
Á atención da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta da Galiza.

DENUNCIA DA PERDA E DETERIORO DE ELEMENTOS PATRIMONIAS EN

CHANTADA,  NOMEADAMENTE NA CAPELA DA VIRXE DO FARO SITA NO

MONTE FARO.

1.- Sinopse.

O presente escrito visa pór de relevo a continuada merma de elementos do patrimonio no

Concello  de  Chantada  perante  a  máis  absoluta  inacción dos  poderes  públicos.  Nomeadamente,

facemos fincapé nas últimas alteracións que sofreu a capela do Faro e demandamos actuacións e

explicacións aos organismos públicos. Obsérvase unha total incoherencia e desorientación entre a

retórica  e  os  instrumentos  de  protección  (BIC Ribeira  Sacra,  Reserva  da  Biosfera,  Camiño  de

Inverno, etc.) fronte á realidade e a total impunidade coa que se desfai e se altera o patrimonio

colectivo dos e das chantadesas.

2.- Antecedentes (2017-2019).

2.1.- Fresado e roturación con maquinaria pesada (arado e grade) en 2917 das  mámoas

Monte Cabeza na Serra do Faro, que atinxe os concellos de Rodeiro e Chantada (no cadastro o

conxunto figura dentro do Concello de Chantada). Elemento catalogado no PXOM de Rodeiro e

protexido erguemos varias actuacións perante o Concello de Chantada sen ningún resultado nen

expediente  sancionador.  Na Dirección Xeral  de Patrimonio  figuran  como GA36047074 (Monte

Cabeza 1), GA36047075 (Monte Cabeza 2) e GA36047076 (Monte Cabeza 3) e lindan cun parque

eólico e co Camiño de Inverno estando sinalizadas1.

1 “O campo de mámoas Monte Cabeza, na Serra do Faro, atópase en perigo” in La Voz de Galicia. Edición Lemos, 
28/10/2017, dispoñíbel en https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/lemos/chantada/2017/10/27/campo-mamoas-
monte-cabeza-na-serra-do-faro-atopase-perigo/00031509134225283421936.html (última consulta 21/08/2019).

https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/lemos/chantada/2017/10/27/campo-mamoas-monte-cabeza-na-serra-do-faro-atopase-perigo/00031509134225283421936.html
https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/lemos/chantada/2017/10/27/campo-mamoas-monte-cabeza-na-serra-do-faro-atopase-perigo/00031509134225283421936.html


2.2.-  Continuadas agresións ao mosteiro de San Salvador de Asma, declarado BIC2.  Foron

múltiplas  as  actuacións  do  noso  grupo  en  relación  ao  mosteiro.  No  entanto,  apenas  cando

Patrimonio se interesou o Concello adoptou un acordo que nunca se chegou a efectivizar, é máis

recentemente  o  mosteiro  volveu á  imprensa  ao  venderse  pedra  a  pedra  pola  Internet  con total

impunidade3. Non só Por Chantada4, mais tamén a Asociación viciñal de Santo Estevo, O Sorriso de

Daniel e cidadáns dirixíronse en varias ocasións á Dirección Xeral de Patrimonio.

2.3.- Conxunto etnográfico derruído (hórreo e palleira) na Alameda5, en pleno casco urbano da

vila de Chantada. O conxunto, se ben é certo que incomprensibelmente nunca fora catalogado, tiña

unha  antigüidade  maior  e  entraba  dentro  da  categoría  BIC.  O  Concello  negouno,  a  pesar  da

memoria oral viva na viciñanza, e Patrimonio deu por boas as explicacións6.

2.4.-  Destrución  dun  camiño  lousado  histórico  en  Belesar7.  Novamente,  as  fonte  orais  e  a

memoria colectiva sitúan a construción do camiño en tempos inmemoriais  (e nunca despois do

XIX). O método de construción foi tirando as pedras do río Miño. O camiño foi destruído con

“Piden protección para as mámoas da Serra do Faro” in Televinte Chantada, 23/01/2019, dispoñíbel en 
https://youtu.be/lqwPLkBeUYM (última consulta 21/08/2019).

“Por Chantada reclama de novo acción para protexer as mámoas do Faro” in Televinte Chantada, 4/10/2018, dispoñíbel 
en https://m.youtu.be/Wjem4_pPt2g (última consulta 21/08/2019).

2 “Por Chantada denuncia a Patrimonio la realización de obras en San Salvador de Asma” in La Voz de Galicia. 
Edición Lemos, 22/01/2019, dispoñíbel en 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/chantada/2019/01/22/chantada-denuncia-patrimonio-realizacion-obras-
san-salvador-de-asma/0003_201901M22C3993.htm (última consulta 21/08/2019).

“Obras sen autorización en San Salvador de Asma?” in Xornal de Lemos, 6/08/2019, dispoñíbel en 
http://xornaldelemos.gal/medio-ambiente-patrimonio/12417-obras-sen-autorizacion-en-san-salvador-de-asma/ 
(última consulta 21/08/2019).

3 “San Salvador de Asma, o convento da Ribeira Sacra que se vende por pedras en Internet” in Historia de Galicia, 
5/08/2019, dispoñíbel en http://historiadegalicia.gal/2019/08/san-salvador-de-asma-o-convento-da-ribeira-sacra-que-se-
vende-por-pedras-em-internet/ (última consulta 21/08/2019).

4 “Por Chantada insta a comprar el convento de San Salvador” in La Voz de Galicia. Edición Lemos, 05/08/2017, 
dispoñíbel en https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/lemos/2017/08/05/chantada-insta-comprar-convento-san-
salvador/0003_201708M5C2991.htm  (última consulta 21/08/2019).

5 “El casco urbano chantadino se queda sin su último hórreo” in La Voz de Galicia. Edición Lemos, 17/11/2018, 
dispoñíbel en https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2018/11/17/casco-urbano-chantadino-queda-ultimo-
horreo/0003_201811M17C5991.htm (última consulta 21/08/2019).

6 “Por Chantada-CUP non fica impasíbel perante á agresión perpetrada ao Patrimonio” in Por Chantada-CUP, 
18/10/2018, dispoñíbel en https://porchantada.wordpress.com/2018/11/18/por-chantada-cup-non-fica-impasibel-
perante-a-agresion-perpetrada-ao-patrimonio/ (última consulta 21/08/2019).

7 “El cemento cubre un viejo camino empedrado en Belesar” in La Voz de Galicia. Edición Lemos, 02/05/2019, 
dispoñíbel en https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/chantada/2019/05/02/cemento-cubre-viejo-camino-
empedrado-belesar/0003_201905M2C4991.htm (última consulta 21/08/2019).

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/chantada/2019/05/02/cemento-cubre-viejo-camino-empedrado-belesar/0003_201905M2C4991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/chantada/2019/05/02/cemento-cubre-viejo-camino-empedrado-belesar/0003_201905M2C4991.htm
https://porchantada.wordpress.com/2018/11/18/por-chantada-cup-non-fica-impasibel-perante-a-agresion-perpetrada-ao-patrimonio/
https://porchantada.wordpress.com/2018/11/18/por-chantada-cup-non-fica-impasibel-perante-a-agresion-perpetrada-ao-patrimonio/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2018/11/17/casco-urbano-chantadino-queda-ultimo-horreo/0003_201811M17C5991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2018/11/17/casco-urbano-chantadino-queda-ultimo-horreo/0003_201811M17C5991.htm
http://xornaldelemos.gal/medio-ambiente-patrimonio/12417-obras-sen-autorizacion-en-san-salvador-de-asma/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/chantada/2019/01/22/chantada-denuncia-patrimonio-realizacion-obras-san-salvador-de-asma/0003_201901M22C3993.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/chantada/2019/01/22/chantada-denuncia-patrimonio-realizacion-obras-san-salvador-de-asma/0003_201901M22C3993.htm
https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/lemos/2017/08/05/chantada-insta-comprar-convento-san-salvador/0003_201708M5C2991.html
https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/lemos/2017/08/05/chantada-insta-comprar-convento-san-salvador/0003_201708M5C2991.html
http://historiadegalicia.gal/2019/08/san-salvador-de-asma-o-convento-da-ribeira-sacra-que-se-vende-por-pedras-em-internet/
http://historiadegalicia.gal/2019/08/san-salvador-de-asma-o-convento-da-ribeira-sacra-que-se-vende-por-pedras-em-internet/
https://youtu.be/lqwPLkBeUYM
https://m.youtu.be/Wjem4_pPt2g


formigón polo propio Concello de Chantada. Non consta sanción nen actuación algunha por parte

de Patrimonio a pesar de estar na zona de afectación dun Peto das ánimas e do Camiño de Santiago.

3.- A desfiguración e perda de elementos patrimonias da capela do Faro (por fases). 

Por  fases  e  sen  consecuencias.  Así  se  foron  perdendo  e  degradando  os  elementos

patrimoniais da capela do Faro, xunto a outras actuacións ben discutíbeis como a instalación de

monolitos con placas no LIC Monte Faro e outras actuacións de máis que dubidoso gosto. 

Coas  últimas  actuacións  (ANEXO  I)  obsérvanse  as  seguintes  alteracións,  algunhas

irreversíbeis, que desfiguran ou fixeron perder para sempre elementos patrimoniais nunha capela

que é a das máximas expresións da relixiosidade popular das comarcas de Chantada e Camba:

• Movemento macizo de terras e instalación dun zócolo - “beirarrúa” de pedra lousada

continuando con actuacións de urbanización de espazos rurais (neste caso un LIC, Rede

Natura e parte da zona central de protección da futura Reserva da biosfera da Ribeira Sacra).

• Retirada do derradeiro claustro/corredor do século XVIII  que ficaba no anterior,  ao

norte na asa esquerda da planta de cruz, que daba acceso historicamente á cafúa, onde se

gardaban as ofertas dos fieis. A da asa direita retirouse hai uns anos sen calquera explicación

racional. Databan aproximadamente do 1800, segundo consta nun libro foi naquela altura

cando se remodelou a capela. 

• Persistencia do solo con pedra serrada, colocado hai tempo sen calquera licenza sobre o

chan orixinal.

• Instalación  de  calexas  ou  caleiros  de  zinc sen  calquera  xustificación  ou  integración

estética coa contorna. É incríbel que se autoricen certas actuacións á Igrexa, nun espazo

protexido e nun elemento patrimonial, que xamais se autorizarían a particulares nos diversos

lugares das parroquias atinxidas polo LIC Monte Faro.

• Uralita (amianto) no tellado por baixo da tella. A instalación desta pode observarse tamén

en imaxes tomadas durante as obras.

• Precintado e lavado da pedra dos muros da capela, tal e como se observa nas imaxes

(ANEXO I), novamente na onda de aplicar conceitos e esquemas mentais urbanos a espazos

rurais ou até ao monte.

• Persistencia  de  xanelas  de  aluminio,  outra  actuación  pasada  (con  que  licenza?)  sen

consecuencias.

O novo conxunto converteu un dos maiores símbolos da relixiosidade popular da zona, a capela da

Virxe do Faro -ateigada no Faro pequeno (15 de agosto) e no Faro grande (8 de setembro)-, nunha

construción que semella unha casa do rural arranxada por fases e desde o “ti vai facendo”. Se,



certamente, constan autorizacións de Patrimonio para este dislate ben é certo que estamos perante

un caso claro de inhibición das proprias competencias e que non pode explicarse, alén de entrarmos

en  especulacións  doutra  índole  que  preferimos  coidar  que  non  se  dan  nun  organismo como a

Dirección Xeral de Patrimonio.

SOLICITAMOS:

Resposta  da  Dirección  Xeral  Patrimonio sobre  as  epígrafes  expostas  con  anterioridade,

nomeadamente no que atinxe ao suposto permiso desta entidade que amparou as actuacións na

capela do Faro. Pedimos copia da mesma autorización e información sobre as actuacións pasadas e/

ou  previstas  sobre  os  demais  casos  expostos.  Rogamos  que  se  adopten  medidas  inmediatas  e

eficaces para contribuír como organismo público ao mantemento do patrimonio en tanto en canto

ben común colectivo.

Chantada, 21 de agosto de 2019.

Grupo municipal Por Chantada-CUP

Antom Fente Parada

Cruz Fernández Rodríguez



ANEXO I: imaxes co estado pasado e actual da capela do monte Faro.

Fiestras brancas e de materiais que non son madeira. Calexas de zinc e cor metálica. Zócolo de

lousa. Pedra encintada e lavada.



Zócolo de pedra lousada sobre formigón.



O impacto visual e o desaxeitado da actuación fica fóra de toda dúbida contemplando a contorna.



Caleiros de zinc, encintado e lavado da pedra. Instalación da tella sobre amianto.





Panorámica da restauración tipo Ecce homo do Monte Faro.



Unha actuación que visa a urbanización dun monumento instalado nun espazo natural protexido.



Construción da zanxa para o zócolo. Encheuse de formigón e logo colocouse a pedra lousada que

non ten nada a ver cos materiais e elementos da contorna.


