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A Sociedade na Idade Media 
A sociedade está divida en tres 

estamentos: 

● A nobreza estaba formada polos 

cabaleiros que eran vasallos do rei, 

e dicir dependian del. Vivián en 

castelos. A súa actividade era a 

guerra. 

● O Clero estaba formado polos 

bispos, abades,sacerdotes, 

monxes.... vivan en mosteiros e 

adicánse a rezar e á cultura. 

● Os campesiños vivan en aldeas e 

eran os que traballaban no campo. 

Moitos eran servos. Dependían dun 

nobre ou do clero. Pagaban os 

impostos. 

● Apareceu a burguesia e os artesans 

co desenvolvemento das cidades. 

A aldea Medieval 

● Solía haber un castelo no alto cunha 

torre. Era donde vivián os reis. 

● Había logo pequenas vivendas onde 

viván os campesiños. Case sempre 

viván preto dun rio. 

● No centro, un mosteiro onde vivía o 

clero. 

● Había campos de cultivo e un muiño 

que era donde traballaban os 

campesiños. O muiño era do señor. 

Os campesiños pagaban os 

impostos con parte das súas 

colleitas case sempre. 



OS MONUMENTOS DA IDADE MEDIA 

A  ARTE ROMÁNICA 

● Desenvolveuse durante os séculos X,XI e 

parte do XII, Nesta época construíronse 

igrexas, mosteiros e catedrais .Era unha 

época relixiosa, ligada ao camiño de 

Santiago. 

● As paredes eran grosas, as fachadas, 

portas e columnas decorábanse  con 

esculturas. 

● Os muros adornábanse con pinturas  de 

temas relixiosos que transmitian as 

ensinanzas da biblia, algo moi util pois na 

idae media a xente non sabía escribir. 

● Empregabanse o arco de medio punto. 

● As plantas das basílicas tiñan cruz latina: 

unha nave central, e dúas laterais. 

● En Galicia destaca a Catedral de Santiago. 



Os monumentos da Idade Media 

A ARTE GÓTICA A ARTE GÓTICA 

● Do mediado do século XII ao XIV nun novo 

estilo artístico, o gótico. 

● As catedrais e as igrexas góticas eran moito 

máis luminosas cas románicas. 

● Tiñan grandes ventás con vidrieiras de 

cores que iluminaan o interior dos edificios. 

● Tiñan grandes rosetóns nas fachadas. 

● Grazas as novas técnicas arquitectónicas 

as igrexas tiñan as bóvedas e cúpulas moi 

altas e parecía que as súas torres tocaban 

o ceo. 

● Os arcos eran apuntados. 

● En Galicia destaca a Igrexa se San 

Francisco de Ourense. 



A IDADE MEDIA NA POBRA DO BROLLÓN 

A Casa da Fontela está na entrada da 

localidade. Na idade Media era a 

entrada principal, está ao lado do 

camiño Real, o camiño de inverno de 

Santiago. 

Conserva na fachada un escudo, con 

círculos e cadrados que simbolizan a 

unión da familia Andrade (cadrados) 

coa familia Castro (Círculos). 

Os escudos son os indicios de que esta 

era a casa dun señor feudal que 

dependia do Conde Lemos e que se 

encargaba de cobrar impostos a todos 

os veciños e de aplicar as leis. 

Este escudo foi feito con pedra traída 

dende o Incio. 



VESTIXIOS DA IDADE MEDIA NA POBRA DO 

BROLLÓN 

.No parque da localidade hai unha pedra 

enorme. Cotén cuarzo e xeixo, materiais 

moi típicos da nosa zona. 

Na Pobra contamos con dous muíños. Unhas 

consruccións ao lado dos rías desviavase a 

auga do río a través de  canles para 

aproveitala e moer o trigo e centeo para 

obter a fariña para facer o pan. 

A Pobra tiña dúas entradas, pola Ponte da 

Santo Antón, ponte que aínda conserva 

restos medievais. Ao lado dela está a 

capela de Santo Antón, tamén medieval. 

Inda que non conseva restos sabemos por  

estas construccións típicas ao lado das 

pontes. Recentemente, facendo obras 

atopouse unha pedra do ano 1.640 cunha 

inscripción que pon: “ Esta ermita de la 

Magdalena la  Magdalena la mandó 

construír Fernando Salgado capellán de los 

Condes de Lemos. 

 



O casco vello da Pobra do Brollón 

As rúas do casco vello son estreitas, e 

empinadas hacia o alto donde está a 

Igrexa. 

Conservamos o nome da Rúa da 

Condesa e o nome da Praza da 

Condesa. 

Hai unha casa, no final da rúa que 

conserva os materiais cos que se 

construían as casas na idade Media 

que eran os da zona:barro, pedras 

como coio, o xista, e cal e xeixo 

combinados con madeira. 

No alto  están us pombais feitos con 

madeira. 

A Pobra do Brollón, inda que hai varias 

lendas da súa creación foi fundada 

polo rei Alfonso IX.. 

 



A Igrexa 

A igrexa atópase no alto do casco vello. Esta 

zona ten moita historia. Primeiro foi un 

castro dos importantes.  Na Idade Media 

houbo un castelo e unha torre ata a que 

chegaba a muralla. Cos restos destes 

monumentos foi feita a Igrexa. Sabemos 

da súa existencia porque Domingo 

Fontán, un catedrático de Santiago que 

fixo o primeiro mapa de Galicia. Para iso 

percorreu Galicia a Cabalo e levoulle  35 

anos facelo. Cando tomou os datos da 

zona da Pobra en 1833. anotou no seu 

diario que tomara as medicións da Pobra 

dende o alto , o castelo e a torre da 

Pobra do Brollón. 

A igrexa Ten pranta de Cruz latina e unha 

bóveda feita cos materiais da zona. A 

Igrexa era un edificio importante porque  

a Pobra do Brollón tiña unha xurisdicción 

importante. 

 



Unha casa con arco 

Unha casa con arco:  

Baixando da igrexa por unha rúa principal, 

hai unha casa que conserva un arco  

da Idade Media. Sabemos pois que era 

unha casa importante. 

É posible que esta fora a casa do 

Concello, pero non se conservan 

moitos datos. Cando entraron os 

franceses que o fixern por Pobra, 

queimaron a casa do Concello antiga  

e tamén  os arquivos que gardaban 

documentación, de ahí que non 

teñamos moitos datos. Da historia do 

noso pobo. 

 

 



A Muralla 

A muralla: A Pobra do Brollón tiña 

muralla, por iso o casco vello ten 

forma de améndoa. Bordeaba o casco 

vello e chegaba ata a igrexa. 

A muralla utilizábase para protexerse  da 

peste e outras enfermidades, pois 

anquela época había moitas 

enfermidads e a maioría da xente 

morria. 

Tamén se utilizaba para defenderse pois 

tiña portas e pechábana e para cobrar 

os impostos os que viaxaban e pasaban 

pola Pobra. 

Os haitantes da Pobra do Brollón 

desfixéronse da muralla porque  lles era 

incómoda xa qe tiñan que bordaala para 

poder entrar. Tiña dúas entradas. 

 



Vestixios da Idade Media na Pobra do Brollón 

O Camiño Real, Os ríos e as pontes 

A entrada á Pobra do Brollón e á feira do 

gando era polo Camiño Real, camiño que 

mandou construír o rei. 

O camiño Real da Pobra do Brollón baixa pola 

Fontela. A carón dese camiño foron 

construíndo casas hai 150 anos. Este 

camiño pasa polas pontes construídas 

sobre os rios Saa e Rubín. Facían as pontes 

para poder cruzar os ríos cando estaban 

cheas de auga. 

Unha das pontes é a de Sannto Antón do S. XIII 

que ten un muiño ao lado para facer o pan. 

Outra ponte é a da estrada principal de a Pobra 

do Brollón que ten uns 150 anos. Está feita 

de pedra e era a entrada que comunicaba 

Quiroga, Monforte e o Incio con a Pobra do 

Brollón. 



MARÍA CASTAÑA 

Mª Castaña naceu en Cereixa. Hai dúas 

versións en canto a casa donde naceu. 

A primeira é que naceu en Falcón, 

nunha casa que se conserva porque 

foi restaurada pero conserva na 

portada un arco medieval. Esta casa 

perteneu a unha famila que tiña 

poderío e moitas terras chamada a 

familia dos Cambas e tiña capela. 

O arco ten uns 400 anos de antiguedade, 

seméllase a outros medievais dotras 

comunidades autónomas como 

Castela e León. 

● A 2ª versión é que naceu nun barrio da 

outra marxe do rio Saa, en A Lende, 

nunha casa que hoxe está totalmente 

en ruínas. 



María Castaña 

Mª Castaña casou con Martiño de Cego, 

un señor medio feudal e fóronse a vivir 

preto de lugo para unha casa de 

labranza. Que pertencia á xurisdición 

do bispo de Lugo. 

Tivo dous fillos: que se chamaban 

Gonzalo e Alfonso. 

Polo ano 1.376 veu un ano de malas 

colleitas e o bispo subiu os  impostos. 

Os campesiños fixeron unha reunión 

para pedir que os baixasen xa que non 

lles chegaba par alimentar as súas 

familias pero o bispo que Pedro López 

Aguiar quen tiña o título de señorio e 

da cidade negouse. 

Armaron unha revolta e tiraron pedras. Mª 

Castaña matou ao maiordomo do 

bispo que era o encargado de cobrar 

os impostos. 



María Castaña 

E María Castaña foi condenada. E para 

ser perdoada tivo que pagar 1000 

maravedís e doar á igrexa as terras 

que tiña en Cereixa. 

Sabemos que estes datos son certos pois 

no Archivo Histórico Provincial de 

Madrid conservanse documentos nos 

que proban que a partir desta data 

Cereixa deixou de pagar os impostos 

ao Conde de Lemos e pasou a pagalos 

ao biscpo de Lugo. 

A igrexa de Cereixa é unha das 

importantes da zona e foi construída 

con cartos do bispo de Lugo. 

 



O barrio da Lende 

Nunha casa da Lende, na parte superior 

da portada hai unha pedra cunha 

inscripción. A pedra procede dunha 

capela que existiu na época medieval “ 

A capela de San Lourenzo” do Castro 

da Lende. 

Esta capela foi construida en honor a este 

santo que foi queimado na parrilla. 

Nunha época de moita sequia a xente 

devota, sacou s San Lourenzo e 

mollaron no rio e entón empezou a 

chover. Así fixeron a capela coa crenza 

de que este Santo era bo para chamar 

a choiva. 



●OS CASTROS 

Na Pobra do Brollón había 12 Castros 

que rodeaban a Pobra. 

•No lugar donde hoxe é a igrexa houbo o 

primeiro Castro. 

•Na contorna había outros Castros 

•Castro de Chavaga, o máis importante da 

zona. 

•Castrosante 

•Roda de Saa 

•Cereixa ten dous: Castro da Roda e o 

Castro da Lende. 

•Contan as lendas que os mouros e as 

mouras escondian os tesouros nos 

castros. 

•Os castros caracterizan moito a nosa 

paisaxe na que vemos ao lonxe 

montículos. 

 



AS LENDAS 

● Lendda de Miraflores. Conta esta lenda que nos Medos había unha cidade 

de nome Miraflores. Houbo unha invasión tremenda de formigas. As persoas que se 

salvaron pensaron que o mellor lugar para crear de novo unha cidade sería entre 

dous ríos xa que alí non irian as formigas que é o noso casco vello actual. 

● Lenda dos Castros. Había dúas familias de dous Castros moi rivales a de O 

Castro da Roda de Saa e a de Castrosante,. Entablaron unha pelea e destruiron os 

seus castros. Asentaron de novo a cidade no casco vello actual. 

● Lenda dos Guímaros. Na Idade Media o conde de Lemos subiulle os 

impostos aos cidadáns da pobra do Brollón. Eles afogados polos impostos 

reuníronse a sombra dun pino e acordaron non pagar, pero o conde de Lemos 

obrigounos e viñeron a cobrar os impostos. Así que cando chegaron á Pobra os 

recaudadores os habitantes da Pobra non lle abriron a porta e dábanlle o imposto 

por debaixo da porta. O conde de Lemos enfadado chamoulles “Guímaros”. 
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