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Introdución

O Concello de Mesía está situado no centro oeste de Galicia e 
ao leste da provincia da Coruña. Linda cos concellos de Frades, 
Boimorto, Curtis, Vilasantar, Oza-Cesuras, Abegondo, Ordes e 
Carral. 

A súa situación xeográfica é latitude 43° 06,8’ norte e lonxitude 
e 8° 14,5’ oeste.

Polo extremo suroeste é atravesado pola estrada comarcal AC-
524 que une o concello coa capital comarcal e pola AC-223 (As 
Travesas-Xanceda) que atravesa gran parte do concello pola 
súa zona centro e que o une coa estrada das Travesas. Tamén 
cabe nomear que a AP-9 cruza o municipio nun tramo na parro-
quia de Visantoña.

A capital municipal é Xanceda, que dista de Santiago 42 Km, 46 
Km da Coruña e 16 Km de Ordes.

En canto á descrición xeográfica, Mesía ten unha altitude me-
dia de 400 m sobre o nivel do mar e aínda que a uniformidade 
topográfica rixe o concello, a parte setentrional amósase máis 
accidentada. Como cotas máis altas podemos atopar Picoi (546 
m), Cova (488 m), Teixoeiras (427 m), Rozamonde (462 m) ou 
Montouto (542 m).

O curso fluvial máis importante con respecto ao seu caudal é o 
río Tambre, que pasa polas parroquias de Castro e Boado. Os 
máis importantes en canto a tramos percorridos no concello son 
o Samo e o Maruzo que son afluentes do anterior. 

As actividades económicas están dominadas polo sector prima-
rio e é o subsector pecuario o que marca as pautas paisaxísti-
cas. Mesía é un dos concellos de Galicia con máis explotacións 
gandeiras, pero tamén destaca a presenza de dúas cerámicas 
que aproveitan o barro para a fabricación de tellas e ladrillos.

A superficie municipal é de 106,8 Km² e ten unha poboación de 
2.728 habitantes o que leva a unha densidade de poboación de 
25,54 hab./km2 en 20 núcleos de poboación distribuídos en 12 
parroquias.
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Os ríos de Mesía na Rede Natura 2000

Parte das ribeiras do río Traveso, do Samo e do Tambre ao seu 
paso polo concello de 
Mesía están incluídas 
dentro da Zona Espe-
cial de Conservación 
(ZEC) Río Tambre, 
que forma parte da 
Rede Natura 2000, 
unha rede europea 
para protexer o noso 
patrimonio natural. 

Este espazo acolle algunhas formacións den-
sas e ben conservadas do bosque de ribeira 

galaico-portugués onde domina o ame-
neiro, que é acompañado polo sal-

gueiro e o freixo.

Nalgunhas zonas este bosque mestúrase e 
dá paso a pequenas carballeiras, que se 
sitúan algo máis elevadas, constituídas por 

carballos, sanguiños e 
acivros, entre outras ár-

bores. 

Baixo as augas correntes moderada-
mente profundas numerosas plantas 

como as espigas de auga, a her-
ba lameira e o pé de boi forman 
pradarías somerxidas que cons-
titúen un dos hábitats característicos destes ríos. 

As súas beiras acollen tamén o marteliños 
Narcissus cyclamineus, unha planta con-

siderada de interese comunitaria para a 
conservación pola Rede Natura, que é un 

endemismo de Galicia e norte de Portugal 
e que se encontra ameazado. 



7

Estas ribeiras acollen invertebrados amea-
zados en Europa e considerados 
como especies de interese 
comunitario como o caracol 
de Quimper, a lesma galai-
co-irlandesa, a vacaloura, ou 
a donceliña de mercurio, un ca-
baliño do demo que mantén 
neste espazo natural poboa-
cións de grande importancia   
a nivel estatal. 

Nas súas augas encontran refuxio a troita común ou a boga do 
Douro, un peixe continental endémico de interese. As ribeiras 
húmidas acollen á píntega rabilonga, un anfibio de interese co-
munitario que é unha pequena xoia da 
nosa fauna e que só vive no 
noroeste da penín-
sula Ibérica, ou 
mamíferos de 
gran querenza 
polas augas 
limpas como o au-
ganeiro ou a lontra, ambos tamén de 
interese comunitaria. 

Aves como o picapeixe, o merlo rieiro, a la-
vandeira real, o lavanco e a garza real en-

contran refuxio e alimento nas súas augas 
mentres no bosque de ribeira e nas carba-

lleiras rebolen pequenos paxaros como 
papuxas, picafollas, ferreiriños, .... 
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O castro de Xanceda e o seu tesouro

O castro de Xanceda sitúase sobre a suave lomba dun outeiro 
localizado nas inmediacións da aldea do Castro, na parroquia de 
San Salvador de Xanceda.

Tratábase dun poboado de pequenas dimensións, con pouco 
menos de 1,5 Ha. conformado por un recinto central ou croa de 
planta oval, cun foxo perimetral curvo e muralla – terraplén - pa-
rapeito, xunto cunha plataforma exterior maior anexa, e coñeci-
da polos veciños coma O Redondo ou A Redonda. 

Nas inmediacións deste castro foi onde se descubriron, de forma 
accidental, o conxunto de torques que constitúen o tesouro de 
Xanceda. 

O TESOURO DE XANCEDA

O tesouro de Xanceda, considerado, sen ningunha dúbida, 
como un achado excepcional, encóntrase hoxe en día no Museo 
Arqueolóxico de San 
Antón na Coruña. 
Trátase dun conxun-
to de varios torques 
de ouro que se en-
contraron na década 
dos 70 do pasado 
século cando se tra-
ballaba unha leira 
nas inmediacións do 
castro de Xanceda. 

Actualmente consér-
vanse neste Museo 
un total de oito frag-
mentos procedentes 
dos diversos acha-
dos: (1 e 2) dúas 
metades dun mesmo 
torque, (3) un frag-
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mento da hasta de outro exemplar semellante ao anterior, (4) un 
remate de torque en forma de periña, con parte da hasta, (5) un 
fragmento de hasta do tipo coñecido como ártabro, (6) un termi-
nal piriforme, con arranque da varela, (7) un fragmento distal de 
hasta, moi oxidado e (8) un minúsculo anaco laminar dun remate 
a xeito de periña.

Destaca especialmente o chamado Xanceda-I, un torque de 
gran porte, peso e volume (ten arredor de 42 cm. de perímetro 
e pesa preto de 800 gr.), 
en forma de C aberto, 
co haste altamente or-
namentado en tres par-
tes, dotado de terminais 
en forma de pera ocos 
cos extremos achatados 
e que aínda conservan 
parte das súas propie-
dades sonoras orixinais, 
pois fan que o torque tin-
tine ao abanealo no ar, 
producindo un son metá-
lico moi particular.

Destacan estas pezas do Tesouro de Xanceda por que non son 
totalmente de ouro macizo como na maioría dos torques, senón 
que estes teñen o seu interior dun metal diferente, que se pensa 
que pode ser prata e que supón mais do 80 % do metal empre-
gado na súa elaboración. A razón disto podería estar no enorme 
control que os romanos facían sobre a explotación do ouro en 
Galicia nesa época – pénsase que datan de entre o século I 
antes da nosa era e o século I despois da nosa era -, o que obri-
garía aos nosos ourives a desenvolver novas tecnoloxías que 
permitisen manter a tradición de séculos no uso deste tipo de 
pezas, reducindo ao mínimo o uso do ouro que só se emprega-
ría no recubrimento exterior do torque.

Tetrasquel do torques Xanceda-I
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O castelo de Mesía

Tamén coñecido como a Torre-fortaleza de Mesía, hoxe en ruí-
nas, data de finais do século XIII ou principios do XIV. Foi cons-
truído nun lugar estratéxico, nun pequeno outeiro na ribeira do 
río Samo,  para exercer o control nas Terras de Mesía sobre un 
dos camiños que comunicaban Santiago de Compostela e Be-
tanzos na baixa Idade Media.

Aquí estivo no pasado a ca-
beza da xurisdición de Mesía 
exercida desde o século XV 
polo bispo de Santiago e que 
abarcaba 45 parroquias.

A construción tiña unha torre 
de homenaxe e defensas ex-
teriores rodeadas dun foxo. 
Nalgúns puntos a construción 
chegou a ter máis de 18 metros 
de altura, e os muros un grosor 
medio de 2,5 metros. 

Cando o Cardeal Hoyo visitou 
esta diocese en 1608, escribe 
sobre ela: “La fortaleza de Me-

sía está a sete leguas da cidade de Santiago cara Betanzos. Ten 
as paredes fortes e uns durrumbaderos por toda ela. O redor e 
pola parte Oriente e do Septentrión, la cerca un río ( el Samo) 
e só a entrada pola porta ten llana. Ten algúns aposentos e ra-
zoable vivenda, pero moi lóbrega y melancólica. Na fortaleza e 
xulgado de Mesía, que ten 2000 vasallos, pon (o Arzobispo) un 
xuíz, o cal así mesmo es alcaide de dicha fortaleza.”

No lintel da torre de Homenaxe, hoxe desaparecido, constaba 
unha inscrición que indicaba que o castelo fora construído por 
Gonzalo Díaz de Mesía e pola súa dona María Pérez, que obti-
vera o señorío e as terras polos servizos militares prestados ao 
Rei Enrique de Trastámara.
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ESTA CASA FEZO D. GONZLAVO (Gonzalvo) DÍAZ
DE MESÍA E SUA MOLER M(María) PRES (Peres)

Ao longo da historia esta torre foi pasando por diversos propieta-
rios que herdaron, disputaron ou usurparon o seu dominio. 

En 1467, os Irmandiños levantáronse por mor dos abusos dos 
señores e destruíron este castelo, que logo de abandonalo foi 
usurpado e reconstruído polo Arcebispo Fonseca. Despois da 
famosa batalla de Altamira foi recuperado por Gómez Pérez 
das Mariñas, que llo deixa en herdanza á súa filla Ginebra, que 
logo de casar marcha para Salamanca, e volve perder a torre 
ante outros señores que pretendían construír máis castelos nas 
Terras de Mesía, algo que impediu en 1476 a Raíña Isabel A 
Católica.

Finalmente, en 1523 acaba en mans da Mitra compostelá.

Extinguidas xa as xurisdicións, e creados os municipios, o Con-
cello de Mesía adoptou por armas no seu escudo a famosa torre, 
reproducida desde 1847 no seu selo municipal.

A Torre de Mesía estivo en pé ata 1859, cando foi derrubada.

Recreación virtual de como se supón que era o castelo de Mesía

Torre da homenaxe
Murallas

Foxo

Torreón
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A lenda da traxedia da infanzona de Mesía

Conta a lenda que a dona da fortaleza de Mesía, mantiña 
unha relación amorosa cun trobador da zona. Un día, deca-
touse de que o trobador mantiña, á súa vez, un idilio cunha 
doncela do seu séquito. Enfurecida por despeito, mandou 
chamar un dos mellores guerreiros das súas Terras para que 
lle trouxese a cabeza daquela doncela que cortexaba co seu 
amado, e así liberarse dos celos e desenganos. O encargo foi 
levado a cabo con dilixencia polo guerreiro, quen horas máis 
tarde, se presentou ante a súa señora cun saco ensanguenta-
do. Tras abrir o devandito saco e envorcalo aos pés da seño-
ra, esta enmudeceu e palideceu ao comprobar, horrorizada, 
que a cabeza que xacía aos seus pés era a da súa propia filla. 

Conta a lenda que trastornada completamente, retirouse e 
nunca se volveu saber do seu paradoiro.

Como chegar?

Coordenadas: 

Latitude: 43° 07’ 05” N

Lonxitude: 08° 14’ 34” O

Ruta arredor do Castelo

Arredor do Castelo de Mesía 
está deseñada e sinalizada 
unha pequena ruta que nos 
permite achegarnos a el e 
descubrir como era.
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Aula de natureza Brañas de Valga

A Aula da Natureza das Brañas atópase na parroquia de Visan-
toña. Este centro de interpretación está situado nunha antiga 
barreira de extracción de arxila recuperada como lagoa natura-
lizada. A intervención humana e o proceso natural de rexenera-
ción converteron este lugar nunha zona húmida de interese para 
a vida natural e de ocio das persoas. 

No centro da lagoa sitúase o edificio da Aula da Natureza, que 
alberga unha mostra completa na que os visitantes poden co-
ñecer con deta-
lle a historia das 
telleiras, propor-
cionándolles un 
c o ñ e c e m e n t o 
global do tra-
ballo coa arxila, 
que lle resultará 
útil para enten-
der mellor o pre-
sente e o futuro 
deste municipio. 

O edificio da Aula da Natureza consta de dúas plantas (baixo e 
soto) nas que se reparten as diferentes salas:

Sala de exposicións

Está composta por paneis interpretativos con abundante infor-
mación sobre diferentes aspectos naturais e a flora e fauna das 
zonas húmidas, así como sobre o valor ecolóxico das brañas.

Aula taller- laboratorio 

Esta aula é un pequeno laboratorio para realizar estudos e expe-
riencias prácticas. Ten unha capacidade para 40 persoas e nela 
realízanse diferentes obradoiros cos grupos de visitantes. Este 
espazo tamén se emprega para os talleres de barro e conta cun 
torno alfareiro onde os visitantes poden experimentar as sensa-
cións de modelar a arxila.
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Aula de olería de Galicia 

Esta sala acolle unha ampla e fermosa  exposición das catro ole-
rías existentes en Galicia. Conta con varios paneis explicativos e 
un gran número de pezas de barro de distintas zonas e arxilas.

Aula de exposicións temporais 

Está destinada a pequenas exposicións temporais. Nela tamén 
se realizan pequenas proxeccións e diferentes dinámicas edu-
cativas cos grupos de visitantes.

Centro de interpretación da arxila (Soto)

Conta con mostras de 
cerámica, mostras de 
aplicacións da arxila e 
unha serie de paneis 
sobre a historia da 
cerámica en Galicia, 
as técnicas de elabo-
ración de diferentes 
produtos cerámicos, 
curiosidades sobre a 
arxila etc.

O concello de Mesía pon á túa disposición esta Aula de Natu-
reza e centro de interpretación do barro para que descubras e 
valores o contorno natural, social e cultural dunha forma amena 
e divertida. 

Estas instalacións poden ser visitadas de forma libre ou nunha 
visita guiada para grupos. A visita guiada consiste nun percorri-
do polo interior da aula da natureza  acompañados dun guía, o 
cal cunhas  explicacións amenas e adaptadas ás características 
de cada grupo, achega ós visitantes todos os segredos da arxila 
e a súa importancia na nosa sociedade.

A visita guiada continúa polos arredores da lagoa que rodea a 
Aula da Natureza, e durante este paseo pódense descubrir al-
gúns dos animais e plantas que viven neste hábitat e coñecer 
moito máis sobre eles. 
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Ademais das visitas guiadas tamén se poden solicitar diferentes 
obradoiros e dinámicas ambientais para grupos de escolares ou 
outros colectivos.

Pódese obter máis información sobre as actividades, visitas 
guiadas etc, na páxina web aulanatureza.concellodemesia.es. 
Recomendamos consultar os días e horarios de apertura con-
tactando coa Aula da Natureza ou Concello de Mesía:

Teléfonos: 981 687 001 / 699 453 750

Correo-e: aulanatureza@concellodemesia.es

Como chegar?

Coordenadas: 

Latitude: 43° 07’ 05” N

Lonxitude: 08° 14’ 34” O

Cerámica Verea

Cerámicas Verea é unha industria de cerámica que se atopa 
na parroquia de Lanzá. Esta industria conta con amplas insta-
lacións nas que transforman o barro extraído no municipio de 
Mesía en tellas que comercializan en toda España e tamén no 
estranxeiro. Esta industria organiza visitas guiadas nas que se 
pode coñecer de preto o proceso industrial de transformación 
da arxila en diferentes tipos de tellas. Esta visita permite coñe-
cer o día a día da súa actividade: as súas instalacións, os seus 
procesos de fabricación, o seu saber facer, a súa tecnoloxía, a 
súa xestión interna e os seus obxectivos de calidade. Pódese 
solicitar información sobre as visitas no teléfono 981 687 053.
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Área recreativa das Brañas de Valga

A aula da natureza está rodeada por unha zona verde aberta ó 
público que conta cun par-
que infantil, un parque bio-
saludable, unha ampla zona 
de paseo e tamén varias zo-
nas de merendeiro. Trátase 
dun lugar moi fermoso para 
gozar dunha tarde de xogos 
ou deporte rodeados de na-
tureza.

Área recreativa de Ponte Carballa

Situada na parroquia de 
Olas, a carón do río Samo. 
É un espazo ideal para pa-
sar un día en compañía de 
familia ou amigos en pleno 
contacto coa natureza, xa 
que está dotada de varias 
mesas e barbacoas así 
como un parque infantil.

Esta área recreativa é tamén o punto de finalización da ruta de 
sendeirismo PRG-117, da Fraga aos Muíños.

Área recreativa de Mata

Esta área está situada na parroquia de Xanceda e é un lugar de 
ocio para grandes e pequenos. Ten unha zona de merendeiro, 

un parque infantil e unha pis-
ta de tenis. Nas inmediacións 
se atopan o campo de fútbol 
de Xanceda e a piscina mu-
nicipal. Esta última abre só 
durante o verán, xa que son 
dúas piscinas ó aire libre. 

Ruta de sendeiriismo PRG-
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117: da Fraga aos muíños

O Concello de Mesía conta cunha ruta de sendeirismo homo-
logada que foi deseñada para a posta en valor da paisaxe e do 
patrimonio natural, histórico, arquitectónico e etnográfico deste 
municipio.

A Ruta da fraga aos muíños está identificada a nivel autonó-
mico como PR-G 117. O inicio desta ruta sitúase no lugar dos 

Ricos (Visantoña) e o re-
mate na Ponte Carballa 
(Olas). Ten unha lonxitude 
total de 13.450 metros e 
un desnivel neto de 98 me-
tros, xa que parte dos arre-
dor de 400 metros sobre o 
nivel do mar e remata en 
pouco máis de 300.

Esta ruta está considerada de nivel de dificultade baixo. O tem-
po estimado para completala é de arredor de 3,5 h.aínda que 
sempre depende do ritmo e paradas que fagan os camiñantes.

Ao longo desta ruta podemos atopar varios muíños tradicionais 
rehabilitados total ou parcialmente: muíño da Ribeira, muíño de 
Queiroa, muíño do Batán e o da Cubela. Preto deles atopare-
mos distintos paneis informativos dos elementos arquitectónicos 
destes muíños e do seu valor patrimonial e etnográfico. Outro 
dos seus grandes atractivos son as paisaxes agrarias e forestais 
propias da zona, con proliferación de especies de flora e fauna 
autóctonas. Destaca ademais que unha boa parte do seu traza-
do percorre sendas e camiños antigos.
Percorrido da ruta
A ruta comeza na parroquia de Visantoña, no lugar dos Ricos. 
Discorre polo camiño antigo da Fraga, intérnase na Chousa de 
Fóra, O Coto, a Chousa do Abellón, Roxos do Medio, O Petón 
e Roxos de Abaixo, ata chegar á parte do Torreiro. A partir de 
aí diríxese aos Campos da Piña e ás Ganzas, aproximándose 
ao Alto das Pías e descendendo logo cara ao Tello. Nesta zona 
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atópase o primeiro dos catro muíños enmarcados na ruta, o da 
Ribeira. O traxecto avanza despois pola Redonda e As Chou-
sas. Neste punto, a ruta abandona Visantoña e entra xa na pa-
rroquia de Olas. Por pistas forestais, pasa preto da aldea de 
Queiroa, descende polo Novío e vai ata o muíño de Queiroa. 
Movido tamén pola auga do río Traveso, non moi lonxe atópase 
o emblemático muíño do Batán, situado no fondo dunha valgada 
coroada polo Castro de Olas, á súa vez próximo á aldea de Sou-
telo. O traxecto segue parelo ao río para chegar ao cuarto muíño 
do percorrido, o da Cubela, e logo emprende o camiño cara ás 
aldeas da Carballa e de Leborís para proseguir de seguido no 
derradeiro treito ata a área recreativa da Ponte Carballa, a carón 
do río Samo, onde remata a andaina. 

Quen desexe facer esta ruta sendeirista pode informarse pre-
viamente na Casa do Concello (981.687.001), onde se facilitará 
material promocional e descritivo de todo o itinerario e dos as-
pectos a ter en conta para percorrela con éxito e non deixar de 
ver os seus elementos máis interesantes. Ao estar homologada 
pola Federación Galega de Montañismo conta con paneis infor-
mativos, balizas e múltiples marcaxes que indican a continui-
dade, os cambios de sentido, as direccións que non se deben 
tomar, e mesmo derivacións da ruta. 

A ruta pódese seguir coa axuda das aplicacións dun móbil in-
telixente (smartphone), visualizándoa e descargándoa de bal-
de nas páxinas web wikiloc, everytrail e ikimap, nunha iniciativa 
posta en marcha por Turgalicia, que complementa á tradicional 
guía de rutas de sendeirismo homologadas de Galicia.
Como chegar?
Punto inicio: Os Ricos 

Latitude: 43° 07’ 05” N

Lonxitude: 08° 14’ 34” O

Punto final: Ponte Carballa

Latitude: 43° 07’ 05” N

Lonxitude: 08° 14’ 34” O
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Ruta Xacobea: o camiño inglés a Santiago 

Debemos destacar o paso do Camiño Inglés, ruta que saía da 
Coruña con dirección a Compostela, por unha das parroquias de 
Mesía. Esta ruta adquiriu importancia na etapa baixo-medieval 
(a partir dos séculos XIII-XIV), sobre todo nas peregrinaxes á 
cidade do Apóstolo.

Esta vía conflúe cun dos antigos camiños de Betanzos na parro-
quia de Bruma, que ten a particularidade de ser un enclave de 
Mesía rodeado por territorio do concello de Ordes. É dicir, está  
fisicamente separada do resto do termo municipal.

Neste lugar existe unha poboación chamada “Hospital” que in-
dica a existencia dun antigo hospital de peregrinos xa no século 
XII, tal e como se documenta na inscrición dun tomo da catedral 
de Santiago onde se fai constar unha doación de “IPSIUS HOS-
PITALIS DE GRUMA” en 1175.

Na actualidade este 
‘hospital’ é usado 
como albergue de pe-
regrinos. Conta cun-
ha capacidade de 20 
prazas, cociña-come-
dor, sala e aparcadoi-
ro de bicicletas.

Non hai máis albergues públicos con carácter estable ata chegar 
a Compostela.

Capela de San Lourenzo de Bruma

Vinculada ao hospital de pere-
grinos, foi construída a media-
dos do século XVI. De estilo 
gótico tardío, aínda que sufriu 
reformas posteriores, posúe un 
arco triunfal que na actualidade 
se encontra oculto tras un falso 
teito.
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Capela de San Cidre

A capela de San Cidre é unha pequena construción barroca, de 
moi reducidas dimensións, que alberga no seu interior un retablo 
formado por varias imaxes, das que cabe destacar a do patrón 
da capela.

Esta capela atópase na pa-
rroquia de Olas, e tanto a 
capela como a paisaxe que 
a rodea merecen a pena 
ser visitados. 

Celébrase unha festa o 15 
de maio, día de San Isidro.

Capela de Arxán

A historia de Arxán arranca cara o ano 1650 (s. XVII), coa fun-
dación dunha Capela na honra de Nosa Señora da Mercede por 

D. Antonio Varela do Barrei-
ro e a súa muller Dna. Inés 
Fernández Marzoa, seño-
res do Pazo de Recelle. A 
Capela da Nosa Señora 
da Mercede de Arxán é de 
planta rectangular e consta 
de nave central e presbite-
rio. No ano 1716 engadíu-

selle a sancristía, que mide sobre 15 m. Un arco de medio punto 
separa o presbiterio da nave. Dentro do presbiterio atópase o 
sepulcro dos fundadores, cuberto con dúas lousas de pedra cos 
seus nomes e escudos propios. 

Dous elementos característicos da Capela son o rosetón da fa-
chada, unha filigrana en pedra e o retablo principal, de estilo 
neoclásico, feito por Antonio Pernas, escultor de Santiago no 
ano 1776. 
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Capela e fonte de San Antón

A capela e máis a fonte están 
situadas preto da área recrea-
tiva da Ponte Carballa e nun-
ha carballeira onde se celebra 
a romaría. A capela ten como 
elemento singular un rosetón 
pétreo de unha soa peza.

Igrexas de Mesía

A maior parte das igrexas de Mesía construíronse entre os sé-
culos XVII e XIX, con excepción de San Martiño de Cabrui e 
de Sta. María de Cumbraos que datan do século XIII e de Sta. 
Mariña de Albixoi e de San Lourenzo de Bruma que datan do 
século XVI.

Igrexa San Martiño de Cabrui 

Igrexa parroquial orixinalmente do século XIII, aínda que tamén 
ten engadidos doutras épo-
cas, coma parte do campana-
rio, que data do XVIII.

A parte máis antiga conserva-
da desta edificación probable-
mente sexa o arco triunfal que 
descansa sobre uns piares 
rectangulares.

Igrexa de Santiago de Bascoi

Igrexa parroquial que data do século XVII e destaca pola súa 
total ausencia de elementos 
ornamentais exteriores.

No seu interior alberga un coro 
de madeira elevado, situado 
aos pés, e un arco de triun-
fo que divide o presbiterio da 
nave.
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Igrexa de Santa María de Cumbraos

Igrexa parroquial cuxa orixe 
data do século XIII. No seu 
interior atópase un retablo de 
estilo barroco falto de orna-
mentación.

Igrexa de Santiago de Boado

Esta igrexa parroquial data do século XVIII 
(1770) e posúe unha gran sinxeleza, como 
corresponde a esta época no rural.

No seu exterior cabe destacar a presenza 
duns vistosos pináculos coroando unha 
espadana que remarca a verticalidade da 
fachada.

Pazo de Recelle

Construído no século XVII por D. Antonio Varela do Barreiro e 
Dona Inés Fernández Marzoa, é unha gran casa solariega que 
conserva un escudo no que se aprecian as faicas e as torres dos 
Ribera ou Puga, a roda de Santa Catalina dos Varela, a casa 
dos Espantoso e tres flores de lis. Os señores de Recelle foron 
os fundadores en 1650 da capela de Nosa Señora de Arxán, 
que posúe un retablo de estilo neoclásico de 1776, restaurado 
na actualidade.

Pazo de Lago

Construído no século XVIII e pertencente aos Verea e Aguiar é 
un edificio rectangular de cachotería cunha cheminea de gran-
des proporcións. A súa sinxela fachada, na que cabe destacar 
un reloxo de sol, corresponde á dunha tradicional casona de la-
bradores. Posúe unha pequena capela no recinto e un hórreo de 
dimensións considerables, ambos en boas condicións.
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Casa do Coronel 

Localizada no Vilar e construída no primeiro terzo do século XX, 
foi o proxecto do entonces principiante Antonio Tenreiro que 

logo sería un recoñecido arqui-
tecto, autor de edificios como a 
sede central do Banco Pastor 
ou o mercado de San Agustín 
na Coruña. Hoxe está dedica-
da ao turismo rural como Casa 
Vilanova.

Casa da Vila

Mandada construír por Saturnino Aller, que foi presidente da 
Deputación da Coruña, data do 
século XIX e posúe unha biblio-
teca cun bo número de volu-
mes, ao  igual que un observa-
torio na parte máis alta, pois alí 
vivía don Ramón Aller, un dos 
máis recoñecidos astrónomos 
galegos, irmán do antigo dono.

 Casa Grande de Xanceda

Esta é unha construción do século XVIII e estilo barroco, orixi-
nalmente tiña un torreón e unha pequena capela de advocación 
á Virxe do Rosario. Pertenceu ó Marquesado de San Martiño de 
Ombreiro. Aínda conserva unha pequena torre de planta cadra-
da a carón do edificio principal ademais dun desgastado escudo 
no que aparecen as armas dos Mosquera, Aguiar e Montenegro.

Hoxe en día a Casa Grande de Xanceda é unha granxa ecolóxi-
ca familiar que conta con arredor de 400 vacas que producen 
leite para a elaboración de diversos produtos lácteos 100% na-
turais como iogures, manteiga, leite e queixos. 

Ofrece visitas a particulares e a grupos para coñecer de primei-
ra man o funcionamento dunha granxa ecolóxica. O programa 
inclúe a visita á sala de muxidura, visita ás cortes das vacas e 
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a corte dos becerriños, onde 
se sitúan os tenreiros máis 
pequenos. Tamén unha ex-
plicación sobre a elaboración 
dos diferentes produtos, visita 
á cava de queixos, visita aos 
prados, eco horta e eco zoo e, 
finalmente, visita á Casa Gran-
de de Xanceda onde se realizará unha degustación de produtos 
elaborados na granxa así como outros produtos ecolóxicos.

Pódese obter máis información sobre as visitas guiadas na web 
www.casagrandexanceda.com ou no teléfono 981.687.007.

Castro de Boado

Na parroquia de Boado atópanse os restos dun antigo castro, no 
que a pesares dos aproximadamente catro mil anos que pasa-
ron, distínguense perfectamente as medorras que o formaban. 
Encóntrase na aldea de Castro, nome que fai referencia precisa-
mente a este xacemento.

O castro non está esca-
vado pero pode verse 
perfectamente onde está 
localizado e a extensión 
que ocupaba aproxima-
damente, apreciándose a 
croa e o antecastro. 

Fonte da Veiga

Na aldea de Xestosa, parroquia de Al-
bixoi, contamos cos restos do que foi un 
pequeno balneario en torno á Fonte da 
Veiga, tamén chamada fonte dos ovos 
podres polo mal olor que desprenden as 
súas augas ferruxinosas. A auga desta 
fonte atribúenselle propiedades curati-
vas para a reuma, fígado,úlceras...
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Onde comer e durmir en Mesía?

Onde aloxarse en Mesía....
Casa rural Bello - Fontorto, Boado 15.685 (Mesía) 
Casa de labranza dedicada ao turismo rural. Localízase na pa-
rroquia de Boado, na aldea de Fontorto. Consta de:
3 cuartos dobres con baño + 2 cuartos dobres con baño común 
+ 3 cuartos especiais con baño

         981.198.500  

Casa rural Vilanova - Lugar do Vilar, Cabrui 15.685 (Mesía) 
Casa de aldea dedicada ao  turismo rural. Localízase na parro-
quia de Cabrui, na aldea do Vilar. Este aloxamento dispón de:
6 cuartos dobres con baño + salón + comedor + cociña + xardín 
e piscina. Posibilidade de realización de actividades ecuestres. 

         659.687.045   

Onde comer en Mesía...
A Taberna da Pobra - A Pobra, Mesía 15.685 (Mesía) 
A Taberna da Pobra é unha pequena tasca tradicional situada 
na parroquia de Mesía, concretamente na aldea da Pobra. É un 
local pequeno pero moi acolledor situado nun marco incompara-
ble, entre a igrexa e as ruínas da Torre da Fortaleza.. 

         981.198.856  

Casa Mosqueira - Os Corrillos nº 1 15.685 Xanceda (Mesía) 
O bar Mosqueira da parroquia de Xanceda tamén ofrece petis-
cos, tapas e comidas para grupos.
Bocadillos + Comidas e ceas para grupos previa reserva

         981.687.013  

Restaurante A Taberna - Cabrui  (Mesía) 
O restaurante A Taberna está situado na parroquia de Cabrui.  É 
un restaurante de cociña tradicional.  
Menú do día + Comidas para grupos con reserva previa.

         981.198.787
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Restaurante Casa Nova - Os Carballás s/n, Cumbraos 15.685 (Mesía) 
O Restaurante Casanova está situado na parroquia de Cum-
braos. É un local con capacidade para 65 persoas e serve comi-
da tradicional.
Menú do día + Comidas para grupos + Especialidade en carne... 
         981.199.223 

Restaurante Ferreño - Lanzá s/n 15.685 (Mesía) 
O restaurante Ferreño ofrece:
Cociña tradicional e caseira + Menús do día + Celebracións e 
banquetes con salón para 140 persoas.+ Almorzos, xantares. 
e ceas.
         981.687.166   

Casa Zapateiro - Empalme de Lanzá s/n 15685 (Mesía) 
Casa Zapateiro é un establecemento situado na parroquia de 
Lanzá. Conta con cafetería, panadería e supermercado. Ofrece:
Almorzos + Bocadillos + Comida para levar
         981.687.030  

Restaurante Manteiga - A Painceira 22, Visantoña 15.685 (Mesía) 
Casa Manteiga é un restaurante onde se pode desfrutar da co-
mida caseira e tradicional. Este restaurante ofrece:
Menú do día+ Celebracións e banquetes de todo tipo + Xantares 
e ceas.
         981.694.144 

Restaurante Mosquera - A Painceira , Visantoña 15685 (Mesía) 
Bar Mosquera é un restaurante onde se pode desfrutar da co-
mida caseira.
         981.694.088

O Mesón de Visantoña - Visantoña, Mesía 15.685 (Mesía) 
É un local enmarcado dentro da rede de comercios rurais de 
Galicia. Dispón de zona de bar e tamén dunha pequena tenda 
onde comprar produtos de alimentación, limpeza, agasallos etc. 
Ademais de poder adquirir produtos de gastronomía da zona na 
súa tenda, no bar tamén preparan bocadillos. 
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Teléfonos de interese

Concello de Mesía
    Enderezo: Xanceda s/n. 15685. Mesía. A Coruña
    Teléfono: 981.68.70.01 
    Correo electrónico: correo@concellodemesia.es
Servizos Sociais
    Enderezo: Xanceda 
    Teléfono: 981.68.72.38
    Correo electrónico: ssociais@concellodemesia.es
Casa da Cultura e Biblioteca
    Enderezo: Xanceda 
    Teléfono: 981.68.72.41
    Correo electrónico: casadacultura@concellodemesia.es 
Centro de Saúde de Xanceda
     Enderezo: Xanceda 
     eléfono: 981.68.70.11
Centro de Saúde de Visantoña
     Enderezo: Vilanova, Visantoña
     Teléfono: 981.69.40.02
Urxencias Ambulancia: 061
Farmacia de Visantoña: 981.69.42.68
Farmacia de Xanceda: 981.68.70.51
Seguridade
      Garda Civil: 981.68.00.30
      Emerxencias - SOS Galicia: 112
      Policía Nacional: 981.16.63.00
      Policía Autonómica: 981.15.34.10
Xulgado
      Enderezo: Casa do Concello - Xanceda
      Teléfono: 981.68.70.01
Escola Infantil de Visantoña
      Enderezo: O Pedrouco - Teléfono: 981.69.40.16
Escola Infantil de Olas
      Enderezo: Soutelo. Teléfono: 639 527 483
CEIP de Xanceda
      Enderezo: Os Corrillos - Xanceda Teléfono: 981.68.70.29
Aula da Natureza das Brañas de Valga
      Enderezo: Visantoña - Teléfono: 699 453 750 
      Correo-e: aulanatureza@concellodemesia.es
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