
O CONCELLO DE ROIS: HISTORIA E ARTE 

Da xurisdicción de Quinta ó concello de Rois 

 O territorio do concello de Rois pertenceu ata as aínda vixentes divisións 
provinciais (1833) á xurisdicción de Quinta, dependente da provincia de 
Santiago de Compostela. Ademais das freguesías de Augasantas, Buxán, A 
Costa, Erbogo, Ermedelo, Leroño, Oín, Ribasar, Rois, Seira, Sorribas e Urdilde, 
que son as actuais, tamén entraban as de Lampai (Teo) e As Cruces (Padrón). 
Existía ademais o couto de Lamego, ó que pertencía parte das parroquias de 
Seira e As Cruces.  

 A denominación de “Quinta” vén do século XI, e débese a que o bispo 
Cresconio para compensar as perdas da igrexa de Iria polas invasións 
normandas, xa que os froitos do Salnés foran entregados ós que tomaron parte 
na loita contra os invasores, acordou concederlle a “quinta” de varias 
parroquias do arredor, consistente en que os veciños tiñan que entregar a 
quinta parte de tódolos froitos que cultivasen. Logo empeza a figurar con esta 
denominación nos documentos, así, por exemplo, en 1142 o emperador Afonso 
VII confirma os bens do mosteiro compostelán de San Martiño Pinario situados, 
entre outras zonas, na terra de Quinta.  

Historia  

 O historiador Manuel Murguía (Historia de Galicia, I, p. 509), é o primeiro 
que menciona as mámoas do Martelo (mellor dito do Codeso, porque quedan 
máis preto desta aldea). Da Cultura Megalítica, ademais desta necrópole, 
tamén hai outras en Augasantas, Buxán, A Costa, Erbogo, Leroño, Urdilde... 
Nunha mámoa de Oín a comezos do século XX descubríronse varios torques, 
que é de supoñer que fosen fundidos. Á época castrexa pertencen varias 
acrópoles, entre as que sobresaen: o Castro Lupario ou de Francos (en parte 
pertence ó concello de Brión), e a de Socastro (Erbogo). Outras: Duei 
(Augasantas), Picadizo (Buxán), Moares (Ermedelo), O Castro (Oín), Vilar do 
Castro (Leroño), Agrafoxo (Urdilde), etc.  No lugar de Carabeles (Urdilde) 
apareceu hai anos unha figuriña feminina moi interesante, que se pode ver 
actualmente no Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela).  



 

 

Figura castrexa de Carabeles (Urdilde) (Museo do Pobo Galego) 

 Todos estes castros seguiron habitados durante a romanización, 
sobresaíndo neste aspecto o de Socastro (Erbogo), que quizais foi un centro 
relixioso importante dedicado ó deus Erbieco, posiblemente relacionado co 
culto ás augas, do que procede o nome da freguesía, polo que se debe escribir 
sen “h”, xa que nada ten que ver con herba como algúns pensan, coma o 
testemuña unha ara que se conserva actualmente no exterior da igrexa 
parroquial, lexible só en parte:  

........ 

erbo 

Erbie- 

co L S E  

ex vot- 

o p(osuit) l(ibens) a(nimo) 

 



 

Ara romana de Erbogo (igrexa parroquial) 

 No castro de Francos apareceron varias moedas romanas, entre as que 
sobresae pola súa antigüidade unha de Tyche de Antioquía (Turquía) datada 
no ano 312 a.C. 

A idade Media 

 De época sueva ou xa visigoda é a tampa de Seira, unha curiosa lápida 
con varios debuxos de difícil interpretación que se pode ver sobre o muro do 
adro, de par da oliveira que hai á entrada.  

 Iria Flavia foi o centro comercial e administrativo de toda esta zona, 
converténdose tamén no relixioso ó establecerse aquí un bispo, do que o 
primeiro coñecido é André, que asistiu en 561 ó I Concilio de Braga. O ano 812 
ou 814, ten lugar un feito que vai trocar a historia de toda esta comarca en 
particular, e mesmo de Europa en xeral: sendo bispo de Iria Teodomiro 
aparecen uns restos dos que se din que son do apóstolo Santiago. Así empeza 
a historia de Compostela, da que van depender en adiante todas estas terras. 
Por exemplo, o primeiro arcebispo, Diego Xelmírez, recibiu de seu irmán Munio 
Xelmírez, entre outras doazóns, parte das igrexas de S. Petri de Orvego 
(Erbogo), S. Michaelis de Castanella (A Costa), S. Jacobi de Ripa de Sar 
(agora Santa Mariña de Ribasar), S. Antonini de Castro (San Antonino do 
Castro de Francos ou Lupario, non existe actualmente), etc.  

 Ademais tamén contaron con posesións varios mosteiros, en particular o 
de San Xusto de Toxosoutos (Lousame), fundado polos cabaleiros Froila 
Alonso e Pedro Muñoz o ano 1129, que posuíu abundantes propiedades e do 
que dependeron varias parroquias. Recibiu privilexios dos reis Afonso VII, 
Fernando II, Afonso IX, Fernando III, Afonso X, Sancho IV, Fernando IV, 
Afonso XI, Pedro I, Enrique II, Xoán I, Enrique III e Xoán II, e tamén dos 
portugueses Sancho I e Sancho II.  

 Os arcebispos composteláns, o mesmo que os señores feudais do seu 
tempo, podían dispor ó seu antollo da vida e propiedades dos vasalos, unha 



mostra témola co arcebispo Lope de Mendoza que o 8 de xaneiro de 1410 
acorda doarlle once parroquias a súa sobriña Dona Maior, entre as que 
estaban catro deste concello, que figuran así no documento: 

Santa María dordilde 

San Migel da costa 

San Viçenço dagoas santas 

San Martino de hermelo. 

 Na sublevación irmandiña tamén toman parte varios veciños da zona, 
sobre todo no asalto ó castelo ou torres de Altamira (Brión), dos Sánchez 
Moscoso, que foi destruído malia que logo ó ser derrotados o tivesen que 
erguer de novo.  

A idade Moderna 

 A vida continuou desenvolvéndose de xeito semellante a como viña 
sendo nos séculos anteriores: como servos, foreiros ou xornaleiros, da igrexa e 
da aristocracia.  

 Polo catastro mandado facer polo marqués de La Ensenada en 1753, 
sabemos que daquela estas terras eran da xurisdicción de Quinta e que 
pertencía á provincia de Santiago; e que o señorío ostentábao o arcebispo 
compostelán, agás no couto de Lamego que era o convento dos agostiños de 
Santiago (antes dependera do conde de Altamira). O xuíz atendía ademais 
desta xurisdicción, tamén a de Cordeiro, situada na outra banda do río Ulla, 
que agora pertence á provincia de Pontevedra. Polo que atinxe á agricultura, os 
principais cultivos eran: o centeo, o trigo, o millo e o liño. Non figuran as 
patacas, pero é de supoñer que xa se sementasen algunhas, así como 
tampouco o millo miúdo, que aínda se bota algún actualmente (na parroquia de 
Augasantas, por exemplo), caso francamente moi raro pois é un cultivo que se 
dá por desaparecido. O máis numeroso era o gando ovino, pero en cambio o 
máis importante era o vacún. Tamén había cabras e moitos porcos. 

 A maioría dos veciños eran labregos, pero varios tamén exercían algún 
oficio: teceláns (había 195), muiñeiros, zapateiros, xastres, ferreiros, canteiros 
e carpinteiros. A única industria era a fábrica de papel do Faramello, que 
empezara a funcionar en 1714, na que traballaban catro operarios.  

A idade Contemporánea 

 Non se rexistraron enfrontamentos directos coas tropas francesas, pero 
mostra do seu paso destructor é a seguinte nota que figura no “Libro de 
Fábrica” da parroquia de Rois, do ano 1809, no que consta que se entregaron 
106 reais de madeira de castiñeiro e piñeiro para arranxar el monumento, 
componer la puerta de la sacristía, custodia y cajas de piedra que destruyeron 



y quemaron los franceses.   

 Logo de varios intentos fallidos, no ano 1833 precédese a unha nova 
división administrativa, desaparecendo as xurisdiccións de orixe medieval que 
son trocadas polos actuais concellos, entre eles o de Rois, que xa figura con 
esta denominación na relación que publica a Deputación Provincial en 1836, 
pola que sabemos que residían no seu territorio 5.673 persoas.  

 Dende finais do século XIX aumenta de xeito extraordinario a emigración 
a Cuba e Arxentina, malia que a tradicional desta zona antes era a Cádiz, que 
van construír alomenos tres escolas: Buxán, Ribasar e Urdilde. A comezos do 
século XX constitúense as primeiras asociacións como a de “Seguros Mútuos 
La Humanitaria de Rivasar”, en 1917, da que o principal obxecto era o socorro 
y protección mútua de los asociados de aquí que es combeniente ensanchar su 
esfera de acción en el porvenir a todo aquello que tienda a conducir el 
perfeccionamiento moral y material de los mismos, excluyendo de su seno toda 
discusión política y religiosa.  

 Durante a República xorden as primeiras agrupacións locais dos partidos 
políticos, como a do “Centro Republicano Federal” e a da “Unión Republicana”. 
O mesmo que outros concellos, o de Rois atendeu a chamada do de Santiago 
de Compostela designando tres representantes para a Asemblea Rexional para 
a elaboración do Estatuto de Autonomía de Galicia. Todo rematou coa 
sublevación franquista o 18 de xullo de 1936, ata que se celebran as primeiras 
eleccións democráticas o 15 de xuño de 1977.  

Arte 

 Agás os restos castrexos e romanos, os máis antigos son de época 
románica, sobresaíndo parte da igrexa de Leroño, que se vén datando na 
segunda metade do século XII. Tódalas construccións antigas foron reformadas 
ou feitas de novo na época barroca, afectándolle non só ós edificios, senón 
tamén ós retablos, entre os que destacan os de Augasantas, Sorribas, Rois, 
Urdilde, etc. As obras teñen lugar en particular nesta zona a partir de comezos 
do século XVIII: Urdilde (1711), Oín e Erbogo (1715), Ermedelo (1721), 
Sorribas (1723), A Costa (1723), Ribasar (1724), Augasantas e Rois (1728), 
Buxán (1747)... Por estas mesmas datas tamén se refixeron a de Seira e a de 
Leroño, conservando esta última –como queda dito- parte románica, que son 
restos máis importantes de todo o concello. 



 

O Desencravo de Vilariño (Urdilde) (1888) 

Entre as construccións civís destaca o pazo de Antequeira, que o actual 
edificio foi mandado construír por Vicente F. Calderón no século XVIII. Por 
último están os cruceiros, que neste concello hai dos dous tipos que podemos 
denominar clásicos: de varal e de capela. O máis interesante dos primeiros é o  
Desencravo de Vilariño (Urdilde), labrado polo santeiro de Chave (Lousame) o 
ano 1888. Entre os de capela son de interese ós de Augasantas, Carrais, A 
Igrés, Picón, Pontenova, Sóñora e Vilachán. O conxunto máis importante é o 
viacrucis de Sorribas, de finais do século XVII. 

Outras construccións de interese: varias casas rectorais ou dos párrocos 
(Rois, Urdilde, Ribasar...),  algúns hórreos (entre eles o de Moares, de 16,50 m 
de longo), pombais, fontes, etc.  

 

Clodio González Pérez 

  

 
 
 


