reparacións, como cando en 1888 se pagan 44 reais 
“al maestro herrero Pereira de Lage por bajar una de las dos 
campanas de la Capilla y ponerle el asa qe sostiene el bada-
jo”. As fendas constituían a lóxica consecuencia dun uso fre-
cuente da campá, de aí que en 1890 a confraría compre o ano 
anterior en Vigo unha campá “con autorizacion competente en 
sustitucion de la que habia, que estaba inutil por hendida, y con 
descuento de esta importó aquella, segun recibo, 387 reales 25 
céntimos”. A esta cifra cómpre engadir 48 reais por “conduc-
cion de la misma, por colocarla, hierros y madera de castaño, 
que se precisó, segun recibo, incluyendo en esta data 2 rs que 
llevaron los marineros que la desembarcaron”. 

É de destacar que a capela se beneficiou coa adquisición dun-
ha campá para a igrexa parroquial en 1904: “habiéndose adqui-
rido para la Iglesia parroquial la campana menor fue trasladada 
a la capilla la que había pues solo había en esta una pequeñita, 
la que fue trasladada, fue valorada por el campanero que trajo 
la nueva, en la suma de 1.500 reales”. A campá de 1904 aínda 
se conserva na parroquial, xunto coa outra que data de 1903; 
á parte destas datas, nas inscricións consta que ambas foron 
fundidas por J. Liste en Orazo, “siendo cura D. Francisco Lema 
Martinez natural de esta parroquia”. Por outra banda, no Bri-
ño colgan tamén dúas campás, a menor de 1889 e a maior de 
1824, pouco máis grande, que supoñemos foi a que se trouxo 
da igrexa. As catro campás son de perfil esquilonado, o habitual 
en Galicia. Amais dos anos de fundición, nas do Briño aparece 
a típica inscrición alusiva aos membros da Sagrada Familia: JE-
SUS MARIA Y JOSE, na menor no bordo e na maior na bóveda, 
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incorporando esta ademais IHS (as tres primeiras do nome Ies-
us en grego), o monograma de Xesucristo37, e decoración vexe-
tal moi puntual. Na barriga, as dúas presentan mirando cara o 
exterior a imaxe dunha cruz. Porén, non sinalan o obradoiro no 
que se fundiron, seguramente galego38. Todas estas inscricións, 
imaxes e elementos decorativos abundan nos sinos galegos 
(Quintía 2017: 17, 31).

Entre os bens materiais dun templo, especialmente sensibles 
son os retablos e as imaxes, pois deles debe emanar a mag-
nificencia divina para exhortar á devoción. Porén, non é infre-
cuente que se realizasen desafortunadísimas intervencións nos 
retablos -sobre todo os repintados-, que en principio non nos 
constan no Briño. En 1902, o párroco escribe no libro de contas: 
“por pintar el altar mayor y las imágenes de madera y piedra que 
en el habia, hacer unas tarimas, unos cepos para los ciriales dí 
al mencionado artista Manuel Vilariño de Cesullas 550 reales”. 
Tamén neste ano e “con autorización del Cardenál” recibiu o 
mesmo artista, “vecino de Cesullas”, 862 reais “por reformar los 
altares colaterales de la Capilla, que estaban completamente 
arruinados conservandose las piezas que servian y haciendo 
de nuevo las que faltaban y pintarlo” Esta información ten un 
interese engadido, xa que este Manuel Vilariño, do que non ti-
ñamos noticia, nos permite aumentar a nómina de artistas do 
arciprestado de Soneira.   

Se coidadosas habían ser as intervencións nos retablos, as 
que afectaban ás imaxes esixían maior delicadeza, na medida 
en que eran iconas devocionais, xa non digamos no caso dunha  
 
 

37. Non lonxe do Briño, no lugar de Vilaseco, aparece gravado no centro do lintel 
dunha casa ruinosa, polo seu carácter sagrado e por tanto protector.
38. A maioría das campás que temos observado en Bergantiños foron fundidas 
no obradoiro da familia Ocampo, en Arcos da Condesa (Caldas de Reis), que 
se fundou en 1630 e segue a funcionar hoxe; segundo Xerardo Dasairas (2004: 
64), é a única fundición “existente como tal en Galiza e a que emprega métodos 
artesanais”. Tamén as hai fabricadas polo taller de J. Liste en Bendexa-Orazo (A 
Estrada). Ambos obradoiros adoitan inscribir a súa autoría na campá, circunstan-
cia que non se dá nas do Briño, polo tanto non deberon de saír destes talleres.
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das titulares do santuario como a Virxe do Carme. En 1886, xun-
to co pintado dos dous confesionarios, límpase e vernízase por 
85 reais a imaxe de “Nuestra Señora del Carmen y las andas de 
la misma”; en 1899, “por limpiar y dorar la corona de la Virgen, 
y hacer una para el niño Jesús” pagáronse 130 reais; refírense 
as contas en ambos casos á Virxe do Carme antiga e pequena, 
pois aínda non se mercara a de maior tamaño. Precisamente 
grazas ao libro da confraría que aquí analizamos podemos datar 
por primeira vez a imaxe grande do Carme. Foi en 1902 cando o 
párroco apuntou un gasto extraordinario: “por una imagen nue-
va del Carmen, de tamaño natural que he adquirido con autori-
zación del Sr. Cardenal Arzobispo de la Diócesis con sus aureó-
las, embalaje y conduccion á la Capilla desde Santiago -su arco 
correspondiente y anda- según recibo: 4042 reales”. 

Fronte á antiga e máis pequena imaxe, non é difícil imaxinar o 
impacto que a nova causaría nos devotos, abraiados sen dúbi-
da por un custo tan importante, ao que habería que engadir en 
1904 os 1800 reais pagados pola construción dun “retablo-es-

A campá da dereita tróuxose da parroquial.
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caparate en la Iglesia parroquial para la imagen nueva del Car-
men”. Ao ano seguinte “se pintó al óleo y restauró la imagen de 
la Virgen, de conformidad con los cofrades más caracterizados, 
la que costó 1.070 reales”; debemos entender que se refire este 
apuntamento á imaxe antiga, xa que non é crible que a imaxe 
nova necesitase ser pintada e restaurada aos tres anos da súa 
adquisición. Aínda quedaba un gasto máis para que a imaxe 
nova lucise con todo esplendor: os 800 reais, pagados tamén 
en 1905, por un “camarín de cuatro columnas y de flores para 
la Virgen”, coa conformidade dos máis importantes confrades. 
Baixo el procesiona actualmente a Nai de Deus. Finalmente, se-
gundo consta nunha nota destacada nas contas de 1927, “se 
hizo un arco de flores de tela para la Virgen, que costó 200 pe-
setas, por suscripcion de los vecinos de esta parroquia”, polo 
tanto non se descargaron dos caudais. 

A construción ou arranxo do mobiliario litúrxico, máis ou 
menos relacionado co culto, tamén supoñía gastos. En 1883 
fixéronse por 313 reais “dos confesonarios de castaño para la 
Capilla”, que non serán pintados ata 1886, e que en 1921 nece-
sitaron arranxos por 4 reais; ocuparían os ocos rectangulares 
-hoxe baleiros- nos muros da nave. O roupeiro da sancristía re-
formouse en 1891 por 160 reais, con inclusión de “sus tablas de 
castaño, pies y visagras”. A cera era elemento fundamental en 
toda confraría, de aí os 42 reais pagados en 1898 por un arca 
para gardala. En 1900 un carpinteiro recibe 147 reais “por la 
madera y hechura de una mesa de castaño para cobrar las cari-
dades el dia de la fiesta”; tres anos máis tarde faise outra por 49 
reais, aínda que non especifica para que. O carpinteiro Manuel 
Rodríguez, veciño da parroquia, recibe 56 reais en 1901 “por la 
madera y echura de una escala para la Capilla”. 

Portas e ventás absorbían caudais igualmente. A capela con-
taba e conta con dúas entradas: a principal ou grande, e a se-
cundaria ou pequena, chamada polo xeral “traviesa” en épocas 
pasadas. A seguridade esixía obviamente unha atención que se  
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aprecia no gasto en pechaduras de portas e ferros de ventás39. 
En 1887, pagáronse 34 reais por “dos tranqueros de hierro para 
la puerta principal de la Capilla, segun recibo”; en 1891, por un 
“pecho para la Capilla” 10 reais, e en 1898 por unha “cerradura 
para puerta de la Capilla” 15 reais. Tamén se rexistran gastos 
na pintura das portas ou en elementos como as palmelas, que 
custaron 34 reais en 1900; en 1903, 69 reais páganse “por arre-
glar las puertas de la Capilla, ponerle palmelas, pintarlas y otras 
reformas”. 

O adro estaba perfectamente delimitado co seu muro e, por 
suposto, contaba coas súas portas e cancelas. Polo menos 
unha delas era de madeira, segundo se deduce dos 80 reais da-
dos en 1898 aos carpinteiros pola “madera, hechura, y cerradu-
ra del portal de la pared del atrio; en 1910 páganse 7,50 pesetas 
a un carpinteiro por arranxala. Non será o único investimento: en 
1926 “hacer el portalón del atrio” supón descargar 13,50 pese-
tas dos caudais, e serán 21,50 pesetas tres anos despois “por 
hacer los portales del atrio de la capilla”. Nas tres entradas ao 
recinto do Briño xa non hai cancelas hoxe, e antano serían un 
elemento protector máis simbólico que real.

Respecto ás ventás, é de destacar a apertura da que dá luz 
á capela maior, os bastidores e os cristais ou vidreiras, con-
ceptos estes dous últimos de moi frecuente substitución nos 
templos; en 1903, por exemplo, por “cristales para las vidrieras 
de la capilla” páganse 17 reais. En 1924 abriuse a que aínda 
hoxe é a fiestra máis grande do templo: “de conformidad con 
los cofrades se abrió una ventana en el Presbiterio de la capilla, 
porque tenía muy poca luz por la que lleváron los canteros á 
jornal 109 pesetas”, que puideron ser os mesmos que abriron 
a do muro sur da próxima igrexa de Santa María de Baio, xa 
que ambas fiestras son case iguais, molduras incluídas. No ano  
seguinte seguen os gastos nesta nova fiestra: 57 pesetas polo  
 

39. Aínda que na documentación sobre o santuario non constan, foron abundan-
tes en determinadas zonas e épocas do s. XIX os roubos sacrílegos nos templos 
e casas reitorais, perpetrados ás veces por bandas de asaltadores que roubaban, 
amais de cartos, a prata, é dicir, os vasos e outros obxectos sagrados de valor.
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“ventanal de la luz nueva” (enténdase polo bastidor), 36,25 pe-
setas “por los fierros del ventanal nuevo” e 57 pesetas polos 
cristais. Xa anos antes houbera na capela renovación de basti-
dores, sempre expostos a danos por temporais ou roubos: en 
1921 fanse os da tribuna e do presbiterio, por 12 e 9 pesetas 
respectivamente. Había bastidor que cambiar no presbiterio 
porque, antes da apertura da ventá grande, habería outra máis 
pequena na mesma parede.

 Amais das ventás, tamén aportaba luz unha lámpada que non 
lle supuxo custo á confraría grazas á xenerosidade dos devo-
tos: “fue adquirida por el Párroco y feligreses una araña para 
la capilla por suscripcion. Costó 800 reales”, unha cifra que, 
por tanto, non se carga nas contas. Non se conserva, pois a 
que pende hoxe da cúpula tróuxose da igrexa e foi arranxada 
por Fernando Mato, membro da Asociación Veciñal O Dolmen. 

 

A ventá aberta en 1924, que respetou a san Roque.
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O contorno do santuario tamén absorbía cantidades respecta-
bles. En 1893, investíronse nun dos elementos máis caracte-
rísticos da capela, o oratorio, 110 reais, entregados “á José 
Durán, vecino de esta [parroquia de Borneiro], por la madera 
necesaria para cubrir el Oratorio, cubrirlo y retejarlo, segun reci-
bo”. Por arranxar as escaleiras da tribuna da capela e branquear 
o oratorio pagáronse 12 reais, dous anos despois. En 1906 ad-
quire este espazo a fermosura e graza actuais, tras duns in-
vestimentos moi importantes: 1666 reais, “de conformidad con 
los cofrades mas caracterizados” debido á relevante suma, por 
cerrar “con verjas de hierro los arcos de medio punto hacién-
dole las puertas de hierro también a la Capilla pequeña y lateral 
en la que desde la fundación de la Cofradía se celebra la misa 
mayor de la fiesta”. Antes do enreixado foi necesario pagar “a 
los canteros Francisco Martinez y otros” 623 reais “por cuatro 
pilastras de cantería para colocar las vergas de hierro y hacer el 
baldosado de cantería tambien”. No oratorio permanece actual-
mente, aínda que sen uso litúrxico e algo deteriorado, o “altar 
o retablo de la capillita pequeña en la que se dice la misa el día 
del Carmen, todo de madera de castaño”, construído en 1912 
por 100 pesetas. 

Elemento indispensable de calquera santuario é o cruceiro, 
e o do Briño non carece de interese, pois mestura partes de 
épocas diferentes, un feito relacionado coa intervención nel en 
1899, cando se rexistra nas contas un pago de 500 reais “por 
retocar, trasladar y pintar el crucero del atrio de la Capilla, á ins-
tancia de los hermanos [confrades]”. Este apuntamento demos-
tra que, en efecto, os cruceiros tamén se policromaban, malia a 
núa pedra que hoxe amosan.  

Cómpre non esquecer a importancia da fonte neste e en tan-
tos outros santuarios. En 1909 cobrou un canteiro 145 pesetas 
“por hacer la cañería a la fuente de la capilla y arreglar el camino 
y hacer el puente del río que pasa cerca de dicho atrio, de con-
formidad con los cofrades más caracterizados”; e no mesmo 
ano investíronse 15 pesetas na “plantación de árboles en el 
atrio del santuario”.
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Santuario e romaría tan importantes requerían dun espazo de 
servizo independente do recinto sagrado, de aí que en 1914, e 
de novo “de conformidad con los Cofrades mas caracterizádos” 
porque non era obra menor, “se hizo una casa de Fábrica de 
planta baja en el atrio del Briño, que era de absoluta necesidad 
para la Capilla, para guardar los objetos de la misma, la que 
hecha á jornál, costó la suma de 812 pesetas, 75 céntimos”. 
Ata 1916 -é dicir, dous anos despois da construción da casa da 
fábrica- non se asenta o gasto de 335,75 pesetas, tamén coa 
conformidade dos confrades máis relevantes, pola compra dun 
ferrado de terra “para unir al atrio de la Capilla y ensanchárlo, y 
en el que se edificó la casa de fábrica”. En 1931 houbo que facer 
nesta casa o que o párroco consideraba “gastos extraordina-
rios”: arranxouse entón a capela e tamén a “caseta contigua”, 
concretamente as súas paredes, por 837 pesetas, nada que ver 
coas 3 pesetas que se pagaran en 1925 por un pecho para dita 
caseta.

Non foron os únicos desembolsos nos bens exteriores do 
santuario, circundado por un muro que esixía tamén o seu man-
temento. A construción da parede do adro, “con autorizacion 
del Emmo. Cardenal”, custou a nada desprezable cifra de 1055 
reais, entregados en 1898 ao canteiro José Durán”. Gran parte 
das obras dos nosos templos foi executada grazas á colabora-
ción da veciñanza, que traballaba só pola mera manutención: 
“se gastó en comidas con los vecinos de esta parroquia, por 
conducion de la piedra para el muro del atrio, y relleno del mis-
mo atrio, haciendolo ellos sin cobrar nada, 194 reales”. Incluso 
se lles deron 20 reais máis “a los mismos por su asistencia a la 
víspera”. Estes traballos continúan ao ano seguinte, en 1899, 
cando o párroco descarga 97 reais que “di á un cantero por 
arrancár unas piedras que estaban delante de la puerta traviesa 
de la capilla”, ademais dos 193 reais “en comidas con los veci-
nos de esta parroquia, los cuales rellenáron gratis el atrio de la 
Capilla”. 

Anos despois, o peche perimetral do santuario segue esixindo 
desembolsos. Así, en 1903 sinala o cura: “di al cantero Francis-
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co Martinez Pose, vecino de ésta, por hacer un pedazo de la 
cerca ó pared, con cabalete, arrancar la piedra y demas cosas 
para el atrio de la Capilla, 791 reales”. Ao ano seguinte desem-
bolsáronse 520 reais máis “a los canteros que hicieron el muro 
que faltaba del atrio”. Parece que o recinto se facía pequeno 

para tanto devoto, pois en 1904 “de conformidad con los co-
frades más caracterizados se compró medio ferrado de terreno 
contiguo al atrio de la Capilla, para ensanchar o alargar este, por 
ser pequeño, al vecino de esta, Antonio Pereiro, en la suma de 
390 reales”.

A inexistencia de gastos en limpeza explícase porque, como 
ocorre aínda hoxe, é a veciñanza -nomeadamente as mulleres- 
a que se encarga desta ingrata tarefa; unicamente se rexistran 
dous desembolsos en vasoiras, insignificantes con respecto 
aos demais gastos porque non pasan das 2 pesetas e media 
cada un. 

A casa da fábrica, un servizo necesario.
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Para rematar, cómpre apuntar en 1877 o custo do libro de 
contas no que se escribiu moita da información que neste es-
tudo aportamos e que importou 21 reais, incluída a súa condu-
ción, seguramente desde Santiago, onde tamén se pagou polo 
trámite burocrático, xa que o párroco Lema Martínez apunta 12 
reais que “di en Palacio por la aprobación de cuentas”. 
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8. AS GRANDES OBRAS  
   “EN ESTE HERMOSO TEMPLO”

8.1.  A CONFORMACIÓN DO ACTUAL SANTUARIO

Os inventarios realizados polos párrocos permiten comprobar 
como evolucionou o patrimonio material da confraría, que go-
zou sempre dunha dotación digna para o culto.

O párroco don Gumersindo Barreiro Martelo realizou en 1889 
un inventario de bens da igrexa parroquial e da capela do Briño. 
Esta contaba entón con tres altares, dos que di que a capela 
maior tiña novo o retablo, pero “los otros dos están inservibles”; 
refírese aos arcos colaterais, baleiros actualmente. Con respec-
to ás tallas, “están consideradas como de su propiedad las imá-
genes de Nª Señora de las Virtudes y la del Carmen, y las de 
S. Antonio y S. Roque, si bien en las fiestas son trasladadas en 
procesión de la Capilla a la Iglesia parroquial, y viceversa”, e de 
feito hoxe custódianse na parroquial todas as imaxes, incluídas 
as das patroas do santuario. Sabemos que había polo menos 
unha misa todos os meses: “el recado40 para celebrar el último 
domingo de cada mes en la Capilla, en la que según costumbre 
inmemorial se dice allí la misa parroquial, se lleva de la Iglesia 
en una caja de madera que se hizo con este objeto, así como el 
ornato, candeleros y lo demás necesario en las festividades que 
también se lleva de la Iglesia”. O cura finaliza o inventario co re-
conto de vestiduras e obxectos sagrados, clarificando que son 
propiedade da capela: “es de su propiedad una casulla de bro-
cato blanco, adquirida, con autorización del Emo. Sr. Cardenal 
Payá y Rico, a cuenta de los fondos de la Cofradía del Carmen. 
También es de la Capilla, y no de la Iglesia, uno de los dos pen-
dones que constan equivocadamente como de la Iglesia con 
el nº 9 en el capítulo de ornamentos sagrados. Tiene un misal,  
 

40. Enténdase como conxunto de obxectos necesarios para realizar unha activi-
dade determinada, neste caso a misa: cáliz, patena, copón, xerriñas para viño e 
auga, culleriña, corporais, purificador, manuterxio, etc.
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campanilla, y uno de los once manteles que constan como de la 
Iglesia. Tiene además la Capilla un cáliz”.

En 1893 don Andrés Calo Tobío realiza como cura ecónomo 
outro inventario, que é unha copia literal do anterior, polo tanto 
cabe entender que o patrimonio non experimentou modifica-
ción, polo menos substancial. Un novo párroco, o licenciado 
don Felipe Augusto Romero Rivera, elabora un terceiro inven-
tario en 1896, no que se engaden os seguintes obxectos, ad-
quiridos todos á conta da confraría do Carme: “un atril de pie, 
madera de castaño; tarima y escalera del altar mayor de idem; 
un banco de respaldo, de pino con pies de castaño; unas sa-
cras41”; e manda retirar por inservible un “guion de la Cofradía 
del Carmen”.

Mais será na primeira década do s. XX cando se executen 
as reformas máis importantes na capela do Briño, como queda 
de manifesto na advertencia do párroco Lema Martínez: “Gran-
des obras hechas en este hermoso templo, y atrio, durante siete 
años”. Algúns gastos demostran a importancia da que gozaba o 
santuario e o xentío de fieis que a el concorría.

As obras afectaron a todo o edificio, especialmente á  
capela maior ou coro: “Se limpiaron las canterías todas de la 
bóveda del coro y de toda la capilla con escobas de alambre, 
y se le dieron las cintas de cal con cemento y filete azul. Se 
reformó todo el techo del coro, torre y capilla que llevó veinte 
moyos de teja, se sentaron en cal todas [las] orillas de las tejas 
del techo, formando los ángulos con cal y cemento. Se arregló 
y reformó la naranja del coro, o de la torre, la que estaba muy 
deteriorada. Se le hicieron dos gabletes -remates- al coro, o 
torre para formar simetría con otros dos que había, que todos 
los cuatro están colocados en las cuatro esquinas del techo  
 
41. Eran unhas follas enmarcadas ou pequenas táboas postas sobre o altar nas 
que o sacerdote podía ler as partes invariables da misa, sen necesidade de usar 
o misal. Xa non se usan con tal función, debido aos cambios establecidos no 
Concilio Vaticano II (1962-1965), que decretou que o sacerdote misase cara aos 
fieis e  non dándolles as costas; hoxe son meros elementos decorativos.
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exterior”. No interior do edificio, “se pisó el Presbiterio de la Ca-
pilla con madera de pino, poniéndole por debajo de la madera 
arena seca que vino de Laje, para evitar la humedad”. 

As entradas ao templo non debían de estar á altura -nunca 
mellor dito- dos moitos fieis que recibía: “Siendo la puerta prin-
cipal muy baja se le cortó una cuarta a las canterías, teniendo 
ahora una cuarta más de alto. Se le cortó, también, al ancho y 
largo, o sea a la altura, a la puerta traviesa, en lo que las can-
terías lo permitían por ser muy estrecha y baja”. Ademais, “se 
reformaron las puertas principal y traviesa, poniéndole palmelas 
nuevas, ganchos y pecho, y pintándolas”.

Outro elemento fundamental, na medida en que aumentaba a 
capacidade do templo para acoller devotos, era a tribuna: “Se 
hicieron de nuevo las escaleras de la tribuna, con la barandilla, o 
pasamano de castaño. Se hizo, también, la barandilla o balaús-
tre del piso de la tribuna que enlaza con el de las escaleras, que 
también es de madera de castaño. Se reformó y pintó de azul la 
balconada de la tribuna, que mira al altar”. 

Elemento singularmente emblemático e gracioso da capela 
é o campanario: “se cerró con madera de castaño la entrada 
al campanario, haciéndole una puerta con su gancho y pecho, 
puesto que siempre estaba abierta, y era un peligro para la ca-
pilla”, xa que poderían roubar nela subindo á torre. Todo tem-
plo debe convocar aos fieis ás súas obrigas coa sonora voz 
da campá, obxecto tan indispensable como custoso, de aí a 
solución adoptada no Briño, que vai recibir unha campá usada 
da parroquial: “habiéndose adquirido para la Iglesia parroquial 
la campana menor; la que había en esta, fue trasladada a la Ca-
pilla, para hacer de campana mayor, puesto que había una sola, 
y esta muy pequeñita, que hace ahora de menor; cuya mayor, 
pesa siete arrobas”.

Se a penumbra invita nos espazos sagrados ao recollemento 
e á oración para a comunicación coa divindade, tamén a luz 
presenta un protagonismo simbólico especial como manifesta-
ción do divino. En todo caso, a luz é imprescindible por razóns 
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prácticas obvias. Parece que non sempre houbo iluminación 
suficiente a través do cupulín da bóveda: “hallándose cerrada la 
cúpula de la bóveda indebidamente se abrió y se le han coloca-
do cuatro cristales en la naranja, dando luz abundante al coro 
de la Capilla”. Con respecto ás fiestras, “se hicieron todos los 
bastidores o vidrieras de la capilla de madera de castaño, y se 
le pusieron cristales, y enredaderas de alambre a todas ellas por 
afuera para evitar su rotura”. Por último, os cartos dispoñibles 
permitiron mercar un obxecto nada desprezable, “una hermosa 
araña de 18 luces, que está colocada en el centro de la bóveda 
pendiente de una larga cadena”. 

No tocante aos retablos, en certo modo estraña que, malia 
transcorrer pouco máis dun século, non chegasen ata os nosos 
días os dous altares colaterais en madeira de castaño que se 
realizaron “conservando las piezas que estaban sanas de los 
viejos, siendo los que se hicieron del mismo estilo y ornamenta-
ción exacta, y se pintaron”. Fixéronse ademais as dúas tarimas 
destes altares colaterais. Tamén se pintou o altar maior e as 
imaxes de pedra de toda a bóveda, elementos que suscitan a 
admiración do párroco, xa que sinala “que resulta un conjunto 
hermoso”. Apenas se conserva xa esta última man de policro-
mía, se ben se aprecian aínda nalgúns evanxelistas toques de 
verde, azul, amarelo, ocre e marrón; a Virxe si mantén nidias as 
cores: o rosa da túnica e o azul do manto. Outro gasto, o de 
pintar “el arco del presbiterio formando un pabellón”, testemu-
ña a moda de simular teatralmente cortinaxes, pintándoas nos 
arcos ou sobre retablos para completar o tramo de parede sen 
cubrir42; esta decoración pictórica debeu retirarse en reformas 
posteriores. Investiuse tamén no retablo maior, xa que se mer-
caron “dos candeleros de bronce, los cuales están clavados en 
la custodia”, e se lle puxo “pecho a la puerta del Sagrario”. 

Aínda que o Briño conta cunha talla antiga do Carme, outra 
máis moderna e grande veu reforzar o culto á Nai de Deus: 
“se adquirió una imagen nueva de la Virgen del Carmen con  
 
42. É un recurso relativamente frecuente, como observamos aínda en templos da 
contorna como Corcoesto, Cambre, santo Hadrián do Mar, etc.
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camarín de flores, tela y aureolas. Se adquirió una anda tallada 
de castaño para dicha Virgen”, e sobre ela desfila aínda en pro-
cesión o Carme. Sen dúbida, sería motivo de orgullo e emoción 
esta nova imaxe. Ademais, no inventario da igrexa parroquial 
aparece unha inversión para o templo pero que correu a cargo 
da confraría do Carme: “se hizo el altar para colocar y exponer 
en él a la adoración de los fieles, la imagen de Ntra. Sra. del 
Carmen nueva adquirida hace dos años (1902), que todo él es 
de madera de castaño con un cristal luna de un metro con 69 
que vino de Zaragoza, que colocado en el frontal del retablo, 
permite ver toda la imagen y la preserva del polvo y humedad, 
con cristales a los costados en forma de vidriera y con dos can-
deleros, elásticos y giratorios. (Esto por cuenta de la Cofradía)”.

Non foi a do Carme a única talla incorporada ao Briño nes-
ta época: “se adquirió por el Párroco una preciosa imagen del 
Glorioso San Roque para la Capilla, y a cuenta de la limosna 
del santo reunida en esta parroquia”. Malia teren practicamen-
te desaparecido hoxe, en tempos pasados un obxecto indis-
pensable en todo templo era a lámpada na que alumeaba unha 
candea, especialmente a do Santísimo Sacramento, inexistente 
este no Briño por non ser a parroquial, mais parece que o san-
tuario a merecía, e así foi: mercouse unha “lámpara de metal 
plata Meneses43 para la Capilla y está colgada en el presbiterio”.

Revela o vigor da romaría a fabricación de mobles como a 
“mesa de castaño con dos cajones y pechos para cobrar las 
caridades en el día del Carmen y Virtudes” ou a “mesa de pino 
para la Virgen”. Igualmente “se hicieron tres cepos de casta-
ño para la cruz y ciriales”. A gran concorrencia de fieis queda 
de manifesto nos moitos confesionarios existentes, ata cinco: 
“se hicieron dos rejas de castaño para confesar, las que están 
enclavadas a la entrada del Presbiterio. Se hizo otra reja mó-
vil, para confesar también. Se arreglaron y pintaron dos con-
fesionarios cerrados que ya había. Se hicieron cuatro bancos  
 
43. Plata Meneses, empresa fundada en Madrid en 1840, proporcionou pezas de 
orfebrería relixiosa a todas as parroquias de España, grazas á calidade dos seus 
modelos en prata e alpaca prateada.
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pequeños para los confesionarios”. O púlpito para a predicación 
constituía un elemento imprescindible en todos os templos e, 
nos que o espazo o permitía, adoitaban ser dous, un a cada 
lado da capela maior; os materiais empregados eran pedra, ma-
deira e ferro. Lamentablemente, foron retirándose co paso do 
tempo; tamén o houbo no Briño, un só porque a nave da capela 
non daría para máis: “se hizo un púlpito, por ser inútil el que  
había”. Debeu de ser de madeira, e nada del queda.  

Mención especial merecen as obras no atrio, para as cales 
foi necesario conseguir os terreos adxacentes; algúns eran de 
propiedade común e outros houbo que mercalos: “se le agregó 
al atrio de la Capilla por el poniente un ferrado de terreno del 
monte contiguo, o braña, que era común, y se le hizo todo el 
lienzo de la pared o muro capeado, con losas de cantería. Se 
adquirió medio ferrado de terreno al Este del atrio, que fue agre-
gado a este, que era de necesidad para sacar el vallado viejo de 
encima de los castaños que hay en el campo, cuyo terreno fue 
vendido por Antonio Pereiro vecino del Briño en esta parroquia, 
en 21 pesos, y se le hizo toda la pared, o muralla con caballete y 
cal”. Non faltou, con todo, a devota xenerosidade de dous veci-
ños, que doaron as súas propiedades para maior gloria da Vir-
xe: “por el saliente o Norte fueron cedidos más cinco cuartillos 
de terreno gratis, por los vecinos Francisco Senande y Agustín 
Ramos de esta parroquia para agregar al atrio”.

Co gallo da ampliación do espazo vital do santuario, empren-
déronse obras novas e reformas que amosan unha confraría 
con liquidez económica. Era fundamental, ante todo, delimitar 
o santuario e garantir o acceso e a movilidade do devoto xentío: 
“se le hizo al atrio toda la muralla con caballete por el Norte; 
de suerte que todo el muro del campo del atrio, está hecho de 
nuevo con paredes consistentes. Para el tránsito de la gente se 
hizo una escalinata, para subir el esqueiro que está en el camino 
que va hacia al [sic] lugar del Briño. Por la parte Sud se le hizo 
un portalón de cantería con un portal de madera de castaño 
con pecho, para el servicio del atrio, en los días del Carmen y 
Virtudes para entrar y salir la gente, carros con vino, pan, etc.”. 
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Pan e viño… e ademais en carros: elocuente dato sobre o éxito 
da romaxe, aludidos nun poema de Labarta Pose que leremos 
máis adiante e visibles tamén nas imaxes do fotógrafo José Vi-
dal García44.

A envergadura dos traballos foi tal, que obrigou a recorrer a 
explosivos para converter o rochoso terreo contiguo ao tem-
plo nun espazo chan axeitado para a romería,  ao tempo que 
se aproveitaba o cascallo retirado para facilitar os accesos ao 
santuario: “delante de la puerta traviesa de la Capilla había un 
gran montón de piedras, las que fueron sacadas a poder de 
barrenos, y con ellas rellenose todo el camino desde el puente 
del rio hasta cerca de dicha puerta de la Capilla, que en tiempo 
de grandes lluvias no podía transitarse de la Iglesia parroquial a 
la Capilla. Alrededor de toda la Capilla se le sacó mucha tierra, 
escombro, y piedra que salió á barreno, rebajando el terreno por 
la parte del Norte y puerta traviesa mas de dos cuartos, que-
dando la Capilla mas deshaogada [sic] y mas seca, y emplean-
do la piedra en la pared-muralla del atrio, y la tierra en rellenarlo. 
Se rellenó con tierra y escombro la parte del atrio adquirido y 
agregado al que había, en cuyo trabajo estuvieron ocupados 
todos los vecinos de esta parroquia, durante tres días consecu-
tivos”. Velaquí unha manifestación habitual antano: a contribu-
ción colectiva e solidaria na execución de tarefas de uso veciñal 
común, entre as que destacan os carretos para traer pedra coa 
que construír os templos.

Dous elementos propios e case imprescindibles de todo  
santuario son a fonte e o cruceiro, que tamén foron reforma-
dos. Así, “el crucero que existe en el atrio se retocó, trasladó y  
 

44. X. Fernández é autor dun completo estudo sobre este fotógrafo nacido en 
Laxe e moi vinculado a Corme. Como “as festas e romarías, xunto coas feiras, 
eran os lugares que presentaban maiores oportunidades para exercer o traballo 
fotográfico ao aire libre” (2018: 289), conservamos non poucas imaxes destas 
xuntanzas festivas, tamén do Briño, do que incluímos algunhas neste libro. Fer-
nández recolle só unha foto alí, “a dun grupo de mozas que destaca pola súa 
boa composición escénica e pola elegancia da vestimenta, o que nos mostra a 
diferente mentalidade coa que se acudía a unha romaría con respecto a hoxe en 
día” (ibídem: 292, 304).
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pintó, haciéndolo casi de nuevo, colocándolo en el centro de los 
dos murallones laterales alrededor del cual anda la procesión 
en todas las Dominicas de la Virgen del Carmen y su festivi-
dad en el dia de la festividad de Ntra. Señora de las Virtudes, 
y demas santos que se veneran en el santuario ó capilla; cuyo 
crucero tiene dos imágenes: la del Cristo que mira al poniente, 
y la de la Virgen de las Virtudes, patrona de la Capilla que mira 
al Oriente”. É preciso facer varias puntualizacións ao respecto. 
A orientación das imaxes sinalada no documento é a contraria á 
actual, se cadra debido a un cambio tras das reparacións pola 
caída de árbores das que xa se falou; pero o veciño Francisco 
Pazos, restaurador do cruceiro, sostén que el non cambiou a 
orientación, polo tanto hai que supoñer que xa o cruceiro sufriu 
antigamente algunha variación. Pazos dinos ter oído que este 
cruceiro se atopaba antigamente no camiño que desde o san-
tuario vai a Dombate, e que foi o cura Lema quen o ubicou no 
emprazamento actual. Por outra banda, erra o párroco ao con-
siderar Virxe das Virtudes a típica Inmaculada Concepción, que 
é a do cruceiro; cómpre recordar que as tres imaxes do santua-
rio identificadas como Virxe das Virtudes teñen o Neno no colo: 
as de pedra da fachada e da ábsida, e a de madeira que sae en 
procesión e se garda na parroquial. 

No tocante á fonte, “se hizo de nuevo y de cantería la  
fuente de la Virgen, la que estaba muy mal, y se le hizo el caño 
de cantería desde el mismo manantial cuya fuente está enfrente 
de la puerta, ó portada principal de la Capilla”. Non subsistiu 
esta cantería, pois a actual, labrada tamén, é resultado dunha 
remodelación recente. 

En cambio, si se conserva na súa integridade un dos maio-
res atractivos do santuario, único neste sentido: “el oratorio 
en que se celebra la misa mayor el día de Ntra. Sra. del Car-
men (18 de julio) que estaba abierto casi desde tiempo inme-
morial, se cerró con unas grandes barras de yierro todos los 
arcos y una gran puerta pechada resultando una obra segura y  
hermosa”.
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Por último, cabe sinalar o acondicionamento do espazo na-
tural. Sabedores de que a xoia artística da parroquia ía lucir 
máis esplenderosa no marco dun verxel, a veciñanza do Briño 
contribuíu a dotar ao santuario dun dos seus sinais de identi-
dade: a apracible natureza da contorna, de aí que “se plantó 
en el atrio al Oeste una hilera de árboles como son acacias, 
castaños, carballos y mimosas”. Algúns deles seguen aínda 
hoxe vizosos e fieis á misión asignada: que a natureza abrace  
á arte e faga máis sublimes as alegres xornadas de romaxe.  

8.2. AS INTERVENCIÓNS NA DÉCADA DE 1990

En abril de 1992, o párroco de Borneiro don Antonio Méndez 
Farto eleva ao arcebispado a solicitude para que a capela do 
Briño fose incluída nos plans de reparación de templos da dio-
cese. A exposición feita polo reitor manifesta tanto a relevancia 
do Briño como a preocupación polo deterioramento do templo:

 

A fermosa pero ameazante protección da natureza.
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En la parroquia de Borneiro, lugar del Briño, próxima al lugar y 
Dolmen de Dombate, hay una capilla dedicada a Nuestra Señora 
de las Virtudes y del Carmen en la que se celebran los cultos pa-
rroquiales durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre. En 
dicha capilla sigue en pie la Cofradía del Carmen, que se extien-
de a varias parroquias limítrofes y antiguamente abarcaba toda la 
comarca, siendo muy nombradas y concurridas las Romerías del 
Briño hasta el punto que el escritor Labarta Pose le dedicó una 
extensa poesía. Siguen celebrándose las Romerías del Carmen 
el 18 de Julio y la de las Virtudes el primer domingo de Septiem-
bre en la arboleda que rodea la Capilla.

Pero dicha Capilla, que es una joya de la fábrica y en el entorno, 
necesita URGENTE REPARACIÓN tanto interior como exterior, 
principalmente en el tejado, pues al estar la teja asentada en 
tierra sobre bóbeda de canteria, la maleza que brota remueve 
las tejas y aunque se repara todos los años, no somos capaces 
de evitar la humedad, que desciende por el interior de las pa-
redes hasta formar charcos en el pavimento. Por otra parte los 
125 vecinos de la parroquia no pueden costear las obras, pues 
están llevando a cabo la reparación total de la Iglesia Parroquial, 
tambien muy necesitada, a la que han colocado nueva toda la 
techumbre y están renovando todo el interior (recebos, limpieza 
de canterias, instalación eléctrica, reconstrucción de la tribuna, 
presbiterio, pinturas, retablo, imágenes, etc.) con un coste apro-
ximado a los cinco millones, para lo cual solo han contado con 
150.000 pesetas del Arzobispado. 

No mesmo mes de abril xa se fixeran obras por 3.403.000 
pesetas, facturadas á Asociación de Veciños O Dolmen por 
Construcciones Herjo de Laxe. Amais de retirar e limpar a vella 
cuberta da ermida, instaláronse 200 m2 de cuberta nova con 
tella do país sobre pranchas de uralita asentadas en cangos 
de madeira. Reparáronse as escaleiras e a tribuna, e limpouse 
e pintouse o interior. Completaron a reforma a subministración 
de auga á capela e o arranxo da instalación eléctrica, realizada 
desinteresadamente polo veciño Fernando Mato. 
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Tamén a devandita asociación veciñal procurou fondos para 
financiar as obras. En maio do mesmo 1992 pide a Inocencio 
Corrales Espinedo, Delegado Provincial de Cultura, “su máxi-
mo apoyo a la solicitud presentada por nuestro párroco para 
la reparación de dicha Ermita”, dado que “el estado en que se 
encuentra la cubierta es bastante ruinoso y es origen de la gran 
humedad que penetra en el interior… Por ello necesita una ur-
gente reparación”. A misiva, asinada polo presidente da asocia-
ción, Perfecto Vázquez Lema, introduce unha breve descrición 
do templo: “…un bello ejemplo de Ermita en el medio rural de un 
gótico tardío con nave cubierta con bóveda de cañón, y presbi-
terio con cúpula circular y planta cuadrada con pechinas con re-
presentación de los cuatro evangelistas y linterna en la cúspide, 
y con una fachada ornamental con seis esculturas de piedra del 
siglo XVI, con las figuras de: San Juan Bautista, Virgen de las 
Virtudes, Santiago, San Andrés, San Pedro y San Pablo. Todas 
ellas del estilo manierista del último renacimiento”.

Poucos días despois, tamén en maio, o párroco de Borneiro 
recibe carta do Secretario de Administración Diocesana, Ma-
nuel Varela Pérez, que lle comunica que, “habiendo entrado en 
esta Delegación su solicitud de Obras en la Capilla de Nta. Sra. 
de las Virtudes y del Carmen, se hace preciso que, después que 
le visite la Comisión Diocesana de Arte Sacro, y siguiendo sus 
directrices, envíe presupuesto de las mismas en precios des-
compuestos, como en norma diocesana, y medios de financia-
ción con los que cuenta para poder llevarlas a cabo”. 

E así se fai: a finais de maio envía o párroco o proxecto de 
presuposto en 3.503.000 pesetas e engade: “Aparte hay lim-
pieza exterior de la fachada de cantería con esculturas de pie-
dra representando a San Juan Bautista, Virgen de las Virtudes, 
Santiago Apóstol, San Andrés, San Pedro y San Pablo, para 
cuya valoración se necesita un experto en la materia, que entre 
nosotros no se encuentra. Para la realización de dicho proyec-
to necesitamos saber con qué ayudas de Organismos Oficiales 
podemos contar para ver de completarla con la aportación del 
vecindario”.
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Do arcebispado chega en xullo a autorización das obras “por 
el presupuesto indicado, a condición de que las vayan reali-
zando a medida que dispongan de medios de financiación, y 
siendo en el caso de obligado cumplimiento de las indicaciones 
de la Comisión Diocesana de Arte Sacro, debiendo el Sr. Cura 
consignarlas convenientemente en el Libro de Culto y Fábrica, 
reflejando, en las partidas respectivas, los ingresos y gastos re-
feridos a las mismas, y unir a las cuentas los justificantes co-
rrespondientes”. 

Na carta estipúlase que as obras han consistir na “renova-
ción de su cubierta, colocando planchas de fibro-cemento gran 
onda (uralita) y encima la teja curva cerámica tipo país, limpieza 
de las juntas del aparejo de sillería de sus fachadas, eliminando 
hierbas y volviendo a rejuntar de nuevo, y picar las cales y los 
revocos de los paramentos interiores, dejando todas las cante-
rías a la vista y volviendo a colocar nuevamente los revocos y 
pintarlos de color blanco en los paramentos de mampostería, 
por el importe de tres millones cien mil pesetas”.

O proceso remata coa proposta da Delegación Diocesana de 
Economía, que en setembro comunica ao párroco a “subven-
ción de Fondos Diocesanos de CIENTO VEINTICINCO MIL PE-
SETAS, para ayuda de las obras que se realizan en la Capilla 
de Ntra. Sra. de las Virtudes y del Carmen del Briño de San 
Juan de BORNEIRO, debiendo el Sr. Cura Párroco consignarlo 
convenientemente en el Libro de Culto y Fábrica, primero como 
ingresos y luego como gastos, uniendo a las cuentas los justifi-
cantes de la inversión”.

Na seguinte fase de reformas retirouse o encalado interior, 
que estaba en moi mal estado, e con el a policromía das imaxes 
pétreas do presbiterio. Foi entón cando apareceu a inscrición 
no arco triunfal -sinala Lema Suárez-, pero tamén outras da ca-
pela maior que pasaron desapercibidas, ou marcas de canteiro, 
elementos dos que xa demos noticia neste traballo. 

En fin, despois de todas estas obras o templo acadou grosso 
modo o aspecto que hoxe ten. É de desexar que nunca a parro-
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quia de Borneiro descoide esta xoia patrimonial e as reformas, 
sempre supervisadas por técnicos competentes, contribúan á 
súa preservación.

 

Dúas marcas de canteiro, na bóveda e no arco de faixa.
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9. O PATRIMONIO INMATERIAL:  
     O BRIÑO NAS ALADAS PALABRAS

Amais dos bens materiais e tanxibles que testemuñan a his-
toria e a arte do santuario, existe un acervo espiritual e intanxi-
ble de oralidade -de oralitura, permítasenos o termo- no que 
podemos confirmar moitos dos aspectos ata aquí tratados, e 
ademais impregnados dunha sensación de experiencia vivida 
que non sempre apreciamos nas durmidas palabras dos vellos 
documentos de arquivo. Algunhas destas manifestacións -cada 
vez han ser menos- óense aínda nas persoas de máis avanzada 
idade, pero urxe o seu rescate para que non perezan para sem-
pre. Xa se sabe: verba volant, scripta manent. 

9.1. LENDARIO

Poucas lendas do Briño chegaron ata hoxe, pero isto non sig-
nifica que non as houbese antes de se esvaecer da memoria 
da veciñanza borneirá, que actualmente apenas pode aportar 
información ao respecto. Por fortuna, unha migalliña das no-
ticias lendarias que deberon de existir recolleuna Otero Ce-
bral (s.d.: 93-97), como as alusivas á orixe do culto e á fonte: 
“na mesma carballeira onde se celebra a romaxe do Carme 
do Briño áchase a fonte do santuario, a que ten por nome o 
de A Fonte do Carme. Os nosos devanceiros contáronnos que 
se apareceu a Virxe do Carme xa fai ben anos alí no susodito 
lugar e sobor do xa mentado fontal”. Outras recrean o motivo 
non infrecuente da Virxe ou santo que se resisten a que os mo-
van dun determinado emprazamento45: “contan os máis vellos 
do lugar que cando os veciños tentaban de leva-la imaxe da 
Virxe das Virtudes dende a súa Capela do Briño ata a Igrexa 
de San Xoán de Borneiro seica lles escapaba de novo para o 
santuario do Briño e mesmo para o altar pequeno que a Ela  
 

45. Sen saír de Bergantiños e a modo de exemplo, motivo similar atopamos na 
Virxe da Estrela da illa homónima en Corme Aldea ou no Espírito Santo de Varean-
go en Barizo (Abella 2019: 126).
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ten adicado e disque dende esas xa ninguén máis tentou de 
aparta-la Virxe de onda a súa capela”. Ademais, “os vellos do 
noso lugar tamén contan que non hai home nen homes que poi-
dan coa imaxe desta Virxe cando intentan de leva-la para outro 
lugar santo”.

Xa Taboada Chivite (1972: 104) sinalara o “valor da iauga na 
curación das doenzas: As ermidas santifican as augas e os ro-
meiros teñen que beber en fontes miragrosas”, como ocorre no 
Briño. Con respecto ás virtudes curativas da súa fonte, escribe 
Otero que “as augas do fontanal eran empregadas para qui-
ta-lo mal de aire asegundo contan os máis vellos do lugar46.  
 

46. Como en tantas parroquias de Galicia, tamén existía a crenza do “mal do aire” 
e incluso había rituais específicos para combatelo: “en Borneiro bótanse espada-
nas nun tractor e antergamente nun carro e logo vanas esparexendo pola estrada 
e polos lugares por onde levan a procesión o día vintecatro pola mañá. Logo can-
do acaba a procesión os do lugar recollen as espadanas e lévanas para as súas 
casas, quéimanas no lume e afúmanse para non colleren “o aire dos mortos” ou 
o tamén chamado “o mal do aire” (Otero s.d.: 6).

O patrón san Xoán Bautista, tamén no Briño (1953). Fondo Cabana.
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Para que as augas tiveran os efectos desexados as persoas que 
as ían a buscar non podían cruzar palabra con ninguén ó longo 
do camiño e nen tampouco miraren para atrás; por este motivo 
ían sempre a busca-la auga aló pola alta noite e deste xeito non 
se atopaban con ninguén e non se vían tentadas de falaren”47. 
Amais de quitar o aire, “os vellos dinnos que tamén lles dixeron 
a eles os seus derradeiros familiares que as augas da Fonte do 
Carme lles servían a uns romeiros para curárense os seus ollos 
e a outros para seren ben pretendidos nos seus namoreos. Pero 
estas augas santas servían en xeral para que tódolos romeiros 
se gañasen os favores da Santa e por iso unha vez que cum-
prían as súas ofrendas acudían a lavárense as mans, os ollos 
e a cara ó manantío da Santa”.  Mais non todas as fontes son 
tan benfeitoras como a do Briño. A Fonte das Meigas “é unha 
fonte enmeigada; pois seica noutro tempo houbo meigas nela e 
disque agora xa ninguén vai lava-las mans a ela, xa que nunca 
quedan limpas”. 

Aínda que non relacionada especificamente co Briño posto 
que se observa noutros moitos templos, no campanario da ca-
pela e no da igrexa parroquial maniféstase unha crenza xeral 
sinalada por Otero (s.d.: 8), no marco da antropoloxía caba-
nesa: “nas igrexas do lugar hai un cataventos cun galo e un 
raposo que se achan na cruz principal do campanario. O ra-
poso representa ós perseguidores da relixión católica e o galo  
simboliza as xuntanzas dos cristiáns nas catacumbas e noutros  
 

47. Outros exemplos hai de fontes con efectos análogos noutras parroquias de 
Cabana. No Esto, “fálase entre os vellos que cando no lugar había un neno en-
fermo o levaban a unha meiga e esta mandáballelo á Fonte de San Xoán na que 
lle ían quita-lo aire e para ilo os seus pais terían que leva-lo neno no Fontal unhas 
nove veces a reo. Logo íanse cunha garrafa de auga da fonte e con ela seguían 
lavando ó rapaz na casa e despois secábano cun trapo e disque nese trapo se 
quedaba pegado o mal… (Otero s.d.: 210). En Cundíns, a auga da Fonte do 
Santo era “empregada polos romeiros para lavaren a cara e tamén para o seu 
consumo... lavábanse, bebían e enchían unhas botellas ou garrafas para levaren 
o día vinteseis de Xuño con eles para as súas casas e logo usárena coma remedio 
contra as doenzas do reuma” (ibídem: 78). Outras fontes cabanesas de augas cu-
rativas ligadas a espazos sagrados son as de S. Margarida da Baneira e S. Mariña 
do Remuíño (Corcoesto); S. Estevo, S. Fins do Castro e O Bosque (Cesullas); A 
Eirita (Anos); S. Brais de Folgoso (Rioboo); e O Carme (Nantón).
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lugares. Tamén fai alarde de poder, pois ben sabido é de todos 
que o raposo come ó galo”. A esta simboloxía alude a poetisa 
borneirá Matilde Vilariño (2018: 37): “o galo e máis o raposo/ 
tamén teñen outro significado,/ pero ese segredo/ é mellor telo 
calado”. Os cataventos do Briño e Borneiro, cos seus raposos 
perseguidores de galos, fabricounos o habelencioso Francisco 
Pazos, veciño da Regueira de Vilaseco.

9.2. LITERARIO

O simbólico cataventos remata a graciosa torre.
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9.2.1. COPLAS E REGUEIFAS

Nun estudo etnográfico sobre a parroquia de Borneiro, recom-
pila Xaquín Lorenzo (1933: 16) un “cancioeiro popular”, formado 
por 35 coplas “recollidas antre os operarios das escavacións da 
‘Cidá’... sendo improvisadas no momento de nol-as contar”. Só 
nunha delas (nº 9) hai referencia ao Briño:

En Borneiro hai boas mozas,
en Vilaseco a flor de elas,
en Dombate son chorosas
e no Briño micaelas.

As salutíferas virtudes das augas do Briño enxálzanse noutros 
versos salvados do esquecemento por Otero: 

As fontiñas do Briño 
todas son moi pequeniñas. 
Todos van beber a elas 
menos as rapaciñas.

As mozas de Borneiro, 
cando se queren casar. 
Vanse lavar á fonte, 
para mellor namorar. 

Se queres cura-los ollos 
venos lavar ó Briño; 
que se os lavas na fonte 
xa os levas curadiños. 
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Outras catro coplas referidas ao Briño foron recompila-
das por Pablo Díaz e Olga Kirk no Cancioneiro de Cabana de  
Bergantiños (2012: 65-66):

O pandeiro toca ben.
¿As ferriñas de onde sonhe?
As neniñas que o tocan
do lugar do Briño sonhe.

¡Viva el Sol! ¡Viva la Luna!
¡Vivan los siete luceros!
¡Viva la Virgen del Carmen,
amparo de marineros!

¡Viva Borneiro anque muera!
¡Viva Borneiro anque muera!
Quiero que corra la sona
que Borneiro es mi tierra.

En Borneiro, o noso Sol; 
en Vista Aleghre, la Luna; 
no lughariño do Briño,
as estrellas da fortuna.
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Célebre cantareira do Briño foi a moi lonxeva Aurora Ramos 
Pereiro (1913-2017)48, de portentosa memoria e vitalidade para 
cantar e bailar cantigas populares:

No lugariño do Briño
hai unha pedra picada,
onde se sentan os mozos,
cando vén de foliada.

Por outra banda, nun estudo sobre a regueifa en Cabana, 
Domingo Blanco (2009) destaca a “enorme afección que tiñan 
os cabaneses por estes cantos e a súa frecuente participación 
neles”. Como “canto de desafío improvisado”, a regueifa podía 
practicarse en varias ocasións máis ou menos festivas, como 
fías ou albaroques, neste caso “para complementar e rematar 
axeitadamente varios días de traballo solidario e aproveitando, 
ademais, a concorrencia dun público numeroso e con ganas de 
diversión”. Precisamente co gallo dun albaroque no Campo do 
Briño, sinala que Severo Rodríguez Martínez (1908-2000), casa-
do en Borneiro, fixera unha longa sesión de regueifa co seu ami-
go Antonio Pose Ures (1910-2002), nacido no Rieiro (parroquia 
do Esto), casado para o Briño e máis coñecido como Antón do 
Briño, O Naino. Esta sesión celebrouse con ocasión do remate 
das obras efectuadas para o retellado da capela e da casa da 
fábrica. Como o cura só tiña como cantador ao Naino e nece-
sitaba outro, foi buscar a Severo e regueifaron os dous toda a 
noite ata o mencer. Informa Blanco doutra sesión de regueifa 
na taberna do Herminio do Briño, onde ambos volveron cantar, 
xunto con Marcelino Lema. 

48. O seu neto Ángel Eiroa gravoulle moitas coplas, como esta que nos facilitou. 
Máis información sobre Aurora en La Voz de Galicia: “Aurora, la cabanesa que re-
cita y baila a los 102 años” (2015); “Aos novos non lles gustan as coplas” (2016).
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Regueifeiro da parroquia foi tamén Manuel Rodríguez (1915-
1996), coñecido por Ambrosio ou Canosa, nacido e criado en 
Borneiro. Regueifaron ademais, aínda que ocasionalmente e 
sen tanta sona, Perfecto Lema do Briño e Sara Cundíns Velo, 
Sara do Cura, de Borneiro. 

 9.2.2. ENRIQUE LABARTA POSE (1863-1925)

Anos leva xa o seu Baio natal reivindicando un Día das Le-
tras Galegas para o seu fillo, polifacético escritor que cultivou  
poesía, narrativa e teatro, tanto en galego como en castelán49. 
Labarta é autor do romance castelán El Carmen del Briño, a máis 
importante composición literaria sobre este santuario. Esta, 
xunto co seguinte romance, La feria de Verdillo, “foron premia-
dos cunha copa artística de metal e cristal tallado no certame 
celebrado en Ourense en honor do Padre Feixoo o día 10 de 
setembro de 1887” (Varela 1995: 195). Foi publicado en Galicia 
Humorística (Santiago, 1888) e en Pasatiempos (Pontevedra).

 En Galicia Humorística precede ao poema o seguinte enca-
bezamento: “Una romeria y una féria en las aldeas de Galicia. 
(Composiciones premiadas con una copa artística de metal y 
cristal tallado, en el certámen celebrado en Orense con motivo 
de las fiestas del P. Feijóo). Lema: “¡De la copa á los labios/ Hay 
un abismo!”/ Refran que hoy alterado/ A mi lo aplico; ¡Pues de 
mis versos/ Hay á la copa artística…/ Abismo y medio!”. Foi este 
o lema co que ambas composicións se presentaron ao certame.

 
 
 
49. Boa síntese da súa vida e obra en X. M. Rei Lema (2011), Dicionario de escri-
tores e escritoras da Costa da Morte. Seguimos a edición do maior especialista 
sobre Labarta, X. M. Varela Varela, editor da Obra completa (1995), na que inclúe 
tamén aspectos biográficos e literarios.
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El Carmen del Briño

I
Hacia la fiesta del Carmen 
que en el Briño se celebra 
(romería como pocas, 
por no decir de las buenas) 
el diez y ocho de Julio, 
si no me engaño en la cuenta, 
montado sobre un pollino 
listo como una centella, 
casi digno de ser hombre 
si es que borrico no fuera, 
caminaba yo, más tieso 
que el Cid sobre su Babieca.

Hay desde mi pueblo al Briño 
poco más de media legua, 
distancia que recorrí 
casi… ¡en dos horas y media! 
Lo cual prueba que es mi burro 
digno, por su ligereza, 
de suerte más elevada 
y de mejor recompensa… 
¡y no lo envío al hipódromo 
por no ofender su modestia! 
Las once de la mañana 
cuando llegaba a la fiesta, 
marcaría mi reloj… 
(si es que reloj yo tuviera, 
en hora puesto lo hubiese 

y aún le durase la cuerda). 
Até mi pollino a un árbol, 
y acercándome a una vieja 
que con un puesto de fruta 
vi sentada a mi derecha, 
le dije con voz melosa: 
-“Mi señora doña Berta, 
míreme usted por el burro 
mientras yo doy una vuelta”. 
Y ella: -“Pierda usted cuidado”, 
dijo con voz de trompeta; 
con lo cual, fuime tranquilo 
a esparcir ánimo y piernas. 

II
Levántase la capilla 
do la virgen se venera 
del Carmen, junto a una fuente 
y al margen de una arboleda, 
a cuya sombra se ven, 
formando compacta hilera, 
carros con odres de vino 
donde el dios Baco se asienta; 
filas, a un lado y al otro, 
de bancos viejos, y mesas 
atestadas de rosquillas, 
agua de limón, etcétera; 
mujeres que venden fruta 
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gritando: “¿Quién me la lleva?”; 
panaderas, con sus bollos 
aun más duros que las piedras, 
que dicen: “¡Ay que fresquitos!” 
(a todo el que se lo crea); 
cafés, de a cuarto la taza, 
que yo no me decidiera 
a tomar, ¡aunque me diesen 
la taza, y una peseta! 
Y en fin, gentes que se cruzan, 
hablan, gritan, se codean, 
cantan, ríen, alborotan, 
corren, vienen y se sientan; 
familias que buscan sitio, 
y cuando lo hallan, esperan 
a que la misa concluya 
para empezar la merienda; 
señoritas, que llegando 
van, de las villas de cerca, 
y que, con ricos vestidos 
de dudosa procedencia 
que fueron de última moda 
allá… en la invasión francesa, 
haciendo mil aspavientos 
y a pasito de gacela 
por entre la gente pasan 
mirando de una manera 
que quiere decir: “¡Jesús! 
¡Si esto no vale la pena!”; 

mamás que a los chichos ponen 
rostro de futuras suegras; 
papás gordos y benévolos, 
que parecen lunas llenas; 
abigarrado conjunto, 
de caras guapas y feas, 
de pálidas jovencitas 
y de robustas labriegas; 
de calzones apretados, 
de polainas y monteras, 
de pañuelos amarillos 
y coloradas bajeras; 
de pantalones bombachos 
y ajustados a la pierna; 
de levitas de otro siglo, 
capas azules y negras, 
sombreros altos y bajos, 
montecristos y chaquetas; 
de vestidos de cretona, 
de paño, de lana y seda; 
todo de tantos colores 
y de formas tan diversas, 
que aquello tal vez parece 
una bien surtida tienda, 
una exposición movible, 
un bazar de ropas hechas 
con mecánicos resortes 
que las acercan y alejan, 
las alargan, las encojen, 
y confunden y marean. 
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III
Dieron las doce, y al punto 
llegó, tocando una marcha, 
la orquesta, que componían 
el bombo, tambor y gaita; 
y una docena de bombas 
y un repique de campanas, 
anunciaron la función 
que en la capilla empezaba.

Llenose el santo recinto 
de gente, y junto a la entrada, 
coloqueme yo también, 
entre la robusta espalda 
de un hercúleo labrador 
y el frontis de una beata. 

Por la gaita acompañados, 
comenzaron en voz alta 
tres curas y un monaguillo 
a cantar… ¡pero de gana! 
¡Que sus gritos parecían 
como arrancados del alma 
de alguno a quien el verdugo 
le apretase la garganta! 
Después, uno subió al púlpito 
y con sonoras palabras 
más fuertes que cañonazos, 
desde allí arengó a las masas. 
Luego, la misa acabose, 
y a los santos y a las santas 

en procesión los llevaron 
entre cohetes y gaita, 
en torno de la capilla 
y a bayoneta calada… 
¡pues los que menos corrían, 
casi no sé si volaban!

Al fin los santos marcharon 
otra vez para su casa; 
los curas fueron detrás 
a quitarse las sotanas, 
y la gente se esparció
por la arboleda inmediata, 
a desocupar las cestas 
y a comer en santa calma.

IV
Acerqueme yo a mi burro, 
y saqué de las alforjas 
una modesta comida 
pero en cambio apetitosa, 
si para un príncipe mala, 
para mí… ¡función de gloria!

De repente, cuando estaba 
toda la gente… a la obra, 
(y el que menos y el que más 
quisiera tener dos bocas 
por si cansase con una 
contar de fijo con otra), 
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cual una plaga de Egipto, 
una nube de langostas, 
un enjambre de mosquitos 
o un regimiento de moscas, 
por el campo se extendieron 
atentando a nuestras bolsas, 
mil ciegos con lazarillos 
y sus clásicas zampoñas, 
que iban a diestro y siniestro 
tocando y diciendo coplas. 
Uno, me cogió por banda 
y me dijo, entre otras cosas: 
-“Señorito del pollino 
bonito como una rosa”. 
¡¡Que hasta no sé, si el piropo 
fue al burro o a mi persona!!

Por último, ya los ciegos 
dejaron sus maniobras; 
las comidas se acabaron 
y apuráronse las botas; 
la gente se levantó, 
sonaron algunas bombas, 
llegó el gaitero tocando 
la muiñeira retozana, 
salieron los bailarines 
buscando a las bailadoras, 
escuchose allá a lo lejos 
cierto aire, como de polka, 
de un acordeón… (que no sé 
si estaba enfermo del cólera) 

y que un chico complaciente 
le tocaba a las señoras 
que no querían mezclarse 
con gente de poca monta, 
y comenzaron los bailes 
y la algazara y la broma. 

V
Yo, confieso la verdad, 
cuando sentí la muiñeira, 
sin poderme contener 
saqué mis dos castañuelas 
y… ¡hala que te vas, salero!, 
me puse a bailar de veras 
con una linda muchacha 
roja como una cereza, 
con un talle, una cintura 
y unas formas tan esbeltas, 
que hasta al recordarla… ¡vamos!, 
¡vuelvo a perder las chavetas!

¡Qué tarde aquella feliz! 
¡Qué romería tan buena! 
¡Allí todo era ventura, 
fraternidad y… pesetas! 
(Y aunque éstas, poco abultaban 
dentro de mis faltriqueras, 
¡aquella excepción maldita 
confirmaba aún más, la regla!) 
¡Qué unión y qué paz reinaban! 
¡Qué soltura! ¡Qué franqueza! 
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¡Hasta había algún romero 
que mostraba sin reserva, 
un hormiguero en los pies 
y una cuba en la cabeza!

Mas al fin llegó la noche, 
(que en el mundo todo llega) 
y, por tiempos, comenzaron 
a iluminar la arboleda, 
cohetes de mil colores 
y de mil formas diversas; 
hubo un macaco de pólvora, 
que dio cuatrocientas vueltas; 
un globo, que no subió 
porque… le faltaba mecha; 
doce bombas de palenque 
y una marcha, ¡a toda orquesta!

Después hombres y mujeres 
partieron a sus aldeas, 
y el campo fue despejándose 
de gentes, carros y cestas. 
Sólo quedaron allí 
para proseguir la fiesta, 
las chicas de rompe y rasga 
y los pájaros de cuenta, 
que a la noche se levantan, 
y al salir el sol se acuestan.

¡Estaba una noche hermosa, 
clara, templada, poética! 
¡Sólo un farol alumbraba 
en la mesa de una tienda! 
¡El alalá melancólico, 
a lo lejos con tristeza 
resonaba, produciendo 
no sé qué emoción secreta! 
De pronto… ¡adiós poesía!, 
se oyen gritos, palos suenan, 
y una turba de malditos 
luchan entre sí tan cerca 
de mí, que los combatientes 
por último me rodean, 
tomándome como centro 
de una espantosa refriega. 
¡Siento un garrote que pasa 
rozando por mi cabeza! 
Escabúllome al instante, 
monto en mi burro a la inglesa, 
y huyo sin volver la vista… 
¡cuál alma que diablo lleva! 
…………………………… 
Y si hay quien quiera saber 
como terminó la fiesta, 
vaya un año por la tarde, 
y, armándose de paciencia, 
quede hasta el fin… ¡que a la noche 
le romperán la cabeza!
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A versión galega publicouse por vez primeira en O Tío Marcos 
da Portela (Ourense, 1888). Ao igual que as composicións en 
castelán e precedidas polo mesmo lema, esta versión galega e 
a súa parella A feira de Verdillo foron tamén “premiadas cunha 
copa artística de cristal tallado nos Xogos Florais de Pontevedra 
de 1887” (Varela 1993: 322).

O Carme do Briño

I
Cara a romaxe do Carme 
que no Briño se celebra, 
festa tan boa que hai poucas 
que poidan botarlle a perna, 
o dazaoito de xulio, 
si as miñas contas son certas, 
montado enriba dun burro 
listo com’unha centella; 
cuasque dino de ser home 
si pollino non nacera, 
camiñaba eu máis sereno 
que o Cid sobre o seu Babieca.

Hai do meu lugar ó Briño 
pouco máis de medea legoa, 
distancia que recorrín 
cuasque en tres horas e médea, 
o que proba que é o meu burro, 
pola súa lixeireza, 
dino de sorte máis alta 
e de millor recompensa… 
¡E non o mandei ó hipódromo 
por non ferirlle a modestia!

Cando cheguei á romaxe 
ás once ou ás once e médea 
marcaría o meu rilós, 
(si cicais rilós tivera 
e lle durase inda a corda 
i estivese posto en regra.) 
Atei o meu burro a un álbore 
i achegándome a unha vella, 
que estaba vendendo froita 
sentada á miña dereita, 
con vos melosiña díxenlle: 
-Señorita doña Berta, 
mire vosté polo burro 
namentras eu vou á festa. 
I ela: -Vaia descoidado- 
dixo con vos de trompeta, 
co que tranquilo me fun 
a esparxer ánemo e pernas. 

II
Érguese a pequena ermida 
onde a Virxen se venera 
do Carme, preto unha fonte 
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i a rente dunha alboreda, 
á sombra da que se ven, 
formando unha ringla tépeda, 
carros con odres de viño 
nos que o Dios Baco se asenta; 
ringlas, a unha i outra banda, 
de bancos vellos e mesas 
acoguladas de roscas, 
auga de limón, etcétera; 
mulleres que venden froita 
berrando: “¿A ver quen ma leva?”; 
panadeiras cos seus bolos 
inda máis duros que as pedras, 
que dicen “¡Ai que fresquiños!” 
(a todos cantos llo crean); 
cafés, de dous chavos taza, 
e que eu non me resolvera 
a tomar ¡así me desen 
a taza i unha peseta! 
I en fin, xentes que se cruzan, 
codéanse, falan, berran, 
cantan, rin, meten barullo, 
corren, veñen e se sentan; 
familias que buscan sitio 
e cando o topan esperan 
a que a misa se concruia 
pra escomenzar a merenda; 
siñoritas que chegando 
veñen das vilas de cerca 
e que, con ricos vestidos 
de sospeitosa maxeza, 

que foran da últema moda, 
aló… na invasión francesa, 
facendo mil aspaventos 
i a pasiño de gacela, 
por antre a xente camiñan 
ollando dunha maneira 
que quere decir: “¡Asús! 
¡Si esto non vale la pena!”. 

Nais que lles poñen ós mozos 
caras de sogras videiras; 
pais grosos e bonachós, 
que parescen lúas cheas; 
abigarrado conxunto 
de caras lindas e feas, 
de páledas rapaciñas 
e de rixosas labregas; 
de calzós mui axustados, 
de polainas e monteiras, 
de saias, panos marelos 
e froleadas baxeiras; 
de pantalós abombados 
e axustadiños á perna; 
de lanvitas doutro sigro, 
capas azúes e negras, 
sombreiros altos e baixos; 
montecristos e chaquetas; 
de vestidos de cretona, 
de lan, de pano e de seda; 
todo de tantos coores, 
de feituras tan diversas, 
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que aquelo tal ves paresce 
unha ben surtida tenda, 
unha esposición andante, 
un bazar de roupas feitas 
con mecánecos resortes 
que as soparan, que as achegan, 
que as alargan, que as encollen, 
e confunden e marean.

III
Diron as doce i ó punto 
chegou, tocando unha marcha, 
a múseca, que compuñan 
o bombo, tambor e gaita; 
e doce bombas i un ledo 
repinicar de campanas 
anunciaron a función 
que na ermida escomenzaba.

Encheuse o santo recinto 
de xente, e preto da entrada 
tamén eu me coloquei 
antre as hercúleas espaldas 
dun fornido labrador 
i ó frontis dunha beata.

Pola gaita acompañados, 
empezaron en vos alta 
tres cregos i un monecillo 
a cantar… ¡Pero de ganas! 
¡Que os seus berros parescían 

com’arrincados da ialma 
dun coitado a quen as gorxas 
o verdugo lle apertara! 
Dempois, un subiuse ó púlpeto 
e con sonoras palabras 
máis fortes que cañonazos, 
dende alí faloulle ás masas. 
Aixiña acabouse a misa 
i entre foguetes e gaita, 
en solene procesión, 
levaron santos e santas 
polos redores da ermida 
i á baoneta calada, 
¡pois os que menos corrían 
cuasque non sei si voaban!

Ó fin os santos marcharon 
outra vez para a súa casa; 
os cregos foron detrás 
pra se quitar as sotanas 
i a xente toda esparxeuse 
pola alboreda inmediata, 
a desocupar as cestas 
i a xantar en santa calma. 

IV
Eu achegueime ó meu burro 
e saqueille das alforxas 
unha comida modesta, 
pro en troques apetitosa, 
si para un príncepe mala, 
para min ¡función de groria!
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De súpeto, cando estaban 
tódalas xentes á obra, 
(i o que menos i o que máis 
cobizara ter dúas bocas 
por si cansaba con unha, 
contar de fixo coa outra) 
cal unha praga de Exipto, 
unha nube de langostras, 
un enxamio de mosquitos 
ou dous batallós de moscas, 
polo campo se estenderon, 
atentando as nosas bolsas, 
mil cegos con lazarillos 
e cas crásicas zanfonas, 
que iban a destro e siniestro 
tocando e dicindo copras.

Un apilloume por banda 
e díxome, antre outras cousas: 
-Siñorito do pollino, 
bonito com’unha rosa-. 
¡¡Que hastra non sei si o piropo 
foi ó burro ou á presoa!!

Por últemo, os cregos todos 
deixaron as maniobras; 
acabáronse as comidas 
i esgurricháronse as botas; 
as xentes fóronse erguendo, 
estrondaron unhas bombas, 
chegou tocando o gaiteiro 

a muiñeira retozona, 
saíron os bailarís 
a buscar as bailadoras, 
escoitouse alá de lonxe
certo aire como de polka, 
dun acordeón… (que non sei 
si estaba enfermo do cólera) 
e que un mozo compracente 
tocáballe a unhas señoras 
que non querían xuntarse 
con xente de pouca monta, 
i os bailes escomenzaron 
i o rebullicio i a groma.

V
Eu, a verdade confeso, 
cando sentín a muiñeira, 
as castañolas saquei 
sin poder conterme apenas 
e… ¡Ala que te vas salero! 
Púxenme a beilar de veras 
con unha linda rapaza 
roxa com’unha cereixa, 
con un talle, unha cintura 
i unhas formas tan esveltas 
que hastra ó recordala… ¡Vamos!, 
volvo a perder as chavetas.   

¡Que romaxe tan enxebre! 
¡Que tarde feliz aquela! 
¡Alí todo era ventura, 
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fraternidade e pesetas! 
(¡I anque estas pouco rendían 
drento as miñas faltriqueiras, 
aquela esceución do diaño 
confirmaba máis a regra!) 
¡Que unión e que paz reinaban! 
¡Que soltura e que franqueza! 
¡Hastra había algún romeiro 
que amostraba sin reserva 
un furmigueiro nos pés 
i unha cuba na cabeza!

Mas ó fin chegou a noite 
(que no mundo todo chega) 
e, por tempos, comenzaron 
a iluminar a arboreda 
foguetes de mil coores 
e de mil formas diversas; 
houbo un macaco de pólvora, 
que dou voltas pola vella; 
un grobo que non subíu 
porque… tiña pouca mecha; 
doce bombas de palenque 
i unha marcha a toda orquesta.

Dempois, homes e mulleres 
marcháronse prás aldeas 
i o campo foi despexándose 
de xentes, carros e cestas. 
Sólo quedaron alí, 
pra seguer facendo a festa, 
as mozas de rompe e resga 
i os paxaros de correa 

que se erguen ó vir a noite 
i ó sair o sol se deitan.

¡Estaba unha noite hermosa, 
crara, temprada, poéteca! 
¡Sólo un farol alumeaba 
sobre a mesa dunha tenda! 
Un alalá melancónico, 
alá lonxe, con tristeza 
resoaba, producindo 
non sei que emoción secreta! 
De súpeto… ¡Adiós poesía! 
Sonan paus, as xentes berran, 
i un fato de condanados 
preto de min estrapexan, 
tan preto, que os loitadores 
nos seus rempuxós me estreitan, 
tomándome como centro 
dunha espantosa quimeria 
¡sinto un fungueiro que pasa 
rozando a miña cabeza! 
Escúrrome nun istante, 
monto no meu burro á ingresa 
e, sin mirar atrás, fuxo 
como alma que o demo leva! 
…………………….....… 
E si hai quen queira saber 
como arrematou a festa, 
vaia un ano pola tarde, 
e, armándose de pacencia, 
quede hastra o fin… ¡Que de noite 
lle romperán a cabeza!
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“Unha comida modesta, pro en troques apetitosa,” advirte Labarta. Arquivo Vidal.

“Xentes, carros e cestas” cantados por Labarta. Arquivo Vidal.
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9.2.3. MATILDE VILARIÑO POSE (1944)

Afeccionada á lectura e á poesía desde a infancia, Matilde re-
side onde naceu, en Dombate50. Na recompilación Poemas que 
non foron ó lume (2018), Vilariño recolle dúas composicións 
centradas no santuario, ambas tituladas O Carme do Briño. Na 
primeira recrea unha experiencia pouco agradable, non sen hu-
mor:

A nosa Virxe do Carme 
ten o seu trono no Briño, 
nunha bonita carballeira 
está ela e máis o meniño. 

Á nosa santiña 
témoslle moita devoción, 
cantarlle na súa festa 
facíanos ilusión. 

Nós queríamoslle cantar, 
pero o ministro de Dios, 
él non nos quixo deixar. 

Porque él ten o seu coro, 
e ése está de primeiro, 
tróuxoo cantar á nosa festa, 
fóra coas de Borneiro. 

50. Para máis información sobre a súa vida e obra, véxase X. M. Varela (2013), 
Antoloxía de poetas populares de Cabana de Bergantiños; e C. Viu (2020), “Aos 
6 anos xa lía coma os de 12”, La Voz de Galicia.

Nós éramos pouquiñas, 
e disque non o facíamos moi ben, 
pero trouxo o seu coro 
e saíulle mal tamén. 

O coro subiu ó palco 
e non se oía cantar, 
¿sería que a nosa santa 
non lles quixo axudar? 

Eu estaba na misa 
e quedei moi abraiada, 
ao sentirlle á xente, 
¡Dios mío, que non se oe nada! 
Eu dígovos, compañeiras, 
que non se hai que enfadar, 
porque o que manda, manda 
e hai que deixalo mandar. 
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Pídoche perdón santiña, 
diante do teu altar, 
na miña vida pensei 
que isto chegase a pasar.  

Con sincera e emotiva fe, na segunda composición pide 
 amparo á Nai de Deus:

A nosa Virxe do Carme, 
alá nos tempos da guerra, 
tódalas nais de Borneiro, 
lle iban pedir a ela. 

Nosa señora bendita, 
vímosche a suplicar, 
temos os fillos na guerra 
e só ti os podes salvar. 

O dezaoito de julio, 
día da súa festa, 
esa guerra empezou. 
Pero a nosa señora 
ós seus cofrades salvou. 

Agora somos as netas 
as que che pedimos, 
polas nosas avoas, 
que descansen xunto a ti, 
Virxen santa, 
esas mulleres tan boas. 

Pidámoslle tamén pola nosa saúde, 
fagámolo con moita calma, 
que se non nos cura o corpo, 
seguro nos cura a alma. 

A alma é a que importa, 
o corpo que máis dá. 
O corpo está de paso na vida, 
a alma é para a eternidá. 
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A pintura é outra das afeccións de Matilde, como demostra o 
poema “O cuadro da capela do Briño: 

A capela do Briño 
ese recinto sagrado, 
téñolle moito cariño 
por iso a levei a un cadro. 

Con un pincel na man 
comecei a pintar, 
esa fermosa paisaxe 
para podela contemplar. 

Ese raposo e máis o galo 
que no campanario están 
vixiando as galiñas 
a ver a cal deles lle tocarán. 

O galo e máis o raposo 
tamén teñen outro significado, 
pero ese segredo 
é mellor telo calado. 

Eses carballos centenarios  
tamén os quixen pintar, 
a ver si cando veña 
unha forte tormenta 
non os poida arrancar. 
O fermoso cruceiro 
cantos romeiros nel 
se chegaron a sentar, 

e cantas voltas eu dei 
para podelo pintar. 
O balado está limpo 
sen edras o quixen deixar, 
eu vou vella,
e a xente nova 
non as sabe cortar. 

A capela e os carballos, 
o galo e o raposo, 
o balado e o cruceiro, 
ese campo tan valioso. 

Un día eu soñei 
que o iba pintar, 
pero non pensei 
que o puidera acabar. 

Agora que o pintei 
cara el miro 
e vexo que o meu soño 
xa está cumplido.
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Noutros catro poemas hai alusións puntuais ao Briño, como 
en “Primeira comunión de Eloy”, “Funca o vento nos pinos” -do 
que falamos a propósito da caída de árbores-, “Albano e Yes-
sica” e “O amor de Ludy e Perfecto”, dedicado ao autor dos 
versos seguintes.

 9.2.4. PERFECTO VARELA VÁZQUEZ (1947)

Naceu Perfecto na parroquia cabanesa de Santo Estevo de 
Anos e casou en Borneiro, mais desempeñou a súa profesión 
como músico en Madrid, onde se consagrou intensamente á 
súa paixón como director e fundador de formacións musicais, 
compositor, docente e escritor51. Peregrino ó Carme do Briño 
(1994) é un poema de louvanza “dedicado a todos os fieles ro-
meiros do Carme do Briño”:

Coa ilusión dun rapás 
que máis ben xa quer ser home, 
xunto con outros veciños 
que ben me acordo do nome 
puxemos pés ó camiño, 
coa intención de chegar 
á romaría do Briño. 
Dende Anós camiñando 
cara o lugar de Muriño 
pasámo-lo río do Allo; 
de ponte tiña un Piñeiro, 
de pasamans un salgueiro, 
como sostén de piares 
dúas cepas de ameneiro. 
Polos camiños do monte 
sorteando toxos vellos, 

51. Perfecto Varela (2016) narra a súa formación como músico en “Mi madre me 
animaba, fue la única que creyó en mí de principio a fin”, La Voz de Galicia.

carrascas, silvas e pozas 
e buratos de coellos 
pateámo-la xunqueira, 
que, a modo de peregrino 
foi a aventura primeira. 
Pasando cerca do castro 
vémo-lo chan de Borneiro, 
no aire estoupa un foguete, 
señal de que hai fogueteiro. 
Quéimano-lo sol na testa 
máis o ánimo non desmaia, 
de lonxe vemo-la festa. 
Descendendo pola costa 
o sol deixa de apertar, 
pola sombra dos piñeiros 
empezamos a cantar; 
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embargados de alegría 
ó ve-la primeira casa -pensamos- 
¡igual é a Fontefría! 
Salen dous cans condenados 
ladrando desaforados, 
unha señora co pau 
mándalles que estean calados. 
-¡Señoriña non lles pegue! 
¿Dónde estamos?, por favor. 
-Estades en Vistalegre. 
Quedou a boa señora 
cos seus cans alborotados, 
e nós seguimos camiño 
a onde se escuitan petardos. 
A música xa soaba, 
probando a megafonía 
oriéntanos onde estaba. 
De súbito ven a estrada, 
ó pé dun río un cruceiro, 
proseguimos camiñando 
por un angosto vieiro. 
Seguindo o curso do río, 
¡qué carreiro máis estreito, 
sinuoso e escorrentío! 
Da leira ó campo da festa 
cruzamos unha pontella; 
a enerxía está mermada 
pero a ilusión consumada. 
Por fin conclúe a viaxe, 
pois o destino previsto 
era chegar á romaxe. 

Ollando o recinto enteiro 
todo era animación, 
merendas e diversión: 
tabernas, roscas, quincallas 
polo arredor espalladas, 
e ó pé da festa na braña 
os moinantes en manadas. 
Ante a capela da Virxe 
das Virtudes e do Carme 
alí quedamos parados: 
“estantíos” e acougados, 
como estatuas de sal 
fronte ás imaxes de pedra. 
¡Dá seis se non contei mal! 
Preto da principal porta, 
coas imaxes labradas 
nesa mini-catedral, 
vémo la fonte que mana 
auga que nos limpa o mal: 
do corpo, do espíritu 
e da nosa alma inmortal.  
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10. O BRIÑO NA MEMORIA

O santuario do Briño só evoca na veciñanza de Borneiro fe-
lices lembranzas. Impresión xeneralizada é o feito de ter sido 
romaría de moita xente o día do Carme, pero non o das Virtu-
des. A misa o día da festa do Carme era fóra -no “alprende”, 
di Carmen Castro-, mais a das Virtudes era dentro da capela. 
Á romaría acudía xente de toda a volta, e incluso os de Forne-
los “gardaban o día santo”, advirte José Maroñas, un veciño da 
Gándara, xunto a Dombate.

Só unha veciña recorda ter oído aos vellos dicir que a Virxe 
aparecera nun “pedreghal” que hai preto da capela, xunto ás 
casas do Briño, e que logo se baixou á capela; ninguén máis oíu 
falar de aparicións deste estilo. 

Alfonso Lema, do lugar do Briño, dinos ter visto xente axeon-
llada na procesión, tras da Virxe. Maroñas afirma que “se poxa-
ban os banzos para levar os santos”, é dicir, as andas, e que “se 
pagaba ben por eles”, mais non recorda que as imaxes levasen 
cintas -que tamén se poxan nas romarías-, se ben as fotografías 
confirman que si as levaban.

A respecto da auga da fonte do santuario, a xente de Borneiro 
non ten constancia de que fose avogosa contra algún mal en 
especial, senón que era milagreira “para o que ofreceras e levá-
base para beber e mollarte con ela”, apunta unha anciá de Vila-
seco. Maroñas, pola súa banda, afirma que “se lle tiña respeto 
porque era a fonte do Briño”, e a auga levábase para beber pois 
era boa, pero non necesariamente o día da festa. 

Aspectos fundamentais da vertente lúdica de toda romaría 
son as merendas, a música e os fogos de artificio. Ás merendas, 
ben concorridas no Briño, axudaba moito o agradable campo 
da festa á sombra das árbores, que non incluía a zona habilita-
da en época moderna como área recreativa e para as grandes 
orquestras, aínda que eran antes espazos brañentos, encharca-
dos no inverno e con “vellas mortas” no verán. Tamén comían 
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os curas (faltaría máis!), e facíano na casa da fábrica, grazas á 
lareira que aínda hoxe se conserva; Xenerosa de Salgheirón de 
Borneiro foi unha desas mulleres que cociñou para os cregos 
oficiantes no Briño, segundo evoca Matilde Vilariño. As fotogra-
fías de José Vidal coas que ilustramos este libro son a mellor 
proba documental do que dicimos, e reflicten ese ambiente fa-
miliar e fraternal ao redor dos manteis.

Nel chegou a haber ata tres palcos de música: un a carón do 
valado e outro no centro, de formigón. A respecto deste lugar 
e do pintor borneirán Manuel Lema Otero, conta Lema Suárez 
(1999: 17, 41): “En setembro de 1983 xa os veciños lle organiza-
ran unha exposición ó aire libre aproveitando unha romaría no 
campo da festa da ermida do Briño, nun lugar ad hoc, tamén 
moi naïf (ou, quizais máis ben kitsch): na cantina da comisión 
de festas, situada nos baixos da parte posterior do horrendo 
palco de música de cemento armado que afeaba a centenaria 
carballeira do santuario”. Célebres eran os fogos artificiais de 
cores -citados por Labarta no seu poema-, que se botaban alí 
no campo, por iso mandaban á xente que se apartase, recorda 
Carmen Castro.

Xunto ao campo da festa, na braña do Briño, acampaban oito 
días antes os “gitanos” (os feirantes) cos cabalos, para o día da 
festa, recordan Fernando Mato e José Maroñas, quen sinala un 
feito singular, hoxe impensable segundo el: á unha da mañá es-
taba aberta a capela e a xente ía rezar e levar limosnas. 

No tocante á decadencia das romarías en xeral e da do Briño 
en particular, Cesáreo Lema, que vive moi preto do santuario, 
apunta que unha das causas é a avanzada idade dos curas, que 
non poden levar tantas parroquias e ademais deixan de misar 
ao longo do ano nas capelas. Maroñas, pola súa banda, ten a 
sensación de que a festa foi a menos desde a guerra civil. Matil-
de Vilariño cóntanos que o estalido deste conflito -o 17 de xullo 
de 1936- coincidiu precisamente coa festividade do Briño, e que 
as nais lle suplicaban á Virxe que protexese aos fillos; e disque 
dous homes que non eran confrades morreron, pero os restan-
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tes, que si o eran, se salvaron. Memoria veciñal, traxedia virada 
a poesía por Matilde: A nosa Virxe do Carme,/ alá nos tempos 
da guerra,/ tódalas nais de Borneiro,/ lle iban pedir a ela. 

Cantina, música e pólvora, imprescindibles en toda romaría. Fondo Cabana.
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CODA: UN VOTO DE ESPERANZA

Os tempos de esplendor do santuario do Briño, descritos nes-
te traballo, non han volver, sobre todo porque aquel pulo deri-
vaba dunha relixiosidade en aberto retroceso hoxe. Tampouco 
axuda a perda de poboación no mundo rural, fenómeno non 
exclusivo de Galicia pero de especial incidencia nela. Se cadra 
o Briño, como tantos outros santuarios e romaxes, avanza cara 
a súa conversión en mera realidade arqueolóxica, no sentido 
etimolóxico do termo: en realidade antiga, venerada como tal, e 
só osixenada un par de veces ao ano, co gallo das festividades 
aínda celebradas, a do Carme o 18 de xullo e a das Virtudes o 
primeiro domingo de setembro.

Porén, algunhas actitudes meritorias resoan como ecos do 
pretérito apoxeo e a modo de raiolas de esperanza. Non faltan 
en Borneiro persoas comprometidas en dinamizar a parroquia 
a través de iniciativas como o grupo folclórico O son do Castro 
ou a Asociación de Veciños O Dolmen, por cuxo impulso xa 

Tarta xigante elaborada pola Asociación Veciñal o Dolmen.
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se emprenderon obras de reforma e mantemento do santuario 
anos atrás. Tamén o labor individual emanado do orgullo de ser 
de Borneiro ou estar vinculado á parroquia se manifesta nas 
creacións líricas e pictóricas de Perfecto Varela ou Matilde Vi-
lariño, ou no desempeño profesional de Lito Eiroa, natural do 
Briño, cando amosa a propios e estraños as xoias de Domba-
te e A Cidá, valoradas e divulgadas con eficacia polo concello 
de Cabana de Bergantiños. Cómpre sementar ese orgullo en 
pequenos e mozos, tanto na casa como na escola, para garan-
tizarmos no futuro o respecto pola cultura material e inmaterial 
do Briño, que podería ser incorporado, xunto con Dombate e A 
Cidá, aos circuítos de divulgación escolar. 

Fagan, pois, os crentes un voto á Virxe -das Virtudes ou do 
Carme, tanto ten- para que o Briño recupere parte do pulo per-
dido. E pensen os descridos que tamén eles poden colaborar, 
aínda que só sexa na vertente lúdica, fundamental pois a vida 
non pode nin debe ser unha perpetua Coresma. En ambos os 
dous casos non ha faltar a recompensa, pois o Briño evoca a 
beleza. A beleza da Arte. A beleza da Natureza.

En Palás de Ponteceso, fronte 
ao pinal de Tella espeso 

Abril, ano da peste de 2020
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Arte, natureza...e felicidade no Briño. Arquivo Vidal.
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