
CRUCEIROS, CRUCES E PETOS DE ÁNIMAS  

DO CONCELLO DE CASTRO VERDE - LUGO 

          

                     

 

Manuel Muñiz Beteiro / Antonio V. Figueroa Paz 



INTRODUCIÓN 

O presente traballo de cruceiros, cruces e petos de ánimas do concello de 
Castro Verde, naceu como froito ou ao mesmo tempo da creación da Asoc. 
Amigos do Patrimonio, dicimos como froito, porque unha das actividades da 
Asociación foi trazar roteiros polo concello e, nas diferentes camiñadas que 
faciamos e nos diferentes trazados dos roteiros viamos como ían aparecendo 
cruceiros e cruces, varios deles están sinalados.  Sempre sentimos curiosidade 
por estas construcións e, no IV congreso de cruceiros que tivo lugar en Lugo no 
ano 2012, achegueime ao devandito congreso para saber algo do que xa 
andábamos recollendo e, foi a raíz desa visita e participació en anos sucesivos, 
nos congresos de Ponteareas, Pazo de Tor e Ourense… e no ano 2015 
rematamos de recoller a maior parte de cruceiros, cruces e petos de ánimos, 
por non dicir todos e, animámonos a facer esta pequena publicación, vendo 
que no PXOM de Castro Verde había referencia á metade deles, 
aproximadamente, e faltaban outros tantos, non hai referencia, ou escasas 
referencias de varios  cruceiros significativos, como pode ser, por exemplo,  o 
de Miranda. 
Sabemos que algúns cruceiros foron trasladados do seu lugar orixinario, para 
lugares que non lle son acaídos, algún está en propiedade privada e outros 
encóntranse parcial ou totalmente destruídos. 
Queremos chamar a atención con este traballo para que se coide este 
patrimonio coma calquera outro que é un legado máis dos nosos devanceiros, 
como poden ser os muíños, hórreos, pombais…  
No seu conxunto son, podíamos dicir, cruceiros robustos, non moi traballados, 
se execeptuamos algúns. Hai cruceiros e cruces desde finais do século XVIII 
ata os nosos días, varios deles datados o que lles dá máis relevancia. 
Finalmente, agradecer aos socios/as de Amigos do Patrimonio a súa 
colaboración  por terme acompañado ao longo destes anos, grazas  tamén aos 
Amigos dos Cruceiros, Cruces e Petos de Ánimas,  en  particular a José 
Manuel Blanco, polas correccións e interpretacións das lendas dos cruceiros  e 
Fernando Arribas que me axudou na interpretción noutras inscripcións de 
cruceiros e, finalmente, grazas a Antonio V. Figueroa Paz, secretacrio da Asoc. 
Amigos do Patrimonio pola axuda cos planos. 
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LOCALIZACIÓN XEOGRÁFICA 

  

                   

   O concello sitúase no centro da provincia de Lugo. Distando a súa 
capitalidade a uns 22 quilómetros de Lugo. O territorio constitúe unha zona de 
transición entre a meseta luguesa e as Serras Orientais, de maneira que o 
terreo vai gañando altura cara o leste: Serras de Monciro e Mirador (cunha 
altura de 1034 m. no Pradairo), Serras da Vaqueriza e de Puñago. Ocupando 
uns 174 Km2, a súa altitude vai dos 460 / 500 metros de altitude nas cotas 
máis baixas ata os 1.034 m. nas súas cotas máis altas. 
Numerosos regos baixan destes montes, formando os ríos: Azúmara, Rade, 
Chamoso e Tórdea, cos seus nacemetos nos montes de Monciro, da Vacariza 
e Serra do Puñago para dar comenzo aos diferentes ríos citados anteirormente,  
todos eles afluentes do Miño. 
O clima é oceánico con matices continentais, cunha oscilación térmica de até 
13°C entre temperaturas invernais baixas (5,6°C en xaneiro) e as suaves do 
verán (18 °C).  

 

http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Meseta&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Serras_Orientais&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/Pradairo
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Serra_da_Vaqueriza&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Serra_de_Pu%C3%B1ago&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Az%C3%BAmara
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_T%C3%B3rdea&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mi%C3%B1o
http://gl.wikipedia.org/wiki/Clima_oce%C3%A1nico
http://gl.wikipedia.org/wiki/Clima_continental
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscilaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica&action=edit&redlink=1


 

Breve apuntamento Histórico 

Castroverde pertenceu á Casa de Lemos até o século XVI, cando a vila, a 
fortaleza e as súas terras foron compradas polos Altamira. No século XIX 
producíronse enfrontamentos carlistas. 

 

 Monumentos 
Sen ser monumentos, teremos que aludir, ás covas: da Valiña ou Xibil en 
Bolaño, Pioute en Pena entre outras existentes en varias parroquias. 
Castros e ou croas, case que os hai en todas as parroquias. 
Sartegos altomedievais nas parroquias de Recesende e Goi. 

 
Na propia vila fica aínda a torre da homenaxe da fortaleza medieval dos 

Castro de Lemos. O chamado tamén Castelo de Castroverde. Temos uns 
cantos pazos e ou casas grandes: o de Abraira-Arana, en Vilabade, o de 

Carballedo, na parroquia de Pena, pazo de Folgueira, na parroquia da Frairia, o 
de Cellán de Mosteiro, o da Pumarega e o de Recesende, sendo estas últimas, 
máis ben Casas Grandes. 
Á igrexa de Vilabade alcúmana "catedral de Castroverde"  foi construída no 
século XV a instancias de Fernando de Castro para un mosteiro. É gótica, mais 
con adicións posteriores. Son de salientar as igrexas prerrománicas de 
Soutomerille e Tordea, así como  varias románicas; Espasande, Uríz, Cellán de 
Mosteiro, A Pumarega, sendo de salientar a igrexa de Agustín entre outras 
moitas que non citamos.  
Outras construcións: muíños, restos de mazos, hórreos, pombais, lavadoiros, 
un quiosco da música, en Bolaño, etc. e cruceiros, cruces e petos de 
ánimas, obxecto deste traballo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://gl.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Lemos
http://gl.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVI
http://gl.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Altamira
http://gl.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://gl.wikipedia.org/wiki/Carlista
http://gl.wikipedia.org/wiki/Torre_da_homenaxe
http://gl.wikipedia.org/wiki/Castelo_de_Castroverde
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vilabade,_Vilabade,_Castroverde&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/Vilabade,_Castroverde
http://gl.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XV
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fernando_de_Castro&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tico
http://gl.wikipedia.org/wiki/Arte_prerrom%C3%A1nica
http://gl.wikipedia.org/wiki/Soutomerille,_Castroverde
http://gl.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nico


  

 

SIMBOLOXÍA 

CRUCEIROS: ✚  /  CRUCES ALTAS: ✝         

CRUCES PEQUENAS:  . 

PETOS DE ÁNIMAS OU ESMOLEIROS: X 

1 Agustín (Santa María) 

2 Arcos (San Paio) 

3 Barredo (San Xoán) 

4 Barredo (Santo André) 

5 Barrreiros (San Cosme) 

6 Bolaño (Santa Baia) 

7 Cellán de Calvos (San   

      Salvador) 

8 Celllán de Mosteiro (San  

       Pedro) 

9 Covelas (San Miguel) 

10 Espasande (Santiago), 

11 A Frairía (Santa María) 

12 Furís (Santo Estevo) 

13 Goi (Santa María   

14 Masoucos (Santiago) 

15 A Meda (Santiago) 

16 Miranda (Santiago) 

17 Mirandela (Santo André) 

18 Monte (Santa María) 

19 Montecubeiro (San  

     Cibrao) 

20 Moreira (Santa María), 

21 Paderne (Santo Estevo) 

22 Páramo ( San Miquel) 

23 Pena (Santa María  

      Madanela) 

24 Pereiramá (San Xulián) 

25 A Pumarega ( Santa 

Mariña) 

27 Recesende (San   

      Cibrao) 

28 Riomol (San Pedro) 

29 San Miguel do 

Camiño   

     (San Miguel) 

30 Serés (San Pedro) 

31 Soutro de Torres 

(San  

    Tomé) 

32 Soutomerille (San  

     Salvador) 

33 Tórdea (San Tomé) 

34 Uriz (Santa María), 

35 Vilabade (Santa 



     Madanela) 26 Rebordaos (San Xurxo) 

 

María) 

36 Vilalle (San Pedro) 

37 Vilariño (Santiago) 

 

AGUSTÍN (SANTA MARÍA) 

 

Nesta parroquia, que saibamos, non achamos nada que salientar a este respecto. 

 

ARCOS (SAN PAIO) 

 

Esta parroquia conta cuns trece elementos entre cruces e cruceiros, o que nos está a falar 

da existencia dun Viacrucis ou Vía Crucis.  

 

 
 

Localización 

 

Todos os cruceiros e cruces, a maior parte, áchanse na contorna da parede do adro da 

igrexa e da finca da casa rectoral a carón da estrada C-530 Lugo –Fonsagrada. 

 

 1.- Cruceiro de San Paio de Arriba 



                    

Localización 

 

Situado ao pé do camiño á entrada de San Paio de Arriba vindo de Moreira. 

 

Coordenadas UTM: X: 631.758 / Y: 4.763.413 

 

Descrición 

 

Cruceiro sen base apoiado directamente na rocha ou pena. Fuste de sección 

cuadrangular nos extremos – máis ensanchado no extremo inferior - e oitavado no resto. 

Capitel composto de dous elementos: un primeiro elemento, prismático cuadrangular, 

sobre o que se apoia unha superficie paralelepípeda cuadrangular. Como remate, unha 

cruz latina, de sección cuadrangular mais cos arrestas rebaixadas, que amosa no extremo 

dos seus brazos unha forma de cruz potenzada.  

 

2.- Cruceiro ao pé da entrada á igrexa e adro do cemiterio. 

 



  

Localización 

 

Este cruceiro encóntrase á entrada da igrexa e cemiterio segundo se vén de San Paio de 

Arriba. 

 

Coordenadas UTM: X: 631.845.54 / Y: 4.763.341.69 

 

Descrición 

 

Formado por unha base en forma de cubo coas arestas redondeadas. Sobre a base 

levántase o fuste de sección de sección cuadrangular nos extremos – máis ensanchado 

no extremo inferior - e oitavado no resto. O capitel está composto nunha orde 

descendente de dous elementos: unha superficie paralelepípeda cuadrangular e unha 

pequena molduración cóncava. Finalmente, unha  cruz de sección cuadrangular mais 

cos arrestas rebaixadas, que amosa no extremo dos seus brazos unha forma de cruz 

potenzada; á cruz fáltalle un anaco no extremo superior do brazo longitudinal. 

 



      
 

3.-Cruceiro  e cruz da parede do adro.   4.- Cruz da parede do adro. 

Localización 

Esta cruz e cruceiro encóntrase por detrás da igrexa, apoiados directamente na parede 

que o circunda 

 

Coordenadas UTM: X: 631.874.84 / Y: 4.763.330.91 m.  

 

Descrición 

 

A primeira, con fuste ancho en forma de placa e cunha pequena cruz latina, de sección 

cuadrangular. O segundo case pegado, arrinca tamén da parede do adro. Amosa un fuste 

de sección cuadrangular no extremo superior e oitavado no resto. Capitel sinxelo, que 

amosa unha pequena estructura paralelepípeda cuadrangular. Como remate unha cruz  

de sección cuadrangular nos extremos mais cos arrestas rebaixadas, que amosa no 

extremo dos seus brazos unha forma de cruz potenzada. 

 

5.- Cruceiro adro mirando á  estrada Fonsagrada (1) 



           

                                         Cruz restaurada recentemente 

Localización 

 

Este cruceiro encóntrase polo lado este da igrexa na parede, dando á estrada comarcal 

Lugo-Fonsagrada. 

 

Coordenadas UTM: X: 631.871.08 / Y: 4.763.318.58   

 

Descrición 

 

Apoiado directamente na parede que circunda o adro. Fuste de sección cuadrangular no 

extremo superior e coas arestas biseladas no resto.  Capitel está formado de dúas partes, 

que nunha orde descendente se corresponderían con unha superficie paralelepípeda 

cuadrangular e outra provista dunha pequena molduración cóncava a xeito de caveto. 

Como remate, unha cruz de sección cuadrangular nos extremos mais cos arrestas 

rebaixadas, que amosa no extremo dos seus brazos unha forma de cruz potenzada. 

 

6.- Cruceiro adro estrada Fonsagrada (2) 

 



   
 

Localización 

 

Este cruceiro encóntrase polo lado este da igrexa na parede, dando á estrada comarcal 

Lugo-Fonsagrada a poucos metros do anterior. 

 

Coordenadas UTM: X: 631.857.94 / Y: 4.763.314.55   

 

Descrición 

 

A base, de superficie paralelepípeda cuadrangular, e o fuste de sección no cuadrangular 

no extremo inferior, están apoiados directamente na parede que circunda o adro; o resto 

do funte e oitavado amosando unha pequena sección cuadrangular no extremo superior. 

O capitel, de estructura clásica, mostra os seguintes elementos nunha orde descendente: 

un ábaco, un equino, unha moldura en filete, unha moldura cóncava, unha moldura 

convexa a xeito de bocel ou toro, un pequeño filete, e unha  pequena superficie 

paralelepíeda. Como remate, unha cruz de sección cuadrangular nos extremos e 

oitavada no resto, que amosa nos extremos dos seu brazo horizontal unha forma de cruz 

florenzada.  

 

7.- Cruz parede finca rectoral de San Paio (1) 



                              

Localización 

 

Esta cruz encóntrase na parede da rectoral da parroquia de San Paio, dando á estrada 

comarcal Lugo-Fonsagrada. 

 

Coordenadas UTE: X: 631.847.20 / Y: 4.763.310.57 .  

 

Descrición 

 

Pequena cruz  latina que presenta unha  sección cuadrangular nos extremos mais cos 

arrestas rebaixadas. O extremo dos seus brazos mostra unha forma de cruz potenzada.  

 

8.- Cruz parede finca rectoral de San Paio (2) 

 

  

Localización 



 

Esta cruz encóntrase na parede da rectoral da parroquia de San Paio, dando á estrada 

comarcal Lugo-Fonsagrada. 

 

Coordenadas UTM: X: 631.810.76 / Y: 4.763.299.34   

 

Descrición 

 

Pequena cruz latina aque amosa unha  sección cuadrangular nos extremos mais cos 

arrestas rebaixadas. O extremo dos seus brazos mostra unha forma de cruz potenzada.   

 

9.- Cruceiro ao pé da casa rectoral de San Paio 

 

Localización 

 

Situado ao pé da casa rectoral de San Paio na parede que circunda a finca. 

 

Coordenadas UTM: X: 631.800.85 / Y: 4.763.306.13   

 

Descrición 

 

Está apoiado directamente na parede que circunda o adro. Base de estructura irregular 

sobre a que se ergue un fuste de sección cuadrangular no extremo superior e oitavado no 

resto. O capitel e de dobre estructura paralelepípeda cuadrangular. Finalmente,  unha 

cruz de sección cuadrangular nos extremos mais cos arrestas rebaixadas no resto, que 

amosa no extremo dos seus brazos unha forma de cruz potenzada.  

 

10.- Cruceiro ao pé do alpendre da casa rectoral. 



             

Localización 

 

Este cruceiro encóntrase ao pé da caseta que foi garaxe da casa rectoral. Supoñemos que 

antigamente por aquí ía un camiño e, que posteriormente foi transladado. 

 

Coordenadas UTM: X: 631.779  / Y: 4.763.316  

 

Descrición 

 

Cruceiro sen base,  apoiado directamente no chan. Fuste de sección cuadrangular nos 

extremos e oitavado no resto.Capitel de estructura paralelepípeda sobre o que se erque 

una cruz latina  

 

11.- Cruz por detrás da casa de Sal situado na finca da casa de Fernández. 

  



Antes de limpar                                               Despois de limpar 

 

Localización 

 

Esta cruz encóntrase na parede da finca da casa de Fernández de San Paio, por detrás da 

casa de Sal. 

 

Coordenadas UTM: X: 631.701 / Y: 4.763.290   

 

Descrición.  

 

Pequena cruz de sección cuadrangular nos extremos dos brazos e coas arestas 

rebaixadas no resto; os extremos dos seus brazos corresponden a una cruz potenzada.. 

 

12.- Cruz camiño San Paio- Moreira, na parede da finca da casa de Fernández 

 

Localización 

 

Esta cruz encóntrase na parede da finca da casa de Fernández de San Paio no camiño-

estrada que nos leva á parroquia de Moreira. 

 

Coordenadas UTM: X: 631.588  / Y: 4.763.382  

 

Descrición 

 

 Cruz latina, con sección cuadrangular nos extremos dos brazos e oitavada no resto; os 

extremos dos seus brazos corresponden a una cruz potenzada. 

 

13.- Cruceiro na marxe esquerda da estrada a Gracián   

 



         

 

 

 

Localización 

 

Este cruceiro encóntrase á entrada da finca ao pé da estrada que nos leva ao lugar de 

Gracián, frente á casa de Fórneas. 

 

Coordenadas UTM: X: 631.591 / Y: 4.763.213   

 

Descrición.  

 

Cruceiro sen base, apoiado directamente no chan. Fuste de sección cuadrangular nos 

extremos – máis ampla no extremo inferior- e oitavada no resto. Capitel que consta de 

dous elementos: o primeiro prismático cuadrangular; e o segundo paralelepípedo 

cuadrangular. Como remate, unha cruz latina que amosa unha sección cuadrangular nos 

extremos dos brazos e oitavada no resto; os extremos dos seus brazos son propios dunha 

cruz potenzada. 

 

 BARREDO  (SATO. ANDRÉ) 

 

1.- Cruceiro casa Mari Pepa de Barredo 

 



 
 

Localización 

 

Situada ao pé da casa de Marí Pepa. Situado sobre un pozo que foi tapiado.  

 

Coordenadas UTM: X: 629.492.56    Y: 4.765.808.14                                          

 

Descrición 

 

Cruz de base granítica cúbica cunha pequeña molduración convexa na súa parte 

superior. Ésta serve de sostén a un pequeno fuste de sección cuadrangular nos extremos 

e oitavado no resto. Sobre o fuste levántase un capitel que está composto nunha orde 

ascendente dos seguintes elementos; dous filetes superpostos de diferente tamaño; unha 

molduración cóncava a xeito de caveto; e unha pequena superficie paralelepípeda 

cuadrangular. Finalmente, unha cruz grega? que presenta unha sección cuadrangular nos 

extremos dos brazos e cosa restas biseladas no resto; os extremos dos seus brazos teñen 

forma dunha cruz potenzada.  

 

2.- Cruces no muro do adro da igrexa de Barredo 

       



     
                                           Cruces 1 e 2                                      

                        
                                                     Cruz 3 

 Localización 

 

Tres cruces, dúas na entrada ao adro da igrexa e unha terceira no muro traseiro. 

 

1 Coordenadas UTM: X: 629.437.20   Y: 4.765.779,72          

2 Coordenadas UTM: X: 629.435.87 Y: 4.765.777.77  

3 Coordenadas UTM: X: 629.461.01 Y: 4.765.756.49 

 

Descrición 

 



Pequenas cruces sobre o muro do adro da igrexa parroquial, asentadas sobre unha base 

poliédrica cuadrangular coas súas arestas superiores moi rebaixadas, que adoptan unha 

superficie troncopiramidal. Sobre a base erguesen dúas cruces latinas que amosan unha 

sección cuadrangular nos seus extremos e oitavada no resto; os extremos dos brazos 

teñen unha forma de cruz potenzada.    

A cruz nº 3 está asentada nunha plataforma irregular sobre a que se levanta unha base 

granítica composta nunha orde ascendente das seguintes partes: dúas superficies 

paralelepípedas cuadrangulares, superpostas, e de distinto tamaño; dunha molduración 

cóncava-convexa;e dunha superficie paralelepípeda cuadrangular.O conxunto da base 

ten unha forma troncopiramidal invertida. A base serve de soporte a unha cruz latina, 

que mostra unha sección cuadrangular nos seus extremos agás o  inferior do brazo 

lonxitudinal, e  coas arestas biseladas no resto. Os extremos dos seus brazos teñen 

forma de cruz potenzada.  

Este conxunto cruciforme lembra a existencia dun antigo viacrucis no adro da igrexa.   

 

3.-  Cruz da Pena Redonda 

 

 

                                       
 

Localización 

 

Cruz situada enrriba da pena de Pena Redonda. 

 

Coordenadas UTM: X: 628.627.90 Y: 4.766. 378.94 

 

Descrición 

 

Pequena cruz asentada directamente sobre unha pena. Presenta unha sección 

cuadrangular nos extremos dos brazos e coas arestas rebaixadas no resto; os extremos 

dos brazos teñen a forma dunha cruz potenzada.   

 
BARREDO - FRANCELOS (SAN XOÁN) 

 

1.- Cruz de Castedo 



  
 

Localización 

 

Cruz situada no muro da casa de Manuel de Baixo de Castedo. 

 

Coordenadas UTM: X: 632.377.09/ Y: 4.766.496.08 
 

Descrición 

 

Cruz de enormes proporcións, que mostra no extremo inferior do brazo lonxitudinal un 

engadido prismático, cuadrangular, a xeito de fuste, procedente doutra construcción, e 

que incorpora na parte inferior unha inscrición ilexible. O resto da cruz amosa unha 

sección cuadrangular nos extremos do brazo horizontal e no extremo superior do brazo 

lonxitudinal, estando as súas arestas rebaixadas na parte restante. Ademais os extremos 

dos brazos adoptan unha forma de cruz potenzada.  

 

Observacións 

 

Esta cruz estivo situada sobre unha pena que había enfrente da casa de Baixo. A póla 

dun castiñeiro rompeu o que debeu ser un cruceiro e posteriormente foi colocado, o 

resto,  no muro da casa.  

2.- Cruceiro da casa do Curuxo de Castedo 

 



                     
 

Localización 

Cruceiro situado dentro da aira da casa do Curuxo de Castedo 

Coordenadas UTM: X: 632.386.09/ Y: 4.766.494.03 

Descrición 

Plataforma dun chanzo de granito. Por riba un plinto que amosa dous corpos: 

O primeiro, de máis anchura, consta de dous filetes unidos por unha moldura cóncava-

convexa (cima reversa invertida), un toro (moldura rebaixada) 

O segundo está formado por unha estrutura prismática cadrangular, similar á da base. 

Fuste cilíndrico, con colariño nos extremos. 

Capitel cadrado con estrias. Un colariño separa o capitel do fuste 

Finalmente unha cruz grega, con estrías nos brazos orizontais e vertical. 

Observacións 

Este cruceiro foi construído a comenzos do século XXI. 

 

3.-Cruceiro das Peniñas Brancas 



     

Localización 

 

Cruceiro situado perto da estrada local (CP 12-08) que, nos achega ao lugar de Castedo, 

no monte que leva o nome de Peniñas Brancas.  

 

Coordenadas UTM: X: 631587.01/ Y: 4.765.558.98 

 

Descrición 

 

Cruceiro asentado sobre unha rocha, que amosa nunha orde ascendente un elemento 

sustentante a xeito de pedestal prismático, de forma cuadrangular, sobre o que se 

levanta un fuste de sección cuadrangular nos extremos e oitavado no resto. Sobre o fuste 

erguíase denantes un capitel granítico de forma troncopiramidal invertida, que hoxe está 

roto ao seu carón ao igual que a cruz de remate. 

 

Observacións 

 

Este cruceiro rompeuno un piñeiro cando se tirou o piñeiral que se encontraba ao seu 

carón. 

Restaurado en 2021 coa colaboración do Concello de Casttroverde e Deputación 

provincial de Lugo a petición da Asoc. Amigos do Patrimonio de Castroverde. 

 

4.- Cruceiros de Francelos (San Xoán) 

 

4.1- Cruceiro do adro da igrexa de Francelos. 

 



                           
 

Localización 

 

Cruceiro situado a carón da porta do camposanto, no adro da igrexa de Francelos. 

 

Coordenadas UTM:  X: 631.167.05/ Y: 4.766.636.96 

 

Descrición 

 

Cruceiro asentado sobre unha base poliédrica e paralelepípeda de sección cuadrangular 

e coas arestas superiores biseladas. Da base levantase un fuste de sección cuadrangular 

nos extremos – o inferior con máis amplitud que o superior- e oitavada no resto; na 

parte superior do fuste hai acanalamentos. Sobre o fuste un capitel que amosa unha 

estructura troncopiramidal invertida na que cómpre distinguir algunha pequena 

superficie paralelepípeda e, tamén, algunha de molduración cóncava. O cruceiro termina  

nunha cruz latina, sen efixies, florenzada, que amosa unha sección cuadrangular nos 

extremos e coas arestas rebaixadas no resto. 

 

Observación 

 

Este cruceiro pensamos que ten a mesma ou similar composición có das Peniñas 

Brancas e outros da zona e / ou do concello. 

 

4.2.- Cruz a carón da casa rectoral de Francelos. 

 



    
 

Localización 

 

Cruz situada a carón da casa rectoral de Francelos 

 

Coordenadas UTM:  X: 630.969.87/ Y: 4.766.495.43 

 

Descrición 

 

Cruz latina de grandes proporcións, apoiada sobre unha base cúbica. O brazo 

lonxitudinal, está composto nos seus tramos medio e inferior de acanaladuras, e o tramo 

superior dunha sección cuadrangular. O brazo horizontal amosa unha sección 

cuadrangular nos seus extremos e oitavada no resto. Os extremos dos brazos, tanto o 

horizontal como o vertical, en su tramo superior, amosan unha forma de cruz potenzada.  

Na parte superior do brazo lonxitudinal hai unha pequena cruz, sen efixies, por riba dun 

círculo; e na intersección dámbolos dous brazos lese a seguinte inscrición: opez  

 

4.3.- Cruceiro a carón da casa rectoral de Francelos 

 

                            



 

Localización 

 

Cruceiro situado a carón da casa rectoral de Francelos. 

 

Coordenadas UTM:  X: 630.971.18/ Y: 4.766.495.74 

 

Descrición 

 

Cruceiro asentado sobre unha base poliédrica e cúbica, que amosa as arestas superiores 

biseladas. Sobre ela levántase un dobre corpo prismático cuadrangular de diferente 

tamaño que sostén un fuste acanalado agás na parte superior que mostra unha sección 

cuadrangular. Por riba do fuste erguese un capitel, que ten unha forma troncopiramidal 

invertida, na que se distinguen varios elementos que nunda orde descendente son: 

pequena superficie paralelepípeda; pequena molduración cóncavo-convexa; unha 

molduración en filete. Como remate, hai unha cruz grega?, sen efixies,  de sección 

cuadrangular nos extremos e coas arestas reabixadas no resto; os extremos dos brazos 

son propios dunha cruz florenzada.  

 

Observación 

 

Esta cruz e o cruceiro situados a carón da casa rectoral,  parecen de construción recente.  

 

4.5.- Cruz de Vilafrío 

 

                       

Localización 

Situada no muro ao pé da capela deste lugar que pertence á aldea de Francelos, mais 

queda perto do roteiro Montecubeiro – Barredo.  

Coordenadas UTM:  X: 631.223.38 /  Y: 4.768.293.46 

Descrición 

Pequena cruz que suponemos  que puido formar parte dunha máis grande, sobre o muro 

parece que hai resto dun fuste. 



A cruz se apoia nun pedestal prismático cuadrangular, que serve de sostén a unha base 

monolítica; ésta está formada de dous elementos que nunha orde descendente son: unha 

superficie poliédrica cuadrangular e outra que ten forma troncopiramidal. No cume, 

unha cruz latina, sen imaxes,  florenzada, que amosa unha sección cuadrangular nos 

extresmos e oitavada no resto.   

BARRREIROS (SAN COSME) 

 

1. Cruceiro camiño do Albardeiro  

 

                        
 

Localización 

 

Situado ao pé do camiño entre o Albardeiro e O Feirobal – A Pumarega e antes do 

Cruce da Queimadiña. 

 

Coordenadas UTM: X: 638.305.72, Y: 4.761.702.62 

 

Descrición 

 

Sobre unha plataforma dun chanzo granítico levantase unha base monolitica e 

paralelepípeda, que presenta as arestas superiores redondeadas. Da base  sae o fuste  de 

sección cuadrangular nos extremos e oitavada no centro. Sobre o fuste erguese un 

capitel de forma troncopiramidal invertida cun filete na parte inferior. Finalmente unha 



cruz latina, sen efixies, potenzada, que amosa unha sección cuadrangular nos seus 

extremos e coas arestas biseladas no resto. 

 

2. Cruceiro do cruce de Pena Patela ou A Queimadiña 

 

         
 

Localización 

 

No cruce de camiños entre o Albardeiro e O Feirobal – A Pumarega e San Cosme de 

Barreiros e Marrondo, perto do lugar chamado A Queimadiña ou Pena Patela. 

 

Coordenadas UTM: X: 638.110.24, Y: 4.761.612.47 

 

Descrición 

 

Esta composto dunha plataforma dun chanzo granitico, que serve de soporte a unha base 

de forma paralelepípeda cuadrangular; nas súas caras hai unha ornamentación a base de 

aberturas semicirculares. Da base arrinca un fuste de sección cuadrangular nos extremos 

e coas arestas rebaixadas no resto. Sobre o fuste levantase un capitel que consta nunha 

orde descendente dos seguintes tramos: pequena molduración convexa; pequena 

superficie de forma troncopiramidal; a parte principal, unha moldura en caveto; e un 

filete. O cruceiro finaliza nunha cruz latina, sen imaxes,  florenzada, que mostra unha 

sección cuadrangular nos extremos e coas arestas rebaixadas no resto. 

Inscrición 

Ten inscrición no eixo vertical e horizontal da cruz, mais de imposible lectura, só 

chegamos a ler no brazo horizontal 1900 



3. Cruz entrada igrexa da Barreriros (San Cosme)  

 

 
                        
Localización 

 

Situada sobre o lintel da entrada ao campo santo de San Cosme de Barreiros, ao pé da 

igrexa. 

 

Coordenadas UTM: X: 149.431,93    Y: 4.768.900,96 

 

Descrición 

 

Sinxela cruz latina, sen efixies, biselada. 

 

BOLAÑO (SANTA BAIA) 

 

1.- Cruceiro da estrada a Pereiroá - Naveda    

                

             

Localización    



 

A carón da estrada  CP 12-12. Situada nun balado da chousa da casa de Cando. 

Coordenadas UTM:  X: 637.533 / Y: 4.767.804     

 

Descrición 

 

Componse dun base poliédrica e paralelepípeda, que sostén un fuste de sección 

cuadrangular nos extremos – máis amplo o inferior- con acanalamentos no resto. Éste 

serve de soporte a unha base que consta dos seguintes elementos nunha orde 

descendente: pequena superficie poliédrica cuadrangular; unha moldura en caveto; en 

un pequeño filete. Como remate unha cruz latina, sen imaxes, potenzada, que amosa 

unha sección cuadrangular nos extremos e coas arestas biseladas no resto. 

 

Comentario: Este cruceiro pertence á familia Carballedo do lugar de Pereiroá, parroquia 

de Bolaño, polas referencias que temos poida que sexa do ano 1800, arredor desa data. 

Foi levantado pola morte de dous nenos da familia Carballedo que estaban cuidando do 

gando e matounos un raio. 

 

2.- Cruz de Bolaño 

 

    
 

Localización 

 

Cruz empotrada na parede da casa de Río de Bolaño. 

 

Coordenadas UTM: X: 636.281,90 / y: 4.766.732.02 

 

Descrición 

 

Pequena cruz de márnore, latina, sen efixies, de sección cuadrangular na parte inferior 

do brazo lonxitudinal e con rebaixes no resto. Mostra a inscrición: JNRI na parte 

superior do brazo longitudinal. 

 

CELLÁN DE CALVOS (SAN SALVADOR) 

 

Nesta parroquia non hai nada salientable a nivel de curces ou cruceiros. Comprobar 

entrada igrexa. 

 

CELLÁN DE MOSTEIRO (SAN PEDRO) 

 



 
 

Localización  
 

Pequena cruz, situada enriba do dintel do adro da igrexa vella. 

 

Coordenadas UTM: X: 636.716.26, Y: 4.761.167.33 

 

Descrición 

 

Pequena cruz latina sen efixies. 

 

COVELAS (SAN MIGUEL) 

 

Nada que salientar.  

 

ESPASANDE (SANTIAGO) 

 

Nada que salientar.  

 

A FRAIRÍA (SANTA MARÍA) 

 

Nada que salientar.  

 

FURÍS (SANTO ESTEVO) 

 

1.- Cruceiro e Pousadoiro de Furís 

 

 



   
 

     
 

Localización 
 

Coordenadas UTM: X: 640.260  / Y: 4.759.061 

 

Descrición 

 

Está composto dunha plataforma de tres chanzos graníticos sobre a que se levanta unha 

base monolítica que nunha orde ascendente posúe tres elementos: o primeiro e o terceiro 

de forma paralelepípeda cuadrangular – este último amosa as arestas superiores 

redondeadas- ; ámbos os dous están unidos por unha moldura cóncava de media cana. 

Sobre a base se levanta un fuste oitavado, que amosa un colariño na parte superior.Éste 

serve de soporte a un capitel case esférico, que mostra algúns resaltes octoedricos de 

diferente tamaño. No cume, unha cruz latina sen efixies, de sección oitavada que 

presenta resaltes cuadrangulares nos extremos do brazo horizontal e resaltes octoedricos 

no extremo superior do brazo lonxitudinal      

Pousadoiro en forma de púlpito (un dos poucos que quedan xunto co de Miranda). Esta 

composto nunha disposición ascendente de dúas superficies poliedricas e 

paralelepípedas, que serven de soporte a unha estructura troncopiramidal invertida con 



resaltes en cada unha das súas caras; o pousadoiro remata nunha gran peza de cantería 

con molduracións convexas nos seus bordos.     

 

2.- Cruceiro de Pereira - Furís 

 

                                 
 

Localización 

 

Este  cruceiro encóntrase ao pé da capela de Pereira (Santa Bárbara),  a carón da estrada 

que nos conduce ás aldeas de A Abelleira, Azureira… 

 

Coordenadas UTM; X: 641.362  / Y: 4.759.181 

 

Descrición 

 

Cruceiro de base paralelepípeda irregular, case cuadrangular, da que se ergue un 

pequeño fuste de sección cuadrangular nos extremos con acanaladuras no resto. O fuste 

serve de sostén a un capitel sinxelo de estructura paralelepípeda cuadrangular con 

resaltes cuadrangulares námbolos dous extremos. Como remate, unha cruz latina sen 

efixies, florenzada de sección cuadrangular nos extremos e oitavada no resto.    

 

GOI (SANTA MARÍA MADANELA) 

 

Nada que salientar. 

 

MASOUCOS (SANTIAGO) 

 

Nada que salientar.  

 

 A MEDA (SANTIAGO) 

 

1.-Cruz da capela de (Córneas) 



 

  
 

Localización 

 

Coordenadas UTM:  X: 631.433.87 /  Y: 4.769.803.51 

 

Descrición 

 

Pequena cruz latina, sen efixies, que mostra unha sección cuadrangular námbolos dous 

brazos. Apoiase nunha estructura irregular de cantería, situada sobre unha pequena 

capela pertencente á casa Lodeiro do lugar de Córneas, parroquia e A Meda.  

 

2.- Cruz do cruceiro (Córneas) 

 



Localización 

 

Situada entre a Meda e o lugar de Córneas, no lugar chamado o Cruceiro 

 

Coordenadas UTM: X: 630.879.53 /  Y: 4.769.203.52 

 

Descrición 

 

Cruz latina, sen imaxes, de importantes proporcións, que posue unha sección 

cuadrangular námbolos dous brazos con pequenos biseis. Apoiase nunha base de 

estructura poliédrica e paralelepípeda irregular. Toda ela é de granito, esbelta e sinxela 

con dúas inscricións: 

 

Inscrición cara norte: ALONSO MORÁN  ANO 1766 

Inscrición sur:      DE CORNIAS 

 
3.-Cruz e cruceiro de A Meda 

3.1.- Cruz dos pastizais 

  



  

   Cara Oeste                                                         Cara Este 

Localización 

 

Cruz situado na pista que vai desde a parroquia de A Meda que nos leva aos pastizais. 

Coñecido como o cruz do Forno, do Couso ou do lobo meigo.  

 

Coordenadas UTM: X: 630.365.93  Y: 4.768.702.43                                                   

 

Descrición  

 

Cruz latina, sen efixies, potenzada, que amosa unha sección cuadrangular nos extremos 

dos brazos e coas arestas rebaixadas no resto. Asentase nunha base de estructura 

poliédrica e cuadrangular. Toda ela é de granito, esbelta e sinxela con inscricións: 

 

Cara SW:  

 ILEXIBLE 

Cara NE:  

- E -  SUS MA- - 

JESUS MARIA ? 

Cara SE:  

ANO D 

 E  1797 

Cara NW:  

SEN INSCRICIÓN 

 

3.2.- Cruceiro perto da casa da “Avellanas” / Abelás ou Abelairas. 

 



  
 

                 
 

Localización 

 

Situada ao sur este da entidade de A Meda 

 

Coordenadas UTM: X: 629.322.36 Y: 4.769.117.79                                              

 

Descrición  

 



Esta composto dunha base de estructura paralelepípeda, sobre a que se ergue un fuste de 

sección cuadrangular nos extremos e con acanaladuras no resto. O fuste serve de soporte 

a un capitel sinxelo, de estructura poliédrica e paralelepípeda cuadrangular. No cume 

unha cruz latina, florenzada, sen imaxes, que mostra unha sección cuadrangular nos 

seus extremos e oitavada no resto.    

 

Inscrición:  SW:  )OM-ADE/AIO  (DIFÍCIL OU IMPOSIBLE LECTURA) 

                           ANO  

                            O                        (NO CAPITEL) 

 

4.-  Cruces na igrexa, adro e cemiterio parroquias de A Meda 

 

4.1.  Cruz misioneira 

 

 
 

Localización 

 

Situada na parede do lado Norte -  Noroeste da igrexa 

 

Coordenadas UTM: X: 630.168.35, Y: 4.768.770.10 

 

Descrición 

 

Cruz latina, sen efixies, de madeira, e cun rebaixe ao longo dos seus brazos, que 

mostran nos seus extremos uns enfeites. 

 

     Inscrición:    

                    SANTA       MISIÓN 

                                     

                                   1 

                                   9 

                                   6 

                                   3 

                

4.2. Cruz na parede do adro fronte á igrexa.    



         
 

Localización 

 

Situada na parede do adro da igrexa fronte á entrada principal 

 

Coordenadas UTM: X: 630.154.15, Y: 4.768.770.10 

 

Descrición 

 

Cruz latina, de ferro, sen efixies, sostida por un pilar granítico, case cilíndrico. 

 

4.3. Cruz do campo santo 



 

 

Localización 

 

Situada na parede do adro da igrexa fronte á entrada principal 

 

Coordenadas UTM: X: 630.153.9 , Y: 4.768.748.38 

 

Descrición   COMPROBAR SE É DE MARMORE. 

 

Cruz de mármore apoiada sobre o que podio ser un fuste de cruceiro. 

 

MIRANDA (SANTIAGO) 
 
MIRANDELA (SANTO ANDRÉ) 
 
MONTE (SANTA MARÍA) 
 
Nada que salientar.  
 
 
MONTECUBEIRO (SAN CIBRAO) 

 

1.- Cruceiro de Verducedo ou “Cruz” de Valentín 

 

 



                                  
 

Localización 

 

Encontramos este cruceiro na pista que vén desde Naveda a Teixeda por encima de 

Verducedo. 

 

Coordenadas UTM: X: 638.291.99/ Y: 4.769.678,62 

 

Descrición. 

 

Este cruceiro componse dunha base granítica de forma troncopiramidal cos bordos das 

arestas biselados. Ésta serve de sustento a un fuste de sección cuadrangular nos 

extremos e oitavado no resto. Do fuste xurde un capitel, de forma troncopiramidal  

invertida. A cruz, latina e de tipo florenzada e sen imaxes; amosa unha sección 

cuadrangular nos extremos 

 

Observacións: 

 

Cóntase que o cruceiro foi levantado por mor do falecemento dun neno que  o matou un 

raio. Ricardo G. Polín, non libro; Castro Verde nas crónicas de Rogelio Reigosa, nas 

notas de D. Rogelio Reigosa, di: “Posterior a todo esto tenemos en los montes de 

“Berducedo”, eregido cuango la muerte por un rayo de un hijo de este pueblo, llamado 

este crucero “Cruz de Valentín” por el nombre del fallecido” (páx. 188) 

 

2.- Cruz de Cepomundín ou Zarro Novo 

 



 
 

Localización 

 

Áchase na casa de Genaro de Cepomundín, lugar de Monte Cubeiro (San Cibrao) 

 

Coordenadas UTM: X: 636.849.96  / Y: 4.770.383.46 

 

Descrición.  

 

Esta pequena cruz encontrouse nunha parede perto da casa de Genaro e  comentounos, 

Genaro, que no lugar onde se encontrou enterraban ao nenos non bautizados. 

3. – Cruceiro da Granda 

      



                 

 
Localización 

 

Este cruceiro áchase na pista que sobe desde o lugar do  Barreiro a Cepomundín na 

parroquia de Monte Cubeiroe (San Cibrao) 

 

Coordenadas UTM:  X: 636.774,52/ Y: 4.771.015,30 

 

Descrición 

 

Cruceiro construido sobre unha plataforma de cachotería e unha base monolítica de 

granito con forma de prisma rectangular. O fuste, de sección cadrangular nos extremo 

inferior e oitavado no resto do fuste e con rebaixes no imoscapo, remata nun capitel 

moldurado. A cruz, latina e de tipo florenzada e sen imaxes. 

Inscrición 

Na base figura esta inscrición que é moi díficil ler: 

LIÑA 1: EP T ACERCE     - PODE DICIR: ESTE CRUCEIRO 

LIÑA 2: EL S ?? – JOSE – PODE DICIR: LO HIZO JOSE 

Por que dicimos isto?  Porque o de San Cibrao sabemos que o fixo José Ulloa. 

Casa canteiro de Santadrao. 

               
4.-  Cruceiro e cruces de Montecubeiro (San Cibrao) 

4.1. Cruceiro de Montecubeiro (San Cibrao)  

 



                                        

                 

Localización 

 

O cruceiro está situado a entrada do campo que hai na igrexa de  Monte Cubieiro (San 

Cibrao) As cruces encontranse na parede da igrexa e no pórtico da entrada á mesma. 

 

Coordenadas UTM:  X: 636218,74 /  Y: 4.771.608,69 

 

Descrición 

 

De todo o conxunto o  máis importante e significativo é o cruceiro. Construído no ano 

1778, presenta unha orientación NE-SE.  Levantado sobre  dous chanzos de granito 

sobre a que se levanta unha base monolítica de forma cadrada, onde figura a seguinte 

inscrición:  

 

Cara SW:  

ESTE CRUZIER 

O LO HIZO JOSEPH 

ULLOA ANO D  

1778 

Cara NE:  

ULLOA VECI 

NO D SA 

N     ADRA    



Cara SE:  

VIVA LA VI 

RGEN 

Mª 

 

Cara NW:  

ESTE LO IZO JO 

SEPH ULLOA A 

SU COSTA Y 

DE VOCION 

* Nota a pé de páxina: no libro; Castro Verde nas crónicas de Rogelio Reigosa, da 

autoría de Ricardo G. Polín nas notas de D. Rogelio Reigosa, di: “ESTE CRUEIRO /LO 

HIZO/ JOSÉ HULLOA/EL AÑO 1778/ A SU COSTA/ Y DEVOCIÓN”. (páx. 187). 

Temos que dicir que no esencial coincidimos, mais é unha lectura incompleta. 

 

Por riba da base o cruceiro alóngase nun  fuste de sección cadrangular no extremo 

inferior e oitavado no tramo central, con rebaixes no imoscapo. 

Sobre o futste apóiase un capitel, que amosa unha forma troncopiramidal invertida que, 

está fendido nun extremo. 

O cruceiro remata nunha cruz que, mostra sección cuadrangular nas arestas do estremo 

inferior mentes que non resto das arestas son biseladas. Ademais é de tipo florenzada. O 

seu anverso está decorado, cunha efixie de Cristo, que presenta os seguintes trazos: 

unha coroa de espiñas na cabeza, que está inclinada ao lado dereito; os brazos están 

estendidos ao longo da cruz e as mans están abertas; o perizoma teno para o lado 

esquerdo;  as pernas, lixeiramente flexionadas, amosan o pé dereito por riba do 

esquerdo e ámbolos dous sobre o capitel. O seu reverso está ornamentado cunha imaxe 

vestida cunha túnica e manto que, amosa as mans en posición de oración. 

 

4.2. As cruces 

 

      

Localización 

 

Cruces situadas no pórtico da igrexa e cruz de misión na parede este. 

 

Descrición 

 

Cruces de madeira sen maior importancia, non sabemos se teñen que ver coa misión da 

cruz franciscana coa seguinte inscrición: 

 

                                     MUERTE 

                                          PP 



                 INFIERNO  CAPUCHINOS  GLORIA 

                                        19-23 

                                      JUNIO  

                                       1960 

                                      JUICIO 

5.- Cruceiro de As Cabozas 

    

        (Foto cedida por D. Xosé Mª Gómez  Vilabella)               Estado actual 2014 

                            
                                                      Estado actual do imoscapo 2014                     

 

 

 

 



RESTAURACIÓN 2017 

 

  
 

                     
 



 
                          Inaugurado o día 1 de outubro de 2017 

Localización 

 

O cruceiro das Cavozas encontrábase no cruce de estradas, entre a que sobe  a Monte 

Cubeiro (San Cibrao) e a que nos leva a Berlán.  

 

Coordenadas UTM: X: 635.347.86 /  Y: 4.772.186.22  

Achámolo, encontrámolo desmontado ao pé da casa das Cavozas, moi perto de onde 

estaba e cuberto de maleza. 

 No verán de 2017  Pablo Otero Varela de Tórdea, logo de insistir ás institucións que 

colaboraran  na súa restauración, finalmente, volveu ao seu lugar o día  a finais de 

setembro de 2017 e inaugurouno a Asoc. Amigos do Patrimonio de Castro Verde e 

veciós de Monte Cubeiro. 

Localización actual e coincidente, máis ou menos onde estaba antes de ser desmontado:  

Coordenadas UTM: X: 635.340.55 /  Y: 4.772.378.4 

 

Descrición 

 

Cruceiro de base cadrada de granito. O fuste, de sección cadrangular nos extremos e 

oitavado no tramo central, con rebaixes no imoscapo, remata nun capitel moldurado. A 

cruz, latina e de tipo florenzada, amosa no seu anverso a efixie de Cristo. Parece que 

encima do Cristo amosa unha cartela. 

Inscrición 

Sabemos que este cruceiro ten inscrición, mais de imposible lectura. 

 

Observación 

Restaurado en 2017 coa colaboración do Concello de Casttroverde e Deputación 

provincial de Lugo a petición da Asoc. Amigos do Patrimonio de Castroverde. 

 

 

 



 

 

6 .- Cruceiro de Maxide 

  

     

Localización 

 

O cruceiro de Maxide  situado neste lugar entre as Casas de Aurelia e a Casa de Río no 

chamado Campo de Ares.  

 

Coordenadas UTM:  X: 635.384,05/  Y: 4.773.578,62 

 

Descrición 

 

Cruceiro que descansa sobre dous chanzos de cachotería. Base monolítica de dous 

tramos: o inferior, poliédrico e paralelepípedo cuadrangular con rebaixe perimetral e 

achaflanada; o superior, amosa unha forma troncopiramidal invertida con alguns 

rebaixes.  O fuste, de sección cadrangular nos extremos e oitavado no resto. O capitel 

amosa tres molduras: a inferior, e unha moldura cóncava ou caveto; a superior e un 

caveto invertido; ambas as dúas están unidas por un filete.  emata nun capitel 

moldurado. A cruz, latina, sen imaxes e de tipo florenzada amosa unha sección 

cuadrangular nos extremos e oitavada no resto.  

 

Observacións. 

 

Parece que este cruceiro mandouno construír  o Prior de Meira, Frei  Mantín de Ares. 

Inscrición 



Sabemos que ten inscrición nas catro caras da base, mais de lectura imposible, debido 

ao desgaste que sufriu  a través do tempo. 

 

7.- Cruceiro das Louseiras ou de Cogula  

  

Localización 

 

Leva esta denominación das Louseiras ou Cogula por estar  situado no cruce da pista  

que nos leva ao lugar de  Cogula e a estrada que vai a Montecubeiro (San Cibrao)  (PR-

1204)  
 

Coordenadas UTM: X: 636.093.78 /  Y: 4.770.240,71 

 

Descrición 

 

Cruceiro levantado sobre  dous chanzos de cachotería. Base granítica, de forma cúbica 

coas arestas superiores biseladas. Sobre ésta levantase un fuste, de sección cuadrangular 

nos extremos e oitavado no resto.O fuste serve de soporte a un capitel con dobre 

moldura: a inferior, un caveto; e a superior, un filete. A cruz, latina, sen imaxes,  e de 

tipo florenzada; amosa  unha sección cuadrangular nos extremos e oitavada no resto.  

 

Observacións.  

Inscrición 

* Nota: Na base ten unha isncrición de difícil ou imposible lectura, mais no libro; 

Castro Verde nas crónicas de Rogelio Reigosa, de Ricardo G. Polín, nas notas de D. 

Rogelio Reigosa, dinos “FUE HECHO POR / JOSÉ SÁNCHEZ / AÑO 1895” (páx. 

187). 



No citado libro dísenos: “Mencionaremos otro desaparecido en términos de Mouriz, 

mojón de deslinde de los montes de Montecubeiro y Bolaño” (páx. 188). 

 

 

MIRANDA (SANTIAGO) 

 

   
 
 

  
 
Localización 

 

Situado este cruceiro e púlpito ou pousadoiro no antigo campo da festa da parroquia de 

Miranda. 

 

Coordenadas UTM: X: 637. 168 / Y: 4.758.708  

 

Descrición 

 



Cruceiro composto dunha plataforma de cachotería, que serve de sostén a unha base 

monolítica composta de tres partes: a inferior, de forma paralelepípedad cuadrangular; a 

superior, de forma moldurar a xeito de bocel; e a do medio tamén cunha moldura 

cóncava-convexa. Un fuste de sección cuadrangular nos extremos e oitavado no resto, 

que serve de soporte a un capitel de catro tramos: nunha orde descendente, ábaco, 

equino, colariño, e bocel. Como remate, unha cruz latina, sen imaxes, e florenzaa. 

Diante do cruceiro achamos outro dos púlitos ou pousadoiros que temos no concello de 

Castroverde. 

Está composto de tres partes: a inferior, moldurar a xeito de caveto; a superior, de forma 

poliédrica cuadrangular; e a do medio, de forma troncopiramidal invertida. 

 

MIRANDELA (SANTO ANDRÉ) 

 

1.-Cruz situada á entrada da igexa da parroquia de  Mirandela. 

 
 

                         
 

Localización 

 

Cruz situada no muro que rodea a igrexa de Mirandela situada ao lado dereito da 

entrada ao adro da igrexa parroquial. 

 

Coordenadas UTM : X: 638.024 /Y: 4.758.602 

 

Descrición 

 

Sobre o muro que rodea o adro da igrexa levántase unha cruz, que amosa  unha base, de 

forma troncopiramidad, que é o elemento que sostén a unha cruz granitica, latina, sen 

imaxes, e de sección cuadrangular con algúns rebaixes. 

 

2.- Cruz situada á entrada do cemiterio da parroquia de  Mirandela. 

 



  

Localización 

 

Situada sobre o lintel da entrada ao camposanto de Mirandela. 

Coordenadas UTM: X: 638.004 / Y: 4.758.617 

 

Descrición 

Cruz  apoiada sobre unha lousa que hai sobre o lintel da porta que dá ao camposanto. 

Trátase dunha cruz latina, sen imaxes, e florenzada. 

MONTE (SANTA MARÍA) 

 
Nada que salientar. 
 
MOREIRA (SANTA MARÍA) 

 

É moi probable que as cruces e cruceiros desta parroquia formaran parte dun viacrucis. 

1.- Cruceiro das Casas do Monte. 

 

   
 



 

 

Localización 

 

Situado á entrada do lugar, a carón do camiño, ao pé dun piñeiral 

 

Coordenadas UTM:  X:  632.490 / 4.764.789  

 

Descrición 

 

Cruceiro asentado sobre unha pena. Posúe un fuste cuadrangular nos extremos e coas 

arestas rebaixadas no esto. O capitel é clásico e moldurado.Sobra el se apoia unha cruz    

que actualmente está partida. 

 Observación 

Restaurado en 2021 coa colaboración do Concello de Casttroverde e Deputación 

provincial de Lugo a petición da Asoc. Amigos do Patrimonio de Castroverde. 

 

 

 2.- Cruceiro do adro da igrexa de Moreira  

 

                          
 

Localización 

 

Este cruceiro encóntrase adro da igrexa de Moreira. 

 

Coordenadas UTM: X: 632.146.67 / Y: 4.764.352.24 

 

Descrición 

 

Trátase dun cruceiro que ten unha base monolítica de dous tramos:o inferior, poliédrico 

e paralelepípedo cuadrangular; e o superior, de forma troncopiramidal.Un fuste de 

sección cuadrangular nos extremos – máis ensanchado no extremo inferior, cun dobre 

corpo- e oitavado no resto. O capitel, de estilo clásico, e moldurado. Como remate, unha 



cruz granitica, latina, sen efixies de sección cuadrangular nos extremos e oitavado no 

resto 

 

3.-Cruz da parede da finca da rectoral 

 

                     

Localización 

 

Pequena cruz latina, sen efixies, florenzada, de sección cuadrangular nos extremos e 

oitava no resto. Esta apoiada sobe a parede da rectoral.  

 

Coordenadas UTM: X: 632.173.69 / Y: 4.764.319.17 

 

4 .- Cruceiro do cemiterio de Moreira 

 

                              
 

Localización 

 

Este cruceiro áchase no camposanto,  



 

Coordenadas UTM: X: 632.106.28 / Y: 4.764.215.52 

 

Descrición 

 

 Asentado sobre unha base de cantería a rente do chan, amosa un   fuste cuadrangular 

nos extremos – máis ensanchado no extremo inferior- . Sobre éste erguese un capitel 

que mostra varios tramos, que teñen a seguinte forma nunha orde descendente: forma 

poliédrica e paralelepípeda cuadrangular; troncopiramidal invertida; moldurada, a base 

de filetes, de diferente tamaño, e superpostos. Finalmente, no cume, unha cruz latina, 

sen efixies, florenzada, de sección cuadrangular nos extremos e oitavada no resto. 

ensanchados nos extremos.  

 

5.- Cruceiro de Nadela 

                       

Localización 

Colocado a carón da casa de Nadela de Arriba, hoxe casa de Lucas.  

 

Coordenadas UTM:  X: 631.766.43 / Y: 4.764.047.53 

 

Descrición 

 

Asentado sobre un rochedo, con fuste de base cadrada de pouca altura na base e 

octoédrico no corpo, capitel troncocónico con diversas estrías, sobre o que se asenta a 

pequena cruz cos brazos ensanchados. 

 

6.- Cruz de As Salburiñas 



                            

Localización 

 

Acháse esta cruz no lugar de As Salburiñas ou Salguriñas, na parroquia  de Moreira 

entre os lugares de Nadela e Vilar de Cas. 

 

Coordenadas UTM: X: 631.506.30 / Y: 4.763.964.32  

 

Descrición 

 

Cruz asentada sobre unha base paralelepìpeda cun fuste en forma prisma e de pouca 

altura, apoiada sobre unha pequena parede toda ela. 

 

Lenda ou realidade.- 

 

“Cóntase que foi colocado co motivo  da emigración dun rapaz, da casa de Abaixo de 

Nadela e foino despedir  súa nai, con tal motivo, no lugar de As Salburiñas mandou 

levantar esta cruz. Outra versión di que foi colocada con motivo da motre dun home 

que o matara un raio.” 

 

PADERNE (SANTO ESTEVO)  

 

1. Cruz da capela da casa de Pallín de Paderne 

 



 
 
Localización 

 

Acháse esta cruz ao lado esquerdo da entrada á capela da casa de Pallín de Paderne. 

 

Coordenadas: X: 140.952.86 / Y: 4.770.973.70 

 

Descrición 

 

Cruz de madeira colocada na parede exterior da capela. 

 

 

 PÁRAMO (SAN MIGUEL)  

Nada que salientar.  

 

 

 
PENA (SANTA MARÍA MADANELA 

   

1. Cruceiro das Veigas de Feás 



   
 

Localización 

 

Este cruceiro encóntrase, actualmente, na aira da Casa de Moreira de Pena. Foi 

trasladado do seu lugar orixinario, das Veigas de Feás, a finais da década de 1970, 

debido ao roubo dunha das tres imaxes de que constaba. Este cruceiro servía de fito 

xurisdicional entre as demarcacións de Monte Cubeiro (Castroverde) e Lea  (Pol). 

 

Coordenadas UTM:  X: 635.292.22 /  Y: 4.769.290.05 

 

Descrición 

 

Cruceiro  levantado sobre  dous chanzos de granito sobre a que se levanta unha base 

monolítica de forma paralelepípeda. Por riba da base o cruceiro alóngase nun  fuste de 

sección cadrangular nos extremos e oitavado no tramo central. Nunha das caras amosa 

os instumentos da paixón, que aparecen esculpidos en relevo, mostrando nunha orde 

descendente: os tres cravos, un martelo, unhas tenaces.   

Sobre o futste apóiase un capitel, que amosa unha forma troncopiramidal  invertida e 

está decorado cunhas volutas nos vértices das arestas e cun querubín  en cada unha das 

catro caras. 

O cruceiro remata nunha cruz que, mostra sección cuadrangular nas arestas do estremo 

inferior mentres que non resto das arestas son biseladas. Ademais é unha cruz de tipo 

florenzada nos estremos. O seu anverso está decorado, baixo unha cartela, cunha efixie 

de Cristo, que presenta os seguintes trazos: unha coroa de espiñas na cabeza, que está 

inclinada ao lado dereito; os brazos están estendidos ao longo da cruz e as mans están 

abertas; o perizoma para o lado dereito; as pernas, lixeiramente flexionadas, amosan o 



pé dereito por riba do esquerdo e ámbolos dous sobre unha caveira. O seu reverso 

parece que non ten nada e ao lado tiña unha Virxe a outra imaxe que desapareceu. 

PEREIRAMÁ (SAN XULIÁN) 

CRUCEIRO DE SAN XULIÁN 

                                                             

                    
 

 

Localización 

 

Cruceiro situado a carón da igrexa no cruce de camiños: 

 

Coordenada X: 635.778.12 m.  Coordenada Y: 4.762.758.72 m. 

 

Descrición 

 

    Plataforma de tres chanzos, mal conservados y deteriorados. Unha base 

paralelepípeda cun nivel superior máis amplo que o resto. Un fuste de sección 

cuadrangular nos seus extremos e oitavado no resto. Un capitel de forma 



troncopiramidal invertida, que posue un equino sobre unha moldura en caveto. Unha 

cruz latina, de sección cadrangular nos extremos e biselada no resto. Os extremos da 

cruz son redondeados. 

 
A PUMAREGA (SANTA MARIÑA) 

 
1.- Peto de ánimas e cruces  

 

 
 

Localización 

 

Peto de ánimas e pequenas cruces latinas situados no muro da entrada ao adro da igrexa 

e cemiterio de A Pumarega. Todos a carón da estrada (CP 12-01) 

    

Coordenadas UTM: X: 637.061.76/ Y: 4.760.676.12   

 

Descrición.  

 

Trátase dun pequeno corpo poliedrico rectangular, que posúe unha pequena cuberta a 

dúas augas. No seu interior non hai ninguna imaxe, conservando só a reixa.. 

Ao seu carón, no muro de separación do adro do exterior, hai dúas cruces pequenas, 

latinas, que se apoian sobre bases paralelepípedas, que amosan algunhas irregularidades. 

 

2.- Cruceiros  

 

2.1. Cruceiro 1  

 



                                  
 

Localización 

 

Cruceiro este, xunto cos outros dous, situados ao pé da estrada (CP 12-01) que, 

comunica o Empalme (Estrada Lugo – A Fonsagrada) con Sobrado, na marxe esquerda 

despois da igrexa de A Pumarega e separados entre si, a poucos metros, uns dos outros. 

 

Coordenadas UTM: X: 637. 070.95 , Y: 4.760.643.44 

 

Descrición 

 

 Sobre unha base paralelepípeda, o fuste de sección cuadrangular sobre o que se ergue 

un capitel  que amosa un ábaco, un filete e un colariño. Cruz latina co eixo transversal 

máis longo que o vertical de sección oitavada. 

 

2.2. Cruceiro 2  

 



                            
Localización 

    

Coordenadas UTM: X: 637.074.38 , Y: 4.760.592.29 

 

Descrición 

 

Da base,  de forma paralelepípeda cos bordos (arestas) superiores redondeados. Fuste 

rematado no extremo superior en forma cadrada, Fuste de estrutura prismática 

cuadrangular sobre o que se ergue un capitel, que mostra un ábaco, un filete e un 

colariño. Remata nunha cruz de sección oitavada. 

 

2.3. Cruceiro 3  

 

                              
 

Localización 

 

 Coordenadas UTM: X: 637.091.48 , Y: 4.760.546.63 

 

Descrición  



 

Sobre unha plataforma, que amosa un chanzo de estrutura paralelepípeda irregular, 

erguese unha base de dous tramos: o inferior paralelepípedo e o superior 

troncopiramidal. Sobre a base levantase un fuste biselado no extremo inferior, que é o 

que conserva. Carece de capitel e cruz. 

2.4. Cruceiro do Feirobal 

                  

Localización 

 

Cruceiro situado dentro da finca da casa do Feirobal. 

 

Coordenadas UTM: X: 637.176.03 , Y: 4.760.803.53 

 

Descrición 

  
Sobre unha estrutura irregular de cemento, érguese unha base con dous tramos: o 

inferior de estrutura paralelepípeda e o superior cunha moldura en nacela invertida. 

Logo, o fuste de sección cuadrangular no extremo inferior e oitavado no resto. O capitel 

amosa un ábaco sobre unha estrutura paralelepípeda, que presenta unhas acanaladuras 

de forma triangular no tramo central. A cruz mostra unha sección cuadrangular nos seus 

extremos e oitavada no resto. Os extremos externos da cruz son potenzados.  



 
REBORDAOS (SAN XURXO) 

 

                         
                                                

Localización 

 

Encontramos este cruceiro nun valado do cruce de Camiños que veñen, un de Fontao e o 

outro de Serés. 

 

Coordenadas UTM:  X: 634.299.40 / Y: 4.766.264.29 

 

Descrición.  

 

Cruceiro construído sobre unha base asentada nun valado. O fuste é monolítico, de 

sección cuadrangular nos extremos e oitavado no resto. Serve de soporte a un capitel, 

que amosa una estrutura paralelepípeda sobre un colariño liso. Esta manifestación 

artística remata nunha cruz latina de sección cuadrangular cos seus extremos 

potenzados. 

 

Observacións: 

 

Cruceiro moi simple e moi desgastado 

 

RECESENDE (SAMN CIBRAO) 

 

Nada que salientar.  

 

RIOMOL (SAN PEDRO) 

 

 

CRUCES DE RIOMOL 

 

 



 

 

1. CRUZ DA ENTRADA DO CAMPO SANTO DE RIOMOL 

 

 
 

Localización 

 

Situada sobre o lintel da entrada ao campo sto. de Riomol 

 

COORDENADAS U.T.M. X: 150.209,43   Y: 4.767.863,99  

 

Descrición 

 

Pequena cruz cos brazos ensanchados nos extremos 

2. CRU DO FONDO DO CAMPO SANTO DE RIOMOL 



 

 

Localización 

 

Situada sobre  ao fondo do campo sto. de Riomol 

 

Coordenadas UTM: X: 639.441.57  Y: 4.760.324,93 

Descrición 

 Pequena cruz asentada sobre a parede a carón do que puido ser unha sepultura. 

3.- PETO DE ÁNIMAS DA CAPELA DE RIOMOL (San Roque) 

   

 

Localización  



Peto de ánimas situado dentro da fiestra da capela de Riomol (San Roque) 

 

Coordenadas UTM UTM: X: 639.031,67  Y: 4.760.094,24 

 

Descrición 

 

Pequeno peto redondo feito en madeira maciza 

 

SAN MIGUEL DO CAMIÑO (SAN MIGUEL) 

 

Nada que salientar.  

 

SERÉS (SAN PEDRO) 

CRUCEIRO DO CAMIÑO DE VALVERDE, SERÉS 

 

     
 

 

Localización  

 

Cruceiro situado á entrada dunha finca no camiño de Valverde que leva á parroquia de 

Rebordaos,  que sae da estrada (CP 12-08) que comunica as parroquias de Serés e 

Bolaño , a uns douscentos metros achamos o resto deste cruceiro.  

 

Coordenadas UTM: X: 634089,49/  Y: 4.767.101.62 

 

Descrición 



 

Cruceiro do que a base non se ve. O fuste, de sección cadrangular nos extremos e 

oitavado no tramo central que, remata nun capitel moldurado. A cruz, como se pode ver, 

desapareceu. 

 

SOUTO DE TORRES (SAN TOMÉ) 

 

CRUCEIRO DE SOUTO D ETORRES 

 

cr    

                              

                                                                                 

Localización 

Fermoso cruceiro, situado a carón do Camiño Primitivo e do campo da festa da 

parroquia, fronte á igrexa.  

 



Coordenadas UTM:  X: 633.347 /  Y: 4.764.229    

 

Doado e mandado facer polo sacerdote D. Sabino Seijas, nativo desta parroquia e 

desenvolvendo o seu labor en parroquias de Lalín. Foi construído por O Vila, Lalín, 

1999, segundo consta na base do mesmo cruceiro 

 

Descrición 

 

Cruceiro de construción recente, ano 1999,  como se pode observar e sabemos pola data 

da base, consta de tres chanzos de base cadrada,  cunha pequena base onde constan os 

datos arriba indicados, o fuste irregular, cadrado na parte inferior e na parte alta, 

exagonal con adornos e a figura dun Santiago peregrino, capitel cun estilo imitando o 

corínteo e, sobre el a cruz cun Cristo pola cara este e pola a oeste unha figura da virxe 

dos Milagres, patroa desta parroquia.   

  

SOUTOMERILLE (SAN SALVADOR) 

 
1. Cruz do Cemiterio da parroquia  

 

                     
 

Localización 

 

Pequena cuz situada sobre a entrada ao cemiterio desta parroquia. 

 

Coordenadas : X: 630.487,98 / Y:4.764.725,98 

 

Descrición 

 

Sinxela cruz colocada encima da entrada apoiada sobr unha base cadrada. 

 

TÓRDEA (SAN TOMÉ) 

 

 CRUCEIRO  DO ADRO DA IGREXA DE TÓRDEA               

 



 
 
Localización 

 

Situado este cruceiro dentro do adro da igrexa de Tórdea. 

 

Coordenadas UTM: X: 634.753 / Y: 4.758.797   

 

Descrición 

 

Cruceiro refeito con bases cadradas, fuste cadrado coas aristas algo achatadas, sinxelo 

capitel sobre o que descansa a cruz. A cruz  encontrábase, antigamente,  sobre  a entrada 

ao dro da igrexa. 

A Cruz que  estaba á entrada do adro e  igrexa. Ao lado temos simbolóxías da antiga 

igrexa de Tórdea e hoxe áchnse os seus restos na actual reconstrucción. 

 
URIZ (Santa María) 

 

1. Petos de Ánimas  



                
 

             

                              
 

Localización 

 

Estes  petos están situados na parede do adro da igrexa de Uriz. 

 

Coordenadas UTM: X: 635.4591.49/ Y: 4.759.610.85   

 

Descrición.  

     

O da esquerda consta de dous corpos: o primeiro formado por dous piares unidos por un 

arco carpanel apainelado y deprimido, que sostén unha cornisa granítica. No seu interior 

non hai ningunha imaxe, conservando únicamente a reixa.  



O da dereita, aberto por ámbas as dúas partes, está formado por dúas columnas de 

cantería unidas por un arco escarzano, que se prolonga de cara ao interior xuntamente 

coas estruturas de cantería, que reforzan ás columnas de ámblos dous lados. 

 

VILABADE (SANTA MARÍA) 

 
1. CRUCEIRO  DE “VILLA LUCÍA” DE MÁXIMO E MARÍA  

 

                
 

Localización 

 

Este cruceiro encóntrase na casa da familia arriba indicada na estrada (LU-P-1206) que 

nos leva a Vilabade dentro da finca “Villa” Lucía a carón da casa. 

 

Coordenadas: X: 148.607,26      / Y: 4.773.301,31 

 

Descrición 

 

Plataforma dun chanzo de granito. Por riba un plinto que amosa dous corpos: 

O primeiro, de máis anchura, consta de dous filetes unidos por unha moldura cóncava-

convexa (cima reversa invertida), un toro (moldura convexa), e un tramo 

paralelepípedo; o toro e o tramo paralelepípedo están unidos por unha moldura cóncava. 



 

O segundo está formado por unha estrutura prismática cadrangular, que nos amosa catro 

acanaladuras no tramo central.  

A base de carácter clásico, está composta de dous toros unidos por unha escocia 

(moldura cóncava -con dous radios-), que se apoia nun filete de gran tamaño (moldura 

corrida) ou nunha pequena estrutura paralelepípeda. 

Fuste cilíndrico, que vai estreitándose  a media que chega ao cume. 

Capitel corintio, que amosa unhas volutas nos vértices das catro aristas e dous niveis de 

follas de acanto. Un colariño separa o capitel do fuste 

Finalmente unha cruz latina, de sección cilindrica, que mostra no anverso a efixie de 

Cristo crucificado cos seus brazos separados do brazo transversal da cruz en forma de V 

e, a efixie do sagrado corazón ou da virxe no reverso apoiándose nun supedáneo. 

 

Observacións: 

 

Cruceiro duns 5,80 m. de altura, na ten o nome dos propietarios; María e Máximo 

(avós) e Raúl e Lucía (netos). Mercado no ano 2014 ao  canteiro Julio Martínez de 

Rosal, Pontevedra no ano 2014 pouco despois de mercar a casa de Riveiro en Vilabade. 

Como curiosidade salientar un Santiago peregrino de 1,90 de alto e, de peso dous mil 

quilos, mercado en Ponte de Lima.  

  

 VILALLE (SAN PEDRO)  

 

1. Cruz da Vacariza 

 

                               
 
 



Localización 

 

Situaada  a carón da estrada C-630 Lugo – Fonsagrada, case no límite entre os concellos 

de Castroverde e O Cádavo Km. 27, entre o Camiño Primitivo e a estrada da 

Fonsagrada. Comentar que esta cruz hai uns vinte anos que a Consellería de Obras 

Públicas, na ampliación da estrada Lugo-Fonsagrada,  a derrubou e o entullo do propio 

Camiño Primitivo, meteuno para a nova estrada, quedando a cruz abandonada ata que 

un grupo de persoas que estaban comenzando a reivindicar O Camiño, a comenzos dos 

anos 1994  levantárona e, colocárona no lugar onde se encotra hoxe, cuberta de maleza, 

no medio dun silveiral. 

 

Coordenadas UTM:  X: 641.040  / Y: 4.763.925 

 

Descrición 
 

Cruz de pouca altura apoiada sobre unha pedra, cunha pequena base e os extremos son 

curtos. Todo o conxunto é de granito. Presenta a seguinte inscrición na cara SE. 

AÑO 1866. AQUÍ MURIÓ JUAN NEIRA DE FONTELA 

A inscrición fai referencia, en palabras de Ricardo Polín  “a aquela noite de cru 

inverno en que Xoán de Neira – veciño que o era do pobo de Fontela na montaña sur 

de Baleira- regresaba dunha feira montado na súa egua e alí mesmo caeu morto coa 

friaxe, tendido o seu corpo sobre a neve, baixo a intensa xeada que cobre de inverno 

estas paraxes” 

 
VILARIÑO (SANTIAGO DE VILARIÑO) 

 

1.- Cruz da Veiga do Olmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Localización 

 

Atópase actualmente á entrada desta área recreativa, mais procede da parroquia de San 

Cosme de Barreiros ? 

 

Coordenadas UTM:  X: 636.009 / Y: 4.764.891  

 

Descrición. 

 

Cruz apoiada sobre unha pena e sobre ela tres prismas cilíndricos que aguantan o 

pequeno fuste de  sección cadrada e sobre el a cruz. 

 

2.- Cruz da Veiga do Olmo. 

                                  

Localización 

Áchase esta cruz ao fondo da área recreativa da Veiga do Olmo. 

 

Coordenadas UTM:  X: 636.001 / Y: 4.764.769 

 

Descrición 
 

Apoiada sobre dous prismas cadrados, cun  pequeno fuste de  sección exagonal e sobre 

el a cruz. 



Estes dous cruceiros foron traídos de parroquias. Este lugar non lles acae. Agrdamos 

que se volva ao seu lugar de orixe. 

3.- Cruceiro  entre as estradas de entrada e saída ao Campo da feira e Veiga do Olmo  

                 

Localización 

 

Situada entre as estradas de entrada e saída  a Castroverde, a carón da Veiga do Olmo. 

 

Coordenadas UTM: X: 635.949 /  Y: 4.765.017     

 

Descrición 

 

Sinxelo cruceiro de construción recente, cunha pequena base no chan, cun fuste 

octogonal, capitel troncocónico e sinxela cruz. 

 

 
CONCLUSIÓN: CRUCEIROS CRUCES E PETOS DE ÁNIMAS CONCELLO        
                                       DE CASTRO VERDE 

CRUCEIROS 1 Cruceiro Fronte á casa de Fórneas – Arcos San Paio 
2 Cruceiro entrada á igrexa e adro de Arcos San Paio 
3 Cruceiro parede do adro de Arcos San Paio 
4 Cruceiro adro  estrada Fonsagrada (1) Arcos San Paio 
5 Cruceiro adro estrada Fonsagrada (2) Arcos San Paio 
6 Cruceiro ao pé da casa rectoral de Arcos San Paio 
7 Cruceiro ao pé do alpendre da casa rectoral Arcos S. P. 
8 Cruceiro na marxe esquerda da estrada a Gracián  Arcos 
9 Cruceiro casa Mari Pepa de Barredo Sto. André 
10 Cruceiro  adro igrexa de Francelos (S. Xoán)–Barredo  
11 Cruceiro a carón da casa rectoral de Francelos.  
                                                                 (S Xoán)-Barredo  
12 Cruceiro na aira da casa do Curuxo de Castedo –  
                                             Francelos (San Xoán-Barredo) 



13 Cruceiro das Peniñas Brancas Castedo – Francelos  
                                                         (San Xoán-Barredo) 
14 Cruceiro camiño do Albardeiro a Pena Patela (San  
                                                                           Cosme) 
15 Cruceiro do cruce de Pena Patela -Barreiros (San  
                                                                               Cosme) 
 
16 Cruceiro de Nabeda-Pereira –Bolaño (Sta. Baia) 
17 Cruceiro da capela de Pereira –Furís (Sto. Estevo) 
18 Cruceiro da entrada á  igrexa de  Furís (Sto. Estevo)      
19 Cruceiro camiño casa de “Avellanas”  A Meda (Santiago)  
20  Crucerio e pousadoiro - altar  Miranda (Santiago) 
21 Cruceiro   de  Verducedo- Monte  Cubeiro (San Cibrao) 
22 Cruceiro da  Granda -Monte Cubeiro (San Cibrao) 
23 Cruceiro do adro de Monte Cubeiro (San Cibrao) 
24 Cruceiro   de As  Cavozas Monte Cubeiro (San Cibrao) 
25. Cruceiro  de  Maxide Monte     Cubeiro (San Cibrao) 
26 Cruceiro    de Cogula Monte Cubeiro (San Cibrao) 
27 Cruceiro das   Casas do Monte – Moreia (Sta. María)  
28 Cruceiro do adro   da igrexa - Moreira (Sta. María) 
29 Cruceiro do campo santo-Moreira (Sta. María) 
30 Cruceiro de   Nadela-Moreira (Sta. María) 
31 Cruceiro das Veigas de Feás (hoxe na aira da casa de                               
                            Moreira de Pena (Sta. María Madanela) 
32 Cruceiro de Pereiramá (San Xulián) 
33 Cruceiro de A Pumarega (1) (Sta. Mariña) 
34 Pequeno cruceiro de A Pumarega (2) (Sta. Mariña) 
35 Resto de pequeno cruceiro de A Pumarega (3) (Sta.  
                                                                               Mariña) 
36 Cruceiro na aira do Feirobal -A Pumarega (Sta. Mariña) 
 
 
 
37 Cruceiro de Rebordaos (San Xurxo) 
38 Cruceiro da parroquia de Serés (San Pedro) 
39 Cruceiro campo da festa de Souto de Torres (S. Tomé)  
40 Cruceiro do Adro da igrexa de Tórdea (San Tomé)  
41 Cruceiro  “Villa Lucía” subindo a Vilabade (Sta. María) 
42 Cruceiro rontonda Veiga do Olmo Vilariño (Santiago – 
                                                                            Castro V) 

CRUCES 
ALTAS 

1 Cruz parede Adro Arcos ( San Paio) 
2 Cruz Casa rectoral Francelos (San Xoán) –Barredo 
3 Cruz dos Pastizais ou couso do lobo–A Meda (Santiago) 
4 Cruz campo santo  de A Meda  (Santiago) 
5 Cruz nicho campo santo A Meda (Santiago 
6 Cruz na parede do adro igrexa de A Meda (Santiago) 
7 Cruz de Córneas – A Meda (Santiago) 
8 Cruz de As Salburiñas, entre Nadela e Vilar –Moreira  
                                                                      (Sta. María) 
9 Cruz da Vacariza Vilalle (San Pedro) ¿?? 



10 Cruz entra Veiga do Olmo Vilariño (Santiago –Castro V) 
11 Cruz ao fondo da Veiga do Olmo Vilariño (Santiago – 
                                                                            Castro V) 

CRUCES 
PEQUENAS 

1-Cruz parede finca rectoral de Arcos San Paio (1)  
2-Cruz parede finca rectoral de Arcos San Paio (2) 
3-Cruz por detrás da casa de Sal situado na finca 
   Fernçández  de Arcos San Paio (3) 
4- Cruz na finca de Fernández camiño de Moreira-Arcos 
(San Paio) (4) 
6-Cruces  (3) situada no muro do adro da igrexa de 
Barredo (Sto André) , 2 a ambos lados na entrada do adro 
e outra no muro do fondo (resto dun cruceiro?) 
10 -Cruz da Pena Redonda Barredo (Sto. André) 
11-Cruz situada no muro do campo santo de Francelos   
                                          (San Xoán) - Barredo  
12-Cruz na parede a carón da capela de Vilafrío de  
                                     Francelos (San Xoán) - Barredo  
13-Cruz situada encima do dintel da entrada ao campo  
                                      santo de Barreiros (San Cosme) 
14-Cruz encima do dintel da igrexa vella de Cellán de  
                                                       Mosteiro ( San Pedro) 
15-Cruz situada á entrada da igexa de Mirandela (Sato.  
                                                                              André) 
16-Cruz situada á entrada do cemiterio da parroquia de   
                                                      Mirandela (Sto. André) 
17-Cruz da capela de (Córneas) – A Meda (Santiago) 
18- Cruz da parede da finca da rectoral de Moreira (Sta.  
                                                                          María) 
19/20-Cruces (2) parede adro e igrexa de A Pumarega  
                                                                      (Sta. Mariña) 
21-Cruz sobre o dintel da entrada ao campo santo de  
                                                              Riomol (San Pedro) 
22-Cruz ao fondo campo santo de Riomol (San Pedro) 

 
23-Cruz sobre o dintel do campo santo de Soutomerille ( 
San Salvador) 
    

CRUCES 
DE 
DIFERENTES 
TIPOS 

1-Cruz de Cepomundín  
2-Cruz casa do Río de Bolaño  
3-Cruces de Montecubeiro San Cibrao) (dúas de madeira) 
4- Cruz de madeira capela da casa de Pallín de Paderne 
 
         

CRUCES DE 
MISIÓNS  

1-Cruz parede exterior igrexa de A Meda (Santiago) 
2-Cruz de mármore– Monte Cubeiro (San Cibrao) 

 



PETOS DE 
ÁNIMAS 

1 -Peto de ánimas de A Pumarega (Sta. Mariña) (Resto un) 
2 -Peto de ánimas da capela  de Riomol San Roque) 
3-Peto/s de ánimas de Uríz (Restos de dous) 
 
          

 
 

 NÚMERO TOTAL 

CRUCEIROS 42 

CRUCES ALTAS 11 

PEQUENAS CRUCES 23 

CRUCES pequenas de divesos 
tipos 

5 

CRUCES DE MISIÓNS 2 

PETOS DE ÁNIMAS 4 
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Varios  

José Manuel Blanco Pardo / Manuel Muñiz Besteiro: 

VIII CONGRESO GALEGO DE CRUCEIROS 

CRUCEIROS, CRISTOS, CRUCES DE PEDRA, E ESMOLEIROS DO  

CONCELLO DE GUNTÍN DE PALLARES (LUGO)  

 

José Manuel Blanco Pardo / Manuel Muñiz Besteiro: 

IX CONCRESO GALEGO DE CRUCEIROS 

CRUCEIROS E CRUCES DO CONCELLO DE BECERREÁ (LUGO) 

 

José Manuel Blanco Pardo / Manuel Muñiz Besteiro  

-X IX CONCRESO GALEGO DE CRUCEIROS 

ORATORIOS, CRUCES DE MISIÓN E VIACRUCIS DO CONCELLO DE PALAS 

DE REI (LUGO) 

De Vega Rodríguez, Antonio, PXOM DO CONCELLO DE CASTROVERDE, 2006 
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