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Resumo. Versa este artigo sobre a catalogación dos reloxos de sol que se atopan 
espallados polas diferentes parroquias que conforman o concello estradense. Pla-
nificouse a clasificación seguindo os parámetros peculiares da técnica da gnomó-
nica: ordenación das parroquias por orde alfabético; ubicación, situación, forma, 
tipo, estado de conservación e, en ocasións, o propietario. Ata este momento están 
catalogados sesenta e tres reloxos de sol;  tres son de mármore, dous metálicos e 
o resto en pedra. 

Abstract. This article is about the cataloguing of sundials located in several paris-
hes in the city council. The classification was planned according to the particular 
parameters of the gnomonic technique: parishes organization in alphabetical order, 
location, situation, shape, type, state of preservation and, sometimes, the owner. 
There have been catalogued sixty three sundials until now, three made of marble, 
two of metal and the others of stone.

O concello da Estrada alberga no seu termo municipal un gran pa-
trimonio con relación á súa arquitectura popular e relixiosa: pazos 
e casas fidalgas, igrexas románicas, ermidas, pontes, hórreos, fontes 
e lavadoiros, cruceiros,  petos de ánimas, pedras armeiras e os seus 
marabillosos reloxos de sol. Son estes últimos aos que imos dedicar 
este catálogo. No noso percorrido polas parroquias e lugares que 
conforman o municipio atopámonos un bo número de reloxos de 
sol. Reloxos labrados en pedra polos máis grandes mestres cantei-
ros (arxinas), que co seu buril (burilaxe), e a súa maceta (maraca), 
transformaron o granito en fermosas obras de arte. Estes reloxos de 
sol vémolos empolicados, en pazos, casas solaregas, hórreos, e mu-
rallas, marcando as horas dos nosos devanceiros, que consultaban 
os reloxos ou cuadrantes para saber a hora en que vivían. Moitos 
deles encóntranse nun estado lamentable, debido á súa exposición 
ás inclemencias atmosféricas, vento, sol e choiva –esta moitas veces 
aceda– e as propias da natureza tales como liques, hedras, e maleza; é 
tamén frecuente observar a chapa ou varela corroída polo óxido.  Os 
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reloxos de sol que atopamos 
no noso concello son do ti-
po vertical, ortomeridianos, 
orientados ao sur, e verticais 
meridianos, mar can a hora 
polo Leste, Sur e Oeste. Se-
gundo  a súa forma témolos 
rectangulares, circulares, se-
micirculares, cú   bicos, antro-
pomórficos e de fantasía.

O reloxo de sol compon-
se de dúas pezas fixas; unha é a superficie plana sobre a que están 
marcadas as liñas horarias, chamada cara do reloxo; nesta atopamos 
a outra peza de metal de forma triangular: chámase gnomo, e estilo 
se e varela. Estas pezas proxectan sombra sobre as liñas horarias, que 
se desprazan ao longo do día, segundo a posición do sol. 

Clases de hora

Hora solar ou hora real, é a que marca o reloxo de sol. Así, cando o sol 
alcanza o seu cénit (punto máis alto) serán as 12 do mediodía, mo-
mento en que cruza o meridiano do lugar. A hora solar non é igual 
no mesmo momento na Península e canarias. Cara ao Leste a hora 
vaise adiantando e pola contra na dirección Oeste vaise atrasando. 
Así serían as 12 do mediodía en Barcelona e despois de pasados 42 
minutos marcarían as 12 horas na Estrada.

Hora legal, é a que corresponde ao uso horario en que se atopa a 
maior parte do país (UTC+0)

Hora oficial, é a hora que marcan os nosos reloxos. España ten 
unha hora de adianto no horario de inverno e dous no horario de 
verán, sobre a hora legal.

O fuso horario en España. A partir do 1º de xaneiro de 1901, o 
goberno estableceu unha hora oficial para toda España, baseada no 
meridiano de Greenwich (UTC+0)

Este horario mantívose en España, ata que o goberno do xeneral 
Franco, dispón no Boletín Oficial do Estado Núm. 68 de data 8 de 
marzo de 1940, Orde do día anterior, o cambio de horario.
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Excmos. Señores. Considerando la conveniencia de que el horario nacional 
marche de acuerdo con lo de otros países europeos, y las ventajas de diversas 
órdenes que en el adelanto temporal de la hora trae consigo. Dispongo: Artícu-
lo 1º.- sábado 16 de marzo, a las veintitrés horas, será adelantada la hora legal 
en sesenta minutos.

Uso en España do horario de verán

O 15 de abril de 1918, introdúcese por primeira vez en España o 
horario de verán (que consiste en adiantar os reloxos nunha ho-
ra) como medio para conseguir un maior aforro enerxético. No ano 
1974, con motivo da crise do petróleo e para aproveitar ao máximo 
as horas de luz solar retómase o uso do horario de verán, que segue 
en vigor na actualidade. Dá comezo o último domingo de marzo ás 2 
da madrugada (adiantando o reloxo nunha hora) e finaliza o último 
domingo do mes de outubro ás 3 da mañá. (retrásase o reloxo nunha 
hora.) 
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Mapa dos reloxos de sol do concello da Estrada.
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Aguions. Lugar, Cebados. 
situación, igrexa parroquial, 
no lateral esquerdo da mesma 
e baixo a cornixa. Forma 
rectangular. Labrado nos 
perpiaños no extremo sinistro, 
mentres no outro extremo 
sobresae uns centímetros en 
busca da correcta orientación. 
gnomon realizado en chapa 
triangular. Tipo vertical 
ortomeridiano. Estado de 
conservación bo, a pesar de 
sufrir un notorio desgaste. 
Propiedade: Arcebispado de 
santiago.

Aguións.  
Lugar de Preguecido. 
situación, pazo do mesmo 
nome, no extremo sinistro 
da fachada principal, 
atópase pousado sobre 
unha pedra que sobresae 
da parede un reloxo de sol. 
Forma rectangular; gnomon 
triangular metálico. Rematado 
por unha pedra  triangular cos  
seus extremos enroscados. 
Tipo, vertical ortomeridiano. 
Estado de conservación bo. 
Propietarios dona María  Cruz 
Diz Paseiro e dona Esther Diz 
Millán. 
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AnCoRADos, sAn PEDRo. Lugar de Ribas. 
situación, reloxo posto sobre o beirado do hórreo. Forma, rectangular, en 
capela, con semicírculo no remate, gnomon de chapa triangular. Tipo vertical 
ortomeridiano. Estado de conservación bo, a pesar do musgo e liques que o 
cobren. Propietario Antonio Couceiro.

ARnois. Lugar da igrexa nº 5. 
situación, hórreo, no lateral próximo á cruz. Forma rectangular, rematado 
en semicírculo. Tipo vertical ortomeridiano. Estado de conservación moi bo. 
Propietario, Herdeiros de Ramón Pazos Fernández. 
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BARCALA, sAnTA MARiñA. Lugar, parte traseira da igrexa. 
situación, Casa Magán, nun extremo da cornixa do tellado. Forma cúbica de tres caras. 
Tipo, vertical meridiano, o frontal orientado ao sur, e os laterais orientados ao Leste e 
oeste. A cara que mira ao sur  ten o gnomon formado por unha chapa triangular. Leste e 
oeste gnomon en forma de rectángulo de chapa, perpendicular á parede e que mantén 
unha inclinación. o estado de conservación é bo. Propiedade dos herdeiros de Don José 
Ramón Magán Caeiro.

BERREs. Lugar, Mato. 
situación, sobre o beirado, onde remata o tellado na fachada principal. Forma, 
antropomórfico, encaixado en dúas columnas que soporta  sobre a cabeza dunha figura 
de cabaleiro co seu bigote, mans que descansan sobre as cadeiras, vestido de chaqueta 
longa e faldón que cobre os pés,  acompañado á destra da figura dun home, coa súa 
vestimenta composta de camisa e sobre esta unha chaquetiña, pantalón acampanado 
coa súa faixa, chapeu  de estilo cordobés. A esta figura fáltalle o brazo dereito debido 
á derriba producida por un temporal, que provocou tamén a rotura doutra  peza que lle 
acompañaba na parte sinistra. Timbra o reloxo busto de muller de grandes seos;  repousa 
os seus brazos sobre a parte alta do reloxo e permanece coas mans cruzadas. os seus 
pés calzados asoman rematando as columnas. Tipo vertical orientado o sur. Estado de 
conservación bo. Propiedade, Albino Ferro.
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BERREs. Lugar, Rocaforte  nº 9.
situación, xardín dunha casa. Forma 
en círculo con estilo de varela. Tipo 
ecuatorial. Estado conservación, 
regular. Propietario, Arturo 
Vaamonde Fernández.

CAsTRo. Lugar, Carballeira. 
situación, xardín da casa que foi 
do moi ilustre fillo deste concello 
don Manuel Reimóndez Portela. 
Forma rectangular, descansa sobre 
un pedestal; gnomon, consiste 
nunha chapa triangular. Tipo 
vertical  ortomeridiano. Estado de 
conservación bo. Propietario José 
Luís Reimóndez Fernández. 
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CEREixo. Lugar da igrexa. 
situación, no xardín dunha casa, sobre unha fonte. Forma rectangular, rematado 
por un semicírculo; gnomon metálico con deseño triangular. Tipo vertical 
ortomeridiano. Foi construído no ano 1995 por don Pablo iglesias Barcala. o seu 
estado de conservación é excelente. Propiedade de Carmen Porto sanmartín.

CEREixo. Lugar de Pernaviva. 
situación, non se expón. 
Forma rectangular, rematado 
en semicírculo, gnomon roto, 
rematado por un semicírculo. Tipo, 
vertical ortomeridiano. Estado 
de conservación, malo, non se 
notan ángulos nin numeración  
por atoparse moi desgastado. 
Propiedade de Ana Belén garcía 
Martínez.
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CoDEsEDA. Lugar Devesa. 
situación, casa da Carballeira, colocado sobre unha ménsula que sobresae da 
parede da casa. Forma rectangular, rematado en semicírculo, leva unha bordura 
onde se acha gravada a numeración horaria. gnomon metálico en forma triangular. 
Tipo, vertical ortomeridiano. Estado de conservación bo. Propiedade, Encarnación 
Penela Valladares.

CoDEsEDA. Lugar de Fontenlo. 
situación, sobre un hórreo, tallado no pináculo. Forma, rectangular, achaflanado 
nos laterais; atópase timbrado dunha coroa real, o gnomon é de chapa triangular. 
Tipo vertical, ortomeridiano. Estado de conservación bo. Propietarios os herdeiros 
de Florián igrexas.
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CoDEsEDA. Lugar de Fontenlo. 
situación, álzase sobre unha columna do portal da entrada. Forma rectangular; 
ten os números  romanos; o gnomon é unha peza metálica triangular. Está suxeito 
a unha columna, rematado dunha bóla. Tipo, vertical ortomeridiano. Estado de 
conservación excelente. Propietarios irmáns Castro. 

CoDEsEDA. Lugar, Marcenlos. 
situación, xardín da veiga na casa do doutor  
graña. Forma, rectangular sobre un pináculo 
(leguario), carece de gnomon. Tipo, vertical 
ortomeridiano. Estado de conservación regular. 
Propietario José Manuel graña garrido.
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CoDEsEDA. Lugar, Marcenlos. 
situación, no hórreo, ao que lle falta o seu remate; este atópase a moi pouca 
distancia no chan, ao ser derrubado por un temporal. na súa caída rompe a 
esquina da pedra que protexe da subida de roedores ao hórreo. Forma en rombo, 
moi desgastado e co gnomon  triangular roto; a súa orixinal construción  é unha 
das máis rechamantes do todo o concello, ao atoparse labrado sobre un rombo. 
Tipo, vertical ortomeridiano. Estado de conservación, malo. Propietarios, familia 
garrido Paseiro.

CoDEsEDA. Lugar, Quintas. situación, cumio da primeira casa entrando no 
devandito lugar, sendo coñecida por casa de Castro. Forma rectangular, rematado 
por un semicírculo algo deteriorado. o gnomon fórmao unha chapa triangular. 
Tipo, reloxo vertical ortomeridiano común simétrico. Estado de conservación, bo. 
Propietario, Manuel silva Romar.

2aestrada18.indd   180 19/11/15   18:54:18



Luis Manuel Ferro Pego

Vol. 18 (2015)

181

CoDEsEDA. Lugar, Quintas. situación, en hórreo cuxa construción data de 1899. 
Forma cúbica con tres caras; o frontal orientado ao sur e dous meridianos; os 
laterais  están orientados ao Leste e oeste. Magnífica obra de arte tallada nun 
bloque de granito de forma triangular, rematado por unha cruz e sobre esta 
un paxaro (bubela). Leste e oeste, gnomon en forma de rectángulo de chapa, 
perpendicular á parede e que mantén unha inclinación. A cara que mira ao sur é 
cuadrangular; escotado na parte superior, o seu gnomon consiste nunha chapa 
triangular. Tipo,vertical meridiano. Estado de conservación, excelente. Propiedade, 
igrexa Evanxélica.

CuRAnTEs. Lugar, Pereiras. 
situación, pazo da nugalla, 
no xardín interior. Forma 
rectangular, con gnomon 
metálico triangular e remate 
en capela. Tipo, vertical 
ortomeridiano. Estado 
conservación bo. Propiedade 
de dona María sol Lorenzo 
Álvarez. 
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FRADEs. Lugar,  Chaín  
número 7. situación, móbil. 
Forma, copia do anterior, 
diferéncianse no material 
empregado, que se trata do 
resistente aceiro inoxidable.
Tipo, ecuatorial armilar. Estado 
de conservación excelente. 
Propietario Manuel iglesias 
iglesias.

FRADEs. Lugar homónimo. 
situación, móbil. Forma pouco 
frecuente en galicia e único 
no concello; trátase dun 
reloxo ecuatorial  (porque o 
lugar onde se realiza a lectura 
das horas correspóndese co 
círculo do ecuador terrestre). 
Dentro dos reloxos de sol 
ecuatoriais atopámolos de 
diversos tipos. Este é un 
reloxo ecuatorial armilar 
e caracterízase porque 
ademais da curva ecuatorial 
represéntase o eixo polar 
terrestre, algún meridiano e a 
eclíptica (curva de movemento 
aparente do sol visto desde 
a terra). Marca as horas, as 
medias e os cuartos. o seu 
estado de conservación é 
excelente. Está construído 
en bronce, cobre e latón. 
Propietario don Celso Arca 
Magariños, adquisición 
realizada en Alemaña. 
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FRADEs. Lugar, Requian. situación, nun hórreo. Forma, rectangular, rematado en 
forma de capela, cuxo gnomon é unha chapa triangular oxidada e á que non se 
lle recoñecen as liñas horarias debido á gran cantidade de liques que cobren 
todo o conxunto. Tipo, vertical ortomeridiano. Estado de conservación, regular. 
Propietaria, María del Carmen Magariños Trasande.

guiMAREi. Lugar, Campos. situación, na casa de Ribadulla, no hórreo da leira,  
sobre a base onde a miúdo se coloca a cruz. Forma rectangular, con gnomon 
de varela. Tipo, vertical ortomeridiano. Estado de conservación bo. Propietarios, 
familia Ribadulla.
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guiMAREi. Lugar, Cardavella. situación, nun hórreo, e tallado sobre o pináculo. 
Forma, rectangular, con gnomon en varela. Tipo, vertical ortomeridiano. Estado 
de conservación, bo. Propiedade, oriente Casanova.

guiMAREi. Lugar, Cardavella número 19. situación, no hórreo. Forma, rectangular 
e rematado en forma de coroa; falta a varela e atópase moi desgastado. Tipo, 
vertical ortomeridiano. Estado de conservación malo. Propiedade de dona Dolores 
Ponte gondar.
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guiMAREi. Lugar, Devesa. situación, pináculo do hórreo na casa de Alonso. Forma, 
rectangular, rematado en semicírculo en forma de coroa; carece de gnomon Tipo, 
vertical ortomeridiano. Estado de conservación, moi desgastado, no se aprecia 
restos de numeración. Propietario Luís Tato.

guiMAREi. Lugar, Devesa. situación, pináculo do hórreo na casa de xan. Forma, 
rectangular, rematado en semicírculo en forma de coroa é mantén o gnomon. 
Tipo, vertical ortomeridiano. Estado de conservación, regular; moitos liques e 
musgo.  
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LAgARTóns. Lugar, Batalla. situación, pináculo do hórreo. Forma rectangular, 
rematado en semicírculo; fáltalle o gnomon e atópase invadido de brión e 
musgo o que non permite contemplar con detalle a obra escultórica. Tipo vertical 
ortomeridiano. Estado de conservación malo. Propiedade da familia Rey.

guiMAREi. Lugar, Painceira. situación,colocado no pináculo dun hórreo. Forma, 
rectangular; carece de varela. Tipo, vertical ortomeridiano. Estado de conservación, 
malo, moi desgastado. Propiedade de dona María Castro nouche. 
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LAgARTóns. Lugar dos Bolos. situación, xardín diante da casa de Mato. Forma, 
rectangular con fantasía, escotado nos flancos, rematando nun pequeno pináculo; 
na parte superior central hai un círculo do que parte o gnomon; este en forma de 
paleta triangular. Tipo, fantasía, vertical ortomeridiano. Estado de conservación, 
excelente. 

LAgARTóns. Lugar, Viso. situación, nun hórreo; está labrado sobre o pináculo. 
Forma rectangular, rematado en semicírculo en forma de coroa; carece de gnomo. 
Tipo, vertical ortomeridiano. Estado conservación malo; atópase cargado de brión 
e  liques. Propiedade, Amelia Barreiro Barcala.
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LiRiPio. Lugar, Cabanelas. 
situación, na casa coñecida 
pola de Rogelio. nunha 
parede da palleira, cargada 
de cemento, atópase 
encaixado o reloxo de 
sol. Forma, rectangular, 
rematado nun semicírculo, 
co seu gnomon de chapa 
triangular. Tipo, vertical 
ortomeridiano. Estado de 
conservación bo.

LoiMiL. Lugar da igrexa. 
situación, no extremo 
esquerdo da fachada 
principal da igrexa 
parroquial, moi próximo a 
onde arrinca a espadana, a 
carón dun pináculo. Forma 
rectangular, rematado 
nun semicírculo; gnomon 
desgastado e oxidado, 
de chapa metálica en 
triángulo.  Tipo vertical, 
ortomeridiano. Estado de 
conservación bo, a pesar 
dos liques e brión que 
o invaden. Propiedade, 
Arcebispado de santiago 
Compostela. 

2aestrada18.indd   188 19/11/15   18:54:23



Luis Manuel Ferro Pego

Vol. 18 (2015)

189

MATALoBos. Lugar,  igrexa. situación, 
na beira do pináculo do extremo sinistro 
da igrexa parroquial. Forma, rectangular, 
rematado en semicírculo; atópase 
desgastado; o seu gnomon consiste 
nunha chapa triangular moi oxidada. 
Tipo vertical ortomeridiano. Estado 
de conservación, regular. Propiedade 
Arcebispado de santiago.

MoREiRA. Lugar, Pica. situación, nunha hórrea, sobre unha ménsula, nun 
dos extremos. Forma rectangular; gnomon de chapa triangular. Tipo, vertical 
ortomeridiano orientado ó sur. Estado de conservación regular. Propiedade, 
sociedade de sidra.
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MoREiRA. Lugar, Pica. situación, xardín da casa do Capelán. Forma, rectangular, 
rematado en capela. gnomon de chapa triangular. Tipo vertical ortomeridiano, 
orientado ó sur. Estado de conservación bo. Propiedade, Celso Rodríguez 
Rodríguez.

oCA. Lugar, oca. situación, cheminea na casa de sueiro. Forma circular, tallado 
en mármore branco, protexido por unha guarnición metálica. unha terrible 
tempestade  veu con el ao chan; as  consecuencias resultaron irreparables: fractura 
do reloxo por tres partes, ademais de romper o gnomon. Estado de conservación, 
atópase en período de restauración polo que non valoramos esta circunstancia. 
Propiedade,  Lola da Fábrica.
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oCA. Lugar, Pazo de oca; situación, no 
tellado do alpendre, sobre unha meseta 
de cantería; acompañan un pináculo a 
cada lado. Forma rectangular; gnomon de 
chapa triangular. Estado de conservación 
bo. Propiedade, Fundación Casa Ducal de 
Medinaceli.

oCA. Lugar, Pazo de oca. situación, na balaustrada que desde o interior do pazo 
conduce á capela, no único pináculo redondo, Forma circular; gnomon de chapa 
triangular. Tipo vertical ortomeridiano. Estado de conservación bo. Propiedade  
Fundación Casa Ducal de Medinaceli.
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ouzAnDE. Lugar, Tallo. situación, posto no xardín diante da casa, sobre una pedra. 
Forma, rectangular; recente factura,  cunha disposición das liñas horarias non 
aceptada nestas latitudes. Tipo, vertical ortomeridiano. Estado de conservación 
excelente. Propiedade, Casa de Manuel da granxa.

PARADELA. Lugar, igrexa. 
situación, no extremo do 
tellado e no lateral sinistro 
da igrexa parroquial. Forma 
cúbica de tres caras; o frontal 
orientado ao sur e dous 
meridianos; os laterais están 
orientados ao Leste e oeste; 
gnomon de chapa triangular; ó 
sur, Leste e oeste, rectangular. 
na parte superior móstranos 
a data de construción  que 
é a mesma da igrexa: 1776.  
Tipo, ortomeridiano. o estado 
de conservación é excelente. 
Propiedade, Arcebispado de 
santiago.
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PARDEMARín. Lugar, Parada número 16. situación, tellado do hórreo. Forma, 
rectangular; pedra con rebaixe; encaixa unha peza de mármore onde se atopan 
marcadas as liñas horarias e o gnomon. Dátase no ano 1868 cando se fixo o 
hórreo. Tipo, vertical ortomeridiano, orientado ó sur. Estado de conservación 
excelente. Propiedade de María Lina Loureiro. 

RiBEiRA. Lugar, Ribeira. situación, cumio do hórreo da Casona dos otero. Forma 
de cruz. Tipo, vertical ortomeridiano orientado ó sur. Estado de conservación 
regular. Propiedade, familia otero.
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RiBEiRA. Lugar de Piñeiro. situación, sobre o lintel dun portal interior na Casa 
da Condesa. Forma, semicircular; o gnomon é unha varela inclinada; a súa 
numeración non coincide coa dos demais reloxos de sol deste termo municipal e 
tampouco a súa orientación. Feito no ano 2008, por ser roubado o orixinal. Tipo, 
vertical ortomeridiano. Estado de conservación excelente. Propiedade, Teresa 
Ponte.

RioBó. Lugar,  A Mota, nº 3. situación, esquina da parede que da ó sur, na casa 
de Agustín. Forma, rectangular; reloxo de mármore, con numeración romana 
e gnomon metálico triangular oco. Tipo, vertical ortomeridiano. Estado de 
conservación excelente. Propiedade, herdeiros de José Lino Rey Castro.
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RiVELA. Lugar, Carracedo. 
situación, no cumio do 
hórreo. Forma rectangular; 
descansa sobre unha 
base circular; gnomon 
de chapa triangular. Tipo, 
vertical ortomeridiano. 
Estado de conservación 
bo. Propiedade do doutor 
somoza Eirín. 

RuBín. Lugar, Amarelle. situación: sobre un hórreo vese un ben labrado reloxo de 
sol que descansa sobre unha ménsula ubicada nun dos extremos do remate do 
tellado. Forma rectangular. nunha inscrición do lateral indícase que foi construido 
por Carlos Canabal no ano 1830. Ten a posibilidade de poder ser orientado. 
Remata nun semicírculo; gnomon de chapa en forma triangular. Tipo, vertical 
ortomeridiano. Estado de conservación bo.
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RuBín. Lugar, Balseiros. situación, sobre o muro próximo ó lintel, onda un  portal  
que dá acceso a unha leira. Reloxo de sol restaurado, igual que o conxunto 
que forma unha vivenda. Descansa sobre dúas pedras superpostas. Forma  
rectangular e remate en semicírculo; gnomon de chapa triangular.  Tipo, vertical 
ortomeridiano. Estado de conservación: diremos que malo, pois é imposible 
percibir a numeración así como as liñas horarias, posiblemente debido á abrasión 
á que foi sometida a pedra cando se limpou.  Propiedade, Casa Bernardino.

RuBín. Lugar, Bede. situación, “Casa do Crego”, 
empolicado á fachada orientada ao sur; repousa 
sobre unha ménsula. Forma, rectangular rematado en 
semicírculo; gnomon de chapa en forma triangular. 
Tipo, vertical ortomeridiano. Estado de conservación 
bo. o seu propietario é don Mario Franco Rodríguez.
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RuBín. Lugar, Bemposta, número 36. 
situación, colgado na palleira. Reloxo 
de sol construido polo propietario 
nunha pedra de forma cónica; sobre 
a mesma leva pintado un círculo 
coas horas ao redor, cunha varela 
na parte superior. As liñas horarias 
no gardan a graduación correcta. no 
máis alto leva inscritas as súas iniciais. 
Tipo, vertical ortomeridiano. Estado 
de conservación, non se valora. 
Propiedade, Carlos Curral Pouse. 

RuBín. Lugar, Pena do Foxo. situación, no pináculo dun hórreo; moi desgastado. 
Forma rectangular, do estilo dun escudo; fáltalle a varela. Estado de conservación 
malo. Propiedade de María Moreira Villar.
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sABuCEDo. Lugar, Aldea de Arriba, no cruzamento dás rúas Real co Cortello 
Lanuxe e Camiño do Carbón, nunha casa en estado ruinoso, coñecida como “Casa 
sanmartín”, invadida polas silvas. Forma, rectangular, rematado en semicírculo; 
reloxos coñecidos como de capela; gnomon de chapa triangular; ten unha 
inscrición abreviada gravada na pedra que dí: CuADRAnTE son, DÁnDoME o 
soL, As HoRAs Dou.

sABuCEDo. Lugar, sabucedo. situación, sen colocar. Forma, rectangular, rematado 
por un triángulo, a pesar de faltar o gnomon o seu estado de conservación é moi 
bo. Tipo, vertical ortomeridiano. Propiedade Lino Cabada Castro. 
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sAnTELEs. Lugar, igrexa. situación, no extremo sinistro da parte traseira do 
templo parroquial descasando sobre unha ménsula; está rematado por unha 
cornixa. Forma, cúbica, é dicir que marca as horas polo Leste, sur e oeste; 
gnomon de chapa metálica rectangular, perpendicular á parede e que mantén 
unha inclinación; polo sur gnomon de chapa triangular. Tipo vertical meridiano.  
Estado de conservación moi bo, a pesar do brión e liques que non permiten ver 
con detemento a data de fabricación. Propiedade, Arcebispado de santiago.

soMozA. Lugar, Carballeira. situación, pináculo do hórreo construido no 
1913. Forma, rectangular en forma de capela; gnomon de chapa. Tipo, vertical 
ortomeridiano. Estado de conservación, regular, cargado de liques e brión. 
Propiedade, José Miguel Carracedo Carracedo.
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souTo. Lugar, souto de Abaixo. situación, na  base da cruz do hórreo. Forma, 
rectangular. ó pé onde comeza a cruz  vemos unha pedra cadrada, restos do que 
un día foi un reloxo de sol; carece de gnomon; os ángulos e numeración non se 
perciben. Tipo, vertical ortomeridiano. Estado de conservación malo.

TABEiRós. Lugar, Cimáns. situación, sobre o pináculo do hórreo, na casa coñecida 
como a de Rei. Forma  rectangular, rematado en coroa; conserva o seu gnomon 
metálico en bo estado de conservación. A súa data de construción, 1866, coincide 
coa do hórreo. Tipo, vertical ortomeridiano. Propiedade, Benedicta Porto. 
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VEA s. André. Lugar, igrexa. situación, na igrexa parroquial, no lateral sinistro 
da súa fachada principal. Forma, rectangular, cuxo gnomon é unha varela. Tipo, 
vertical ortomeridiano. Estado de conservación bo. Propiedade do Arcebispado 
de santiago. 

VEA s. André. Lugar, Cardelle. situación, nunha casa en restauración, fóra do 
seu lugar de orixe, sobre un bo pedestal no cumio da devandita casa. Pero ao 
parecer ao querela restaurar o propietario decidiu retirar o reloxo. Forma, cúbica 
de gran dimensión, con gnomon rectangular metálico na cara Leste e oeste, e na 
sur triangular. Tipo vertical meridiano. o seu estado de conservación é bo; son 
visibles ángulos e numeración a pesar dos liques.
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VEA s. André. Lugar, Pazo. 
situación, nunha casa 
totalmente restaurada, baixo 
unha xanela; tallado sobre 
a mesma pedra que forma 
a parede; de moi clara 
lectura. Forma semicircular, 
ao que lle falta o  estilete. 
Tipo vertical ortomeridiano. 
Estado de conservación, 
moi bo. Propiedade de Mari 
Carmen Magán Villar.

VEA s. André. Lugar, Vera. 
situación, sobre a base do 
pináculo dun hórreo. Forma, 
rectangular, recuberto de 
liques e ao que lle falta parte 
do gnomon. Tipo vertical 
ortomeridiano. Estado de 
conservación malo; está á 
espera dunha restauración 
tanto o reloxo como o 
hórreo.  Propiedade de dona 
Lucía Carbia Carbia. 
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VEA s. xurxo. Lugar, 
casa reitoral. situación, 
nun hórreo sobre 
un pináculo. Forma, 
rectangular, con 
gnomon triangular de 
chapa; a mesma pedra, 
rematada en escote, 
leva gravada unha cruz. 
Timbra o conxunto 
unha pedra en forma 
de torre de xadrez. Tipo 
vertical ortomeridiano. 
Estado de conservación 
moi bo. Propiedade, 
Arcebispado de 
santiago.

VinsEiRo. Lugar, 
Moucho. situación, 
nun hórreo, na base do 
pináculo. Forma circular; 
gnomon consistente nun 
estilete. non logramos 
divisar a numeración, 
pero o que nos chama 
poderosamente a 
atención é que se atopa 
orientado ao norte. Tipo 
vertical ortomeridiano. 
Estado de conservación 
bo. Propietario Antonio 
souto Borrajeiros. 

VinsEiRo. Lugar, Vis de Correa. situación, 
non está instalado. Forma rectangular, 
rematado en semicírculo; carece de gnomon. 
na súa parte baixa hai un pequeno pedestal 
circular para ser encaixado e facilitar a súa 
orientación. Tipo vertical ortomeridiano. 
Estado de conservación bo. Propiedade, 
Rafael Agra.
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