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OS OFICIOS NA PARROQUIA 

 

Nos tempos medieváis a poboación da freguesía de Caroi estaba constituida 
por familias campesiñas, que traballaban terras do mosteiro de Oseira. 

Os campesiños víanse obrigados a desenvolver moitas destrezas para levar 
a cabo a súa vida cotiá. Tiñan que facer muros para protexer as súas 
colleitas. Apuntar a ferramenta. Deseñar e fabricar apeiros para traballar as 
terras, carrexar o toxo, o esterco, e a leña para quentarse. Cultivar o liño e 
facer a roupa, principalmente as mulleres. Os berces para os nenos e camas 
para os maiores etc. Polo que estaban afeitos a facer todo o que facía falla 
na casa, xa que non tiñan cartos ni onde mercar nada. 

Como había moita pedra, e necesidade de facer casas, non tardou en 
destacar o oficio de canteiro. No ano 1620 unha viuva da parroquia, 
Madalena Fortes dí nun protocolo que tres fillos medraron co oficio de 
canteiros, e gañaron unha cantidade de maravedís, cos que mercou uns 
territorios e caseríos, que puxo a seu nome para evitar preitos cos outros 
irmáns. No 1673 xa consta nun rexistro notarial un contrato de aprendizaxe 
entre un mestre canteiro de Caroi e un mozo de Cerdedo, por dous anos.                         
No ámbito parroquial o 80 % dos homes era canteiro, e o outro 20 % eran 
carpinteiros,cesteiros, ou algún ferreiro. 

Cabe citar o caso de dous rapaces, Casimiro Moreira e Benigno Fortes, que 
a comezos do século XX, con 15 anos decidiron sair a buscar traballo, 
cruzando o monte seixo, cun saquiño ó lombo onde levaban a maceta, uns 
punteiros, os zocos, unha muda de roupa e algo de comida. Despois de 
camiñar moitas leguas toparon unha obra de cantería e pediron traballo. 

 O encargado preguntóulles qué sabían facer, Casimiro respostóulles con 
forza, ¡somos canteiros!. O home, ollando aqueles cativos en idade e corpo, 
díxolles apuntando ás dúas pedras máis grandes que tiña na obra, aquí 
tendes cadanseu perpiaño, se os facedes no día estades contratados, 
pensando que non serían capaces. A sorpresa foi que á hora do xantar tiñan 
as pedras rematadas e foron admitidos. É só unha mostra do cedo que 
principiaban a traballar os rapaces nestas aldeas, nos oficios que herdaban 
dos seus país, e no curtidas que tiñan as mans a esa idade. 
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O ESPALLAMENTO DOS CANTEIROS POR TODA  A 
PENÍNSULA  

 

A partires de entonces os canteiros de Cotobade, de Caroi e da Terra de 
Montes comezan a espallarse cara Ourense, Ferrol, o Bierzo, Asturias, 
Castela, Portugal, Bilbao, Aragón e Cataluña.                         
O mestre Cerviño de Aguasantas, autor do famoso Cruceiro de Hío, foi un 
dos canteiros máis ilustres do concello de Cotobade.  

Os homes marchaban a gañar a vida, como se decía, e as mulleres 
quedaban labrando e coidando das terras, criando aos fillos, atendendo ao 
gando e todo o que hai que facer nunha casa de aldea. En Caroi as mulleres 
traballaban coma homes, segaban a herba coa gadaña, labraban co arado, 
cavaban as xesteiras co legón, ata derramaban os carballos para facer leña, 
abrían e cerraban as cancelas e portelos de pedra, mallaban o centeo, amais 
de coser, tecer, facer os carapuchos, os cestos, as presas da rega, apañar no 
toxo co fouciño, sacar no esterco e cincuenta cousas máis. 

       As campañas dos canteiros duraban varios anos. O Sr. José Bouzán 
Cortizo estivo a comezos do século XX, en Bilbao tres anos facendo o 
predio de “las hermanas de la caridad”. E tódolos días ao sair de traballar 
asistía a unha escola de noite para saber máis.  

Perante este século pasado a maior parte dos canteiros de Caroi marchaban 
para  Huesca ou Lérida, a facer pantanos, casas, pontes e camiños. Como o 
traballo era fora, á intemperie, cando chegaba a neve, viñan para a casa a 
pasar o inverno. Algúns layábanse de que cada inverno encargaban un fillo. 
Ata se deu o caso dun canteiro da Corredoira (o Sr. Fraguas) que como xá 
tiña 11 fillos, case a un por ano, acordóu non vir á casa un inverno, pero no 
seguinte encargou xemelos. 

Nesta época os aforros da tempada empregábanse para mercar algunha 
veiga para millo, comprar roupa, e pagar as débedas da tenda, se a muller 
non daba feito. 
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APARICIÓN DA IMAXE DO NENO XESÚS 

 

Dí o conto que estando os canteiros de Caroi restaurando unha igrexa moi 
antiga en Portugal, entre dúas paredes, dunha reforma anterior atoparon a 
imaxe dun neno Xesús. Metérona nunha maleta e trouxérona para Caroi, e 
enterrárona no monte, entre dous lugares.  

Cando os terróns se cubriron de herba, foron encender  un cirio todos os 
días as 12 da noite, e retirábana  pola mañan. Os vecinos do lugar da 
Cavadosa que vían a luz, comezaron a preguntarse qué pasaba ali, ata que 
un dia acordaron xuntarse cos de Medelo (onde vivían os canteiros) para ir 
a cavar no punto onde paracía alumbrar a luz. E toparon unha caixa de 
madeira, que contiña a imaxe do Neno Xesús. Dende entonces o sitio é 
coñecido como Fonte do Santo.      

O mestre canteiro que trouxera o Neno Xesús dos Aflixidos, foi Manuel 
Francisco Fortes (Fortiños), que moraba no lugar de Medelo. A que era súa 
casa ainda se conserva en parte, sobretodo unha cociña de lareira, moi 
fermosa, con ocos para santos, e cruceiros no cumio do tellado.  
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A CONSTRUCIÓN DA CAPELA 

 

A sona do milagre extendéuse por toda a comarca e comezou a chegar 
xente para admirar a imaxe, ata que 50 veciños mandaron unha instancia 
dirixida ao arcebispo de Santiago, pedindo permiso para facer una capeliña 
onde gardar a imaxe do santo, e acoller á grande concurrencia de fieis 
devotos cristianos, que dan algunhas esmolas. Esa instancia de fecha 2 de 
marzo de 1816 ten rexistro notarial.                                                                               

O Arcebispo deu permiso, poñendo certas condicións, e a capela foi 
tomando forma, despois de sufrir moitos arranques, paradas e retrasos. 

Dos Mestres canteiros constan Manuel Raxoi, Manuel Sueiro e Manuel 
Francisco Fortes (Fortiños). Existen protocolos que obrigan a que os 
canteiros sexan todos da parroquia de Caroi.                        
Os carretos da pedra e madeiras foron feitas con carros de vacas dos 
veciños da parroquia, dende os seus montes.                         
Ten mérito a bóveda da capela, feita en pedra, de crucería en arista.                         
A data precisa de remate da fábrica descoñécese, pero está calculada sobre 
1826.                                                                                                                                         
Dende fai uns 50 anos a imaxe do Neno Xesús vello foi sustituida por 
outra, que representa un neno roxo co cabelo rizado, e ollos azúis, coa bola 
do mundo nunha man. 

A festa do Neno Xesús celébrase o día 6 de agosto tódolos anos, ata os 
anos 80 que foi cambiada para o sábado seguinte a esta data, para conseguir 
xuntar máis xente. A imaxe do Neno vai na procesión nun carriño de 
madeira de catro rodas, moi bonito, tirado por dúas mozas. 
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Detalle da bóveda da capela do Neno Xesús de Caroi 

 

 

OUTRAS OBRAS EN PEDRA 

 

No Concello de Cotobade en xeral, e na parroquia de Caroi en particular 
póden contemplarse moitas outras obras en pedra.                         
Case tódalas veigas están cerradas con muros, para defender os cultivos.   
As casas son todas de pedra agas dúas ou tres das modernas. E case todas 
teñen un canastro tamén de pedra.                         
Temos muiños, cruceiros, petos de ánimas, reloxos de sol, panteóns, fontes 
e camiños de carro feitos comletamente en pedra. 

Amosamos algunhas destas construcións, espalladas por toda a parroquia. 
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Canastro de José Pousa e Isolina Durán, (meus avós maternos) na Cima da 
Vila, coa súa eira de asollar o millo. Feito polo ano 1920. 
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Detalle do interior dun canastro feito de pedra, con millo dentro.
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Muiño e detalle da reixa do cubo, feitos totalmente en pedra.
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Ponte da Cavadosa. 

11 
 



 

Muros que dan ao monte de Medelo. 
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Reloxo de sol de Medelo. 
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Camiños da Casola e Cima da Vila, cara o Seixo. 
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Fonte do Esquero na Cavadosa onde se lavaba a roupa.
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O VERBO DOS CANTEIROS 

Os canteiros, chamados arghinas ou arxinas, usaban o seu verbo para non 
ser entendidos cando se acercaban os patróns. Se un aprendiz estaba 
facendo mal una pedra, tiñan maneira de avisarlle sin que se decatase o 
patrón, para non quitarlle o creto. 

Tamén ten sido utilizado o verbo por algún cura na misa, para avisarlle a un 
mozo de que os irmáns da sua noiva andaban na súa procura para darlle 
unha malleira. 

Algunhas verbas dos arxinas (canteiros)son: 

Referidas ao oficio 

Murriar (muriar)  Traballar 

Arxina (arghina)  Canteiro 

Lapingos  Señores, señoritos. 

Buxo, Buxa  Mestre 

Agiote  Ladrón 

Cubicar  Aprender 

Interbar  Entender a fala 

Jalrruar  falar o verbo 

Xeres  queres, querer que 

Xerian perreamente  maltrato 

Achancar  rematar, acabar. 

Nobis arxinas intervamos o verbo  Nos os canteiros sabemos o verbo. 

Da familia 

Xilón  home 

Morrón  Mozo, fillo, aprendiz 
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Morrona  Moza, filla. 

Xido   ser, serás. 

Nexo   non, non serás 

Chumar  beber 

Esqueirar  mentir 

Cabancar  caritativo, piadoso, comprensivo. 

Entileger  instruido 

Vay   verdadeiro, contar a verdade 

Xidavante   ben, adecuadamente 

Deundo   mundo 

Bizoca   coenllo 

Aniscar   salir, marchar. 

Giche   pequeño, pouco. 

Curubelas   patacas. 

Gandir    Comer. 

Xarabelo   caldo. 

Furumelo   queixo. 

Curubillas   garabanzos.  

Mouga da griteira   pan de trigo. 

Moquear   fumar. 

Cigarros   billardos. 

Faxurda   borracheira. 

Gambelo   abrigo. 
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Cabe suliñar que moitas destas verbas están incorporadas na fala cotián da 
parroquia de Caroi ainda hoxe en día. 

CANTIGAS DO OFICIO 

 

En palabras de canteiros                                Son un canteiro novo 

Rapazas non vos fiedes,                                 inda non gaño diñeiro 

Collen os picos e marchan                              boto barro nas paredes 

Rapazas, ¿qué lle queredes?                            levo os picos ó Ferreiro. 

 

Cantas voltas dá a auga                                  Pica canteiriño pica 

Arredor dun ameneiro                                     pica na pedra miuda, 

Cantas voltas daba eu                                      pica na muller allea 

Por ter un amor canteiro                                  outro picará na túa. 

 

FONTES DOCUMENTAIS 

 

Libro CAROIANOS unha viaxe pola nosa historia, de Xosé Fortes e 
German Fortes. Do que se escanearon varias fotografías. 

Referencias en internet sobre: 

VERBO DOS CANTEIROS, de Xesús Antonio Gulias Lamas. 

EL VERBO DOS ARGINAS, de Julio Ballesteros Curiel. 

Wikipedia. 

Museo do Pobo Galego. 

O VERBO XIDO, de Carlos Solla. 

Conversas con Mérito Fernández Fernández, da Corredoira, Cotobade, que 
ainda fala algo do “Latín dos canteiros”.   
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