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Sumario
Neste artigo estúdanse as diversas posesións e rendas que a Orde do Temple, a través da súa bailía
de Coia (Vigo), tivo na provincia de Pontevedra (Galicia, España).

Abstract
In this article we study the diverse possessions and incomes held by the Order of the Temple in the province of
Pontevedra (Galicia, Spain) through the administrative centre in Coia (Vigo).

1.  A  FORMACIÓN  DA  BAILÍA  DE  COIA
 Unha única bailía establecerá a Orde do Temple na actual provincia de Pontevedra: a

bailía de Coia (hoxe un barrio de Vigo, cunha igrexa baixo a advocación de San Martiño de
Tours).

 Como no resto das posesións templarias galegas, a orixe da bailía de Coia sulágase
nunha completa nebulosa, da que non nos saca a abondosa bibliografía, aínda que parcial,
sobre as posesións dos templarios que dependeron, ao noso criterio, desta casa.

 O primeiro dato documentado da súa existencia aparece nun documento do ano 1232,
no cal os templarios galegos celebran un Cabido Xeral en Mayorga de Campos (Valladolid).
Nel, aparece como confirmante «Domnus I. Munniz comendador de Coya».1

 Polo tanto, nesta data xa se tería cumprido o proceso previo á constitución da
encomenda: doazón de terreos, casas, igrexas, cavaduras de terras, etc. que farían necesaria
unha xestión directa do patrimonio a través dunha encomenda; proceso que Carlos Estepa
cualificaba, ao estudar as encomendas templarias, dunha probábel duración de 20 anos.
Xa que logo, a comezos do século XIII, -probábelmente xa no século XII-, comezarían os
templarios a recibir os primeiros bens neste territorio.2

 A xurisdición de Coia abranguería toda a provincia de Pontevedra, agás a comarca do
Deza, que sería xestionada pola próxima bailía luguesa de Canabal, e a do NE (Ventosa),
que dependería da tamén bailía luguesa de Sanfiz do Ermo. Son, logo, dúas áreas, interior
e costeira, nas que se localizarán as propiedades dependentes desta bailía pontevedresa.

 Noutro lugar sostivemos a idea de que os templarios procuraron manter asentamentos
costeiros, por motivos comerciais, loxísticos, e tamén polo vencello coas peregrinacións
que viñan por vía marítima. O mesmo acontece no interior. Coia, logo, non vai a estar
ausente desta tónica xeral; así, atoparemos diversas e estratéxicas posesións no litoral e
outras no interior da provincia, ao longo do chamado «Camiño Portugués», unha das vías
de peregrinación que, dende o sur, chegaba a Compostela, así como en ramais secundarios
deste camiño.

 O Camiño Portugués, segundo Juan Bautista Confalonieri,3 viaxeiro que fixo a rota en
1594, pasaba, en Galicia, polas seguintes poboacións: Tui, Porriño, Mos, Redondela,
Pontevedra, Portela, couto de Arcos de Santa Mariña,4 Caldas de Reis, Valga, Cesures e
Padrón, para dende esta localidade chegar a Santiago.

*Carlos Pereira Martínez é funcionario do Concello de Culleredo e historiador.



9 2
Anuario Brigantino 2006, nº 29

CARLOS PEREIRA MARTÍNEZ

 Á parte desta rota principal, existían outras de menor importancia. Así, os viaxeiros
que desembarcaban en Baiona dirixíanse cara Vigo, para iren dende alí a Redondela e
seguir xa o camiño principal.5 Do mesmo xeito, viaxeiros procedentes de Portugal e Ourense,
entrarían uns por Crecente cara Ponteareas e Porriño, e outros por Monçao cara Salvaterra
e Ponteareas, para logo seguiren tamén por O Porriño.6

 A presenza templaria será considerábel nestes lugares, buscando sempre o contacto
cos viaxeiros e co comercio.

 2.  POSESIÓNS  E  RENDAS

2.1.Vigo
  Hipólito de Sá fala da existencia de documentos que, ao detallar a circunscrición do

bispado de Tui, na Idade Media, figura parte de Vigo como pertencente á xurisdición
templaria.7 Afirma que o solar dos templarios estaría no lugar que ocupan actualmente as
rúas de A Palma e o Triunfo, entre outras, onde posuirían un convento, un priorado e
algún edificio máis.8 Non descartamos que neste lugar tivesen bens (non conventos nin
priorados9), pero o certo é que a sé da bailía estaba radicada en Coia,10 entón unha pequena
aldea na que se conservaría o seu castro e que combinaría unha economía agrícola con
algunha pequena artesanal (aínda na actualidade consérvase o microtopónimo Pelamios).

 Contaría igualmente cunha ponte duns 60 metros de lonxitude que a unía con
Castrelos. Aínda que a datación desta ponte non é segura, ben puidese ter sido construída
na época da xurisdición templaria.11

 En Coia os templarios posuían un couto, cerne da bailía, que comprendía os casais de
Roade, Bouzas, Sobrebouzas, Outeiro, Corral de Coia, Eido Vello, Corral de Coia do Eido,
Quintán do Barreiro, Pazo do Corral de Coia, Padornelo, Soutelán, Fornos de Telleira e o
que máis tarde sería a Vila de Bouzas,12 incluíndose a igrexa de San Martiño de Coia.

 As referencias documentais de que a primixenia encomenda converteuse en bailía, é
dicir, nunha entidade superior, son serodias. Teremos que agardar ao ano 1371, cando
Enrique II concédelle a Juan de Castro, bispo de Tui, entre outras posesións, «el coto de
coya con su baylia [...] que fueron de la orden del temple». Este couto, xunto con outras
posesións das que logo falaremos, doárallas o rei Pedro I a Suer Yáñez de Parada. Cando
este pasou ao servizo do monarca portugués Fernando I, Enrique II comisoulle as súas
posesións.13 En Coia terían, logo, un convento fortificado, onde residirían o comendador
e o resto dos irmáns; rexeitamos, logo, o convento de Vigo do que falamos máis arriba.

 O couto abranguería terras, etc., das que surtírense de alimentos, aparte das rendas,
monetarias ou en especie, das explotacións que tivesen aforadas; mais tamén a proximidade
do mar fai supoñer unha vinculación con este. Quizais gozasen dalgúns dereitos de pesca;
quizais as naves templarias facían aquí algunha escala. Non cremos que houbese unha
presenza importante de naves comerciais, xa que é ben sabido que Vigo foi un pequeno
porto ata non hai moitos séculos.

 ¿Dispoñían dalgunha igrexa nestas paraxes? A este respecto hai moitas hipóteses.
Hipólito de Sá, seguindo a Ávila y Lacueva, pensa que o mosteiro de Bembrive, ao que se
uniría a actual igrexa de San Pedro, puido ser dos templarios (consérvase no lugar o
topónimo mosteiro e freire),14 non sendo desta opinión Isidro Bango, que aporta o dato
de que, en 1179, Fernando II confirma unha doazón de Afonso de Portugal de 1169,
concedendo ao bispo de Tui o reguengo do couto de Benevivere e a igrexa de Santiago.15
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 O mesmo acontece coa igrexa de Santa María de Castrelos, que segundo os
investigadores pertenceu á Orde do Hospital; sen embargo, a súa adscrición á Orde
hospitalaria aparecería serodiamente nos documentos.16 O argumento de De Sá de que
nun documento, que non especifica, se fala dun hospital, anterior á igrexa, viam veterem
et hospicium egrotorum de fratibus sancti juannis de Casteliis,17 non é, ao noso xuízo,
concluínte. Coñecemos varios casos de hospitais templarios baixo a advocación de San
Xoán, como o de San Sadurniño, -no concello coruñés do mesmo nome-, ou o de San Xoán
de Valladolid. Pero hai máis argumentos: un documento, publicado por Antonio Taboada
Táboas, referido á freguesía de Santa María de Castrelos, do ano 1319, di que o rei Alfonso
XI, en virtude dos decretos pontificios de que había que entregar á Orde do Hospital os
bens templarios, sentencia que «incorporamos para siempre jamás a la Orde de San
Juan... todas las casas, baylías, iglesias, capillas, oratorios, ciudades, castillos, los quales
vienes poseía la Cavallería del Temple en el tiempo que en el Reyno de Francia fueron
presos en el año de 1308. Entre otros bienes que contiene esta Donación. es el lugar y Casal
de Pazo en la fra. y Coto de Santa María de Castrelos».18 Aínda que no documento non se
especifica que vaia incluída a igrexa, ben puidese ser que lles pertencese, xunto co pazo.

 Por se fose pouco, nunha obra publicada non hai moitos anos, contendo os privilexios
da Orde do Hospital en Castela e León, que recolle 432 documentos dende o século XII ao
XV,19 non aparece por ningures esta igrexa, e si a de Santa María de Castrelos de Vega
(Castrelo do Miño, provincia de Ourense); coidamos que de aquí ven a confusión no que
respecta ao período medieval, porque na Idade Moderna si semella probado por Otero
Pedrayo que foi da Orde hospitalaria. Por tanto, baseándonos no documento antes citado,
non sería de estrañar que, aparte do lugar e casal de Pazo tamén lles pertencese a igrexa.

 Sobre a igrexa de Santa María de Vigo hai unha tradición, non documentada, de que foi
edificada, -a igrexa anterior á actual Colexiata-, polos templarios;20 Álvarez Blázquez pensa
que, dado que a igrexa xa existía en 1136, «es posible que los templarios, que efectivamente
poseyeron bienes en Vigo, se hubieran limitado a colaborar en alguna reforma parcial del
templo».21 Parece ser que nunhas escavacións realizadas no ano 1856 nas rúas antes
mencionadas, Triunfo e Palma, para facer unhas casas, atopáronse uns sartegos con lousas
de pedra, nas cales estaban esculpidas, supostamente, as armas dos cabaleiros do Temple.22

 Tamén existe a opinión de que na parroquia de San Salvador de Coruxo existira un
mosteiro templario,23 pero carece de fundamento, xa que está demostrada a súa vinculación,
entre outros, a Celanova.

 Pertencerían supostamente tamén aos templarios décimos de peixe do porto de
Bouzas (hoxe pertencente ao concello de Vigo), e as de Santo Tomé de Freixeiro
(concello de Vigo), Santa María de Guizán (Mos-Pontevedra) e Santiago de Parada (no
concello de Nigrán-Pontevedra).24

 2.2. Redondela
 Abandonamos Vigo e dirixímonos a Redondela. No documento xa citado de 1371, polo

cal Enrique II doaba ao bispo de Tui os bens de Suero Yáñez de Parada, falábase tamén,
como pertencente aos templarios, da vila vella de Redondela.25

 Se ben está perfectamente documentado que os templarios posuíron a Vila vella de
Redondela, non o está que tamén súa a illa de San Simón, como afirman moitos autores,26

aínda que a proximidade das illas á Vila vella, franqueábel coa marea baixa, e a existencia
dunha ermida na illa maior, a de San Simón, xa cantada no século XIII polo xograr
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Meendiño, fai supoñer que a aseveración destes autores sexa certa.
 Estas illas, de infausta lembranza para os que alí estiveron presos nos comezos da

dictadura franquista, e que fora anteriormente lazareto, pasará, a comezos do século XVI,
a unha póla dos franciscanos menores, os chamados Pascualinos, en honra do seu
fundador, frai Juan Pascual.27

 A función da illa de San Simón énos descoñecida. Non cremos que tivesen alí ningún
convento; quizais tan só a igrexa, tanto para os seus cultos internos como para a xente do
lugar: a cantiga de Meendiño, o falar de que está na ermida, dá a entender que a xente
acudía á pequena igrexa a orar ou a asistir ao culto.

 Xa dixemos anteriormente que Redondela era lugar de paso do Camiño Portugués de
peregrinación a Compostela. Aparte disto, que interesaría grandemente aos templarios,
como protectores dos peregrinos que eran, dispoñía tamén dun pequeno porto que, sen
embargo, era un dos centros de atracción do bispado de Tui.28 Redondela especialmente
estaría relacionada cos intercambios comerciais.29

 Sabemos da existencia documentada de Redondela a partires do ano 1243.30 A primitiva
vila, a «Vila vella», estaba amurallada. Pero o seu crecemento provoca que, ao longo do
camiño de acceso, naza unha vila nova, documentada a partires de 1267.31

 Redondela viviría algo dos tres sectores produtivos: o primario, fundamentalmente o
pan, para cuxa moenda existían varios muíños, e a pesca, que Portela considera de certa
importancia, e que aparece en varios documentos;32 sobre este asunto Elisa Ferreira coida
que tiñan que existir instalacións axeitadas para a conservación do peixe: salgadura,
afumado, etc., productos estes que se comercializarían noutros portos máis importantes.33

De calquera xeito, o porto redondelán non estaría tan colmado como na actualidade,
sendo máis navegábel; quizais facían escalas nel, como en Faro, como en Coia, as naves
templarias que viñan do norte de Europa.

 Tamén hai constancia de persoas dedicadas ao artesanado, especialmente zapateiros.
 Xa vimos que os templarios eran os señores da Vila vella, é dicir, do primitivo

núcleo urbano. Supoñémolos interesados no progreso da vila, nas súas actividades
pesqueiras, recadando rendas similares ás do mosteiro de Melón, aínda que o seu señorío,
territorial e xurisdicional, levaría implícitas outras compensacións, que nos son
descoñecidas, ao carecermos de documentación pormenorizada dos seus bens, contratos
de foros, compras, vendas, etc.

 2.3. O Val do Tea
  No val do Tea, lugar de asentamento, dende idade temperá, de cenobios monásticos,

como Angoares, e logo tamén colonizado polos cistercienses de A Franqueira, e por onde
pasaba un dos ramais secundarios da Vía da Prata, que dende Monçao cruzaría o Miño e,
a través de Salvaterra, dirixiríase a Ponteareas e a O Porriño, e que Portela considera un
dos principais do bispado de Tui,34 asentaríase tamén o Temple.

 Outra volta, as noticias son serodias. Teremos que agardar ao ano 1386 para
constatarmos a presenza da orde. Nun documento desta data, o monarca Juan I premia a
un servidor seu, Paio Sorredea de Soutomaior, os seus servizos. Na «mercé», entre outras
doazóns, dálle «las felegresias del canedo que fueron de la horden del Temple».35

 ¿Cales eran estas freguesías das que fala o documento? Unha delas era San Miguel
de Canedo, en cuxo territorio estaba emprazada a primitiva Ponteareas. Segundo Clodio
González, ademais desta freguesía incluiríanse as actuais parroquias de Arcos (que tería,
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aparte dunha pequena capela dedicada a Santa María, os terreos do igrexario e fincas
lindantes; desaparecida a orde, os bens foron agregados a dita capela, e a parroquia
denominouse San Breixo de Arcos ata o século XVIII, desaparecendo a capela a comezos
do XIX)36, Bugarín e San Vicenzo de Canedo, que coa de San Miguel xa citada, están na
actualidade incluídas en San Miguel de Ponteareas.37

 Por outra parte, para Clodio González carece de fundamento a filiación templaria de
San Pedro de Angoares.38

 Estes bens templarios pasaron logo a diferentes mans: monarcas, Paio Sorredea de
Soutomaior, Orde do Hospital, franciscanos...39

 ¿Que conclusións podemos tirar dos documentos? A primeira é que a presenza templaria
no Val do Tea non foi excesivamente importante, aínda que si selectiva. Posuirían un couto
con varias freguesías; quizais cobraban tamén un portádego polo paso da ponte medieval
alí existente, edificada ao parecer sobre outra romana, e recollerían rendas decimais e
eclesiásticas das súas igrexas, e décimos das terras que tivesen aforadas. Quizais tamén
exercerían algunha vixilancia de camiños, aínda que as persoas alí destacadas serían moi
poucas; mais ben sería un lugar visitado periodicamente polos cabaleiros ou sarxentos a
fin de recoller os excedentes.

 2.4. O sur da provincia
  Tamén moitos autores afirman, en base ao documento xa citado de 1371, que A Guarda

foi dos templarios. Nos concordamos con Martínez Díez que tal conclusión parte dunha
lectura errada do documento, e que A Guarda nunca foi do Temple.40 Se coñecésemos o
texto da doazón de Pedro I a Suer Yáñez de Parada quizais cabería a posibilidade de ter que
mudar de opinión, mais entramos no terreo das elucubracións, que non corresponden ao
oficio do historiador.

 Si é seguro que posuíron algúns bens en San Mamede de Guillarei, no concello de Tui,
que serían doados por Enrique II, o 6 de maio de 1372, a Álvaro Fernández de Valladares.41

 Igualmente se apunta a posibilidade de que en Leirado, concello de Salvaterra do
Miño, existiu un convento templario,42 e que ata 1528 figura a parroquia co nome de
Mosteiro de San Salvador de Leirado.

Cabaleiros templarios na «chapelle des Templiers» en Cressac-Saint-Genis, Francia.
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 No sur da provincia de Pontevedra, bañada polo río Miño está Crecente. Tamén,
neste caso, moitos investigadores relaciónano co Temple. Parece que existiu unha igrexa,
antecesora da actual Colexiata, que era dos templarios, e con cuxas ruínas edificouse, logo
da disolución da Orde, a fábrica actual. Tiña 6 lugares baixo a súa xurisdición: Ribera,
Quintela, Freixo, Sendelle, Angude e Arrabal. Foi saqueada polos portugueses en 1642, o
que ocasionou un importante dano, ao roubaren as alfaias e os libros do arquivo; pero o
pai Flórez di que, por outros documentos, a filiación templaria estaba clara.43

 De ser certo este asentamento, estaría relacionado tanto cos camiños de peregrinación
como coa pesca -existían numerosas pesqueiras nesta zona do río Miño- e o comercio, xa
que o Miño era navegábel, e por el circulaba, por exemplo, o viño de Ribadavia.

 Ligado coa igrexa anterior estaría unha edificación defensiva sobre a que logo se
ergueu o castelo de Fornelos, tamén templario para algún autor.44

 Outros coidan que a igrexa parroquial de Santa María de Baiona pertenceu aos
templarios,45 ou falan dunha pegada templaria nesta fermosa vila. Esta idea foi desbotada,
xa a comezos do século XX, por José de Santiago e Ulpiano Nogueira, que nada templario
ven na Colexiata,46 así como a inverosímil suposición de que o convento de Oia foi
primeiro dos templarios.47

 2.5. A cidade de Pontevedra e o Morrazo
  Confusas e contradictorias son as informacións que nos subministran algúns

investigadores sobre a presenza dos templarios en Pontevedra. Iso débese aos cronistas
franciscanos do século XVII. Un deles, cuxo nome descoñecemos, afirma que o convento
de San Francisco de Pontevedra fora fundado polos templarios.48

 A mesma afirmación faina frai Jacobo de Castro:

Dentro de esta Villa [Pontevedra] en elevado, y efpaciofo fitio, que forma la plaza de la
Herraria, tiene fu asiento el Convento, fobre cuya fundación no convienen en el año Gonça-
ga, y el Analifta, pues aquél la feñala al de 1395, y efte fe aplica al de 1300. y otros
conjeturan fer contemporaneo al de Betanços, y aver fido antes de Templarios.49

 Murguía recolle outra tradición franciscana que afirma o mesmo.50

 A cousa complícase dende o momento que outros investigadores sosteñen que foi o
convento de Santa Clara, e non o de San Francisco, o que tivo orixes templarias; todos
seguen, neste caso, a González Zúñiga, que fai as súas argumentacións baseándose na
decoración do convento, aínda que sen tomar partido.51

 Benito Vicetto, sen entrar en detalles, limítase a dicir que os templarios tiveron fundación
en Pontevedra.52

 Como se pode deducir, de ter que facer unha escolla, sería a primeira hipótese, a do
convento de San Francisco, a máis aceptábel, aínda que, a falta de probas máis concluíntes,
non estamos en condicións de confirmar a súa verosimilitude.

 Máis fundamento ten a hipótese de que a freguesía de San Salvador de Coiro, en
Cangas, pertenceu aos templarios; neste caso, a información aparece nun preito de 1611
sobre o curato de San Salvador de Coiro. Nese ano citado prodúcese unha disputa sobre
o curato de San Salvador de Coiro entre o crego presentado para o beneficio e os patronos
da capela do cardenal Mondragón. O crego, Diego de Quiroga, manifestaba que a igrexa
era de real padroádego, «conforme a las bulas apostólicas que tiene por haber sido
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monasterio de templarios, aunque ha algunos años que anda usurpado». Na súa alegación
dicía tamén que

...se probará asi mesmo que la Iglesia del dicho beneficio de San Salvador de Coiro fue
iglesia de Templarios y con sus puertas dobladas y cruz y carnero, que eran las armas de los
dichos Templarios, y que fue casa fuerte de ellos, y tuvo antiguamente muy grandes y
amplios edificios, los cuales derrocaron el dicho Cardenal Mondragón y sus cómplices, y
hoy en día están allí muchos cimientos de los dichos edificios y se encuentran grandes
ladrillos y piedras muy antiguas al modo de los edificios que solían tener los dichos Templa-
rios, y los dichos testigos dicen que así lo han visto y que lo oyeron confesar a otros más viejos que
decían haberlo así visto y que lo habían oído a otros más ancianos, y así fue siempre muy público
y notorio e pública voz e fama sin que se haya visto ni oído lo contrario.

 A parte contraria, loxicamente, negaba toda a argumentación.53  José Ángel Rey Caíña
vai máis alá e converte á igrexa en bailía, que protexería aos peregrinos.54

 Seguindo no Morrazo, Murguía recolle a tradición de que o lugar de Cerqueiro, en
Moaña, «fué lugar de templarios.55

 Contra da opinión de Hipólito de Sá,56 e outros autores, que relacionan coa Orde do
Hospital varias igrexas do Morrazo, como Santa María de Cela,57 San Andrés de Hío, Santo
Tomé de Piñeiro ou San Martiño de Moaña, coidamos que, a excepción de Santa María do
Campo,58 ningunha delas pertenceu aos hospitalarios. Nin no Inventario nº 121 do Arquivo
Histórico Nacional, nin no Libro de Privilegios.., faise mención algunha a estas igrexas na
Idade Media; só o Inventario cita unha doazón de Fernando II do reguengo de Aldán.59 Otero
Pedrayo, tanto no xa citado artigo «Bienes y Derechos..», como en «La Encomienda de
Beade..», páx. 65, fala de diversas posesións no Morrazo, e se non menciona igrexas, -aparte
da de Santa María do Campo, (cousa que estraña a Hipólito de Sá)-, é simplemente porque
non as tiñan; o único que posuían eran algunhas casas, terras (casualmente algunhas en Aldán,
quizais as mesmas doadas por Fernando II) etc., sobre as que fan diversos aforamentos.

 Ademais, se seguimos a teoría deste autor, a cruz que figura no tímpano da cara
setentrional da igrexa de San Martiño de Moaña non é a cruz hospitalaria de 8 puntas, a
chamada «cruz das oito beatitudes», como el indica, senón unha cruz patada, de perfecta
labra, emblema característico, como é sabido, da Orde do Temple.

 Aínda que desbotamos as teorías do investigador pontevedrés, tampouco somos tan
ousados como para relacionarmos, con rigor científico, esta igrexa cos templarios, a pesares
desa clara iconografía, mentres non aparezan documentos da época que o demostren. As
semellanzas construtivas en igrexas próximas non indican que sexan dun mesmo posuidor
(catedral, mosteiro, orde militar...), etc. senón modelos locais. O mesmo ocorre en Lugo coa
igrexa de Taboada dos Freires, da Orde do Temple, que ten no seu tímpano a representación
da loita de Sansón contra o león, como moitas outras igrexas desa comarca que non por
iso foron templarias. En calquera lugar de Galicia podemos ver semellanzas nas igrexas
dun determinado lugar ou comarca, debido, en moitos casos, a que foron os mesmos
canteiros ou mestres de obras os que as fixeron.

 2.6. O Salnés
  Outro lugar onde se fixo oír a tradición templaria é no caso do mosteiro de Nosa

Señora de Nogueira, na parroquia de San Vicenzo de Nogueira, concello de Meis. Xa
Jerónimo del Hoyo, a comezos do século XVII, dicía:
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Hay en este destrito desta felegresía [de San Vicenzo de Nogueira] una iglesia antigua
que se dice del monasterio de Nuestra Señora de Nogueira. Parece fué de templarios y
después de la Encomienda del Sancto Sepulchro y ahora es miembro de la de Paços de
Arintero.60

 Murguía recolle unha información de Antonio Martínez Boán, que dicía, na páx. 102 da súa
obra Memorias de Galicia, escrita en 1640, que alí existira un convento de templarios «á dónde
están más de cien entierros de ellos con bultos de sus personas, y éstas están en una iglesia
que llaman de Santa María de Nugueira».61 Outros autores insisten na mesma hipótese.62

 Sustentan outra opinión, vinculando o mosteiro de Nogueira aos monxes de Carboeiro e
logo aos Hospitalarios Hipólito de Sá e J. M. Pereira.63 Este último pensa, sen embargo, que
as parroquias de San Martiño e San Salvador de Meis foron dominio e xurisdición templaria.64

 Hai algúns anos, Martínez Díez ten demostrado, ao noso xuízo, a pertenza de Santa
María de Nogueira á Orde do Santo Sepulcro, xa dende 1128.65

 A parroquia de Paradela, tamén en Meis, é relacionada co Temple por Caamaño
Bournacell.66 Pereira Figueroa, pola súa parte, afirma que tamén estiveron presentes no
concello de Portas,67 concretando Caamaño que foi no lugar de Romai.68 Por outra banda,
o señorío de San Fiz de Lois (Ribadumia), sería compartido cos Soutomaior, pasando, logo
da disolución, a parte templaria aos hospitalarios.69

 Caamaño, referíndose a Santa María Dozo, núcleo orixinario de Cambados, dinos que
este territorio foi doado á Orde do Temple e á do Sepulcro, e, máis tarde, á do Hospital,
aforándollo estas dúas últimas Ordes Militares á Casa de Ulloa e Soutomaior.70

 Tanta hipótese da presenza templaria na Terra do Salnés e arredores semella ter algún
fundamento, porque dispoñemos dunha proba documental que os vincula a estas paraxes.
Nos libros de aniversarios da Catedral de Santiago consta unha doazón do seguinte teor:

Mayo. 30. Ordinatum per Capit., in perpetuum aniversar serenissimi Principis D.
Johannis regis Castelle et Legionis et filiorum suorum, dantur 75 lbr. Solvuntur ut supra de
bonis ordinis Templi de Arquos de Condesa et de Moraña et de Caldis de Reys in Salnes,
quae rex Henricus patris suis bone memorie donavit dicto Cap. compost.; [mentres que o
dia 31 de maio celebrábase] ... Anivers. cum missa cantata et processione ad sepulturam
Regum pro anima D. Henrici quondam regis Castelle et Legionis et parentum suorum.
Dantur 75 lbr. annuatim solvende ut supra de bonis ordinis Templi in Salnes et in Moraña
quer ipse donavit dicto Capitulo in qua die ipse Rex obiit.71

 Esta dádiva é estudada por Javier Pérez Rodríguez, que nos detalla que, no caso do
couto de Arcos da Condesa (concello de Caldas de Reis), de señorío da liñaxe dos Castros,
«...certos lugares escapaban ao antedito señorío dos Castro e os Albán. Trátase dos
casais que pertenceran á Orde do Temple, os cales, si ben debían paga-lo dezmo, parecen
ter estado exentos do señorío maioritario da freguesía. A extensión do señorío templario
non era grande - catro casais -...».72

 A máis recente publicación dun artigo sobre estas propiedades templarias permiten
ampliar a súa verdadeira importancia.73 En 1390 aínda se denominaba «a teença dos beens
que foron da Ordeen do Tenple».74

 Rey Souto faise eco das referencias bibliográficas á suposta doazón que recibiu Pedro
Fernández de Castro, por parte de Afonso XI, que lle tería doado boa parte dos bens
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pertencentes á bailía de Faro e, na zona pontevedresa, os coutos de Teis e Valadares, así
como dereitos no couto de Arcos da Condesa.75

 Sabemos que este nobre, en 1328, doou ao cabido de Santiago todo o que posuía no
couto de Arcos, e en 1341 doa «o meu couto de Valladares et os dous meus coutos de Teyx
que som en terra de Fragoso con todo o senorio et jurdiçon et casas et casares et herdades
et chantados et outras quaesquer dereyturas et perteesças».76 En calquera caso, a pertenza
á Orde do Temple destes bens na bisbarra olívica non está aínda clara.

 En 1371 doará Enrique II ao Cabido compostelán «todas las heredades et rentas et
derechos que nos avemos et nos perteneçen aver en tierra de Salnes et de Moraña et en el
Coto de Arcos de Condesa», que «fueron de la Orden del Tenple...», reservándose para a
Coroa as posíbeis «mineras de oro, et de plata, et de azul, et de otro metal qualquier que
si las y ouere». En 1379 esta doazón será confirmada por Juan I,77 e en 1398 por Enrique
III.78

 A mención a estes bens, como vemos, é moi difusa. A aparición dun inventario da
Tenza do Temple nun atado do fondo de Protocolos Notariais do Arquivo da Catedral de
Santiago, estudado polo citado Rey Souto, permite coñecer con máis detalle en que
consistían.79

 Segundo este investigador, o núcleo principal dos bens templarios nesta zona céntranse
en torno a Caldas de Reis. Ao sur da vila, posuían bens nas parroquias de Portas, Lantaño,
Valiñas, Paradela e Romai; un pouco máis ao leste, continuaban por Arcos da Condesa,
Lamas e Laxe. Outro núcleo importante era o de Sanxenxo de Padriñán, tanto en número de
bens como porque representaba unha saída ao mar. O resto dos bens estaban espallados
preto de Iria (Xanza), en Catoira e Carracedo, outro pequeno grupo en Arousa e uns casais
e herdades en Meis e Couso.80

 Respecto ao tipo de propiedades, a documentación menciona leiras, herdades, tallos,
agros e terreos, algunhas delas ocupadas por viñas. A maior parte das viñas concéntrase
nos arredores de Caldas de Reis. Rey Souto pensa que o viño sería vendido pola orde na
súa maior parte na propia vila de Caldas. A orde levaba a terceira parte do viño, recollendo
cantidades interesantes.81

 O Temple exercería o dominio territorial sobre uns 28 casais na zona.82

 Respecto de rendas de orixe eclesiástica, en Santa María de Xanza, por exemplo, parece
que gozaban do dereito de presentación (3 libras); en Santa Cruz de Lamas, tiñan dereito a
cobrar unha parte das «quadras» (é dicir, a renda episcopal das tercias dos décimos).83

 As rendas, -ademais de en viño-, podían percibilas en diñeiro (en Quintáns, 10 libras; en
Galtaz 16 mrs. vellos; en Baión, 50 soldos de brancas; polos casais de Lantaño, 10 libras e o
cuarto da colleita...). A renda fixa en especie cobrábana en cereal («pan», é dicir, centeo).84

 Conclúe Rey Souto afirmando que as rendas desta Tenza do Temple non eran moi
elevadas; en 1471, á morte do posuidor da tenza, Juan de Deus, subhástase a mesma,
sendo adxudicada «con a metade de Santa Maria de Portas e o couto de Baltar e os beens
de Fernand Lourenço e a tença de Caldas que mandou don Nuño Gonçalves para as
tiebras» por 3.900 mrs vellos.85

 Como podemos comprobar, as distintas achegas bibliográficas sobre os posíbeis
bens templarios na comarca do Salnés, dalgunha maneira, vense confirmadas por este
documento do cabido compostelán.
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 3.  COMENDADORES  E  FREIRES
  Os nomes dos comendadores e freires pertencentes á bailía de Coia que coñecemos

son os seguintes:
 1232, xaneiro, 13: Don I. Munniz, comendador de Coia.86

 1307, maio, 15: Frei Sancho Afonso, comendador de Amoeiro e de Coia.87

 1307, xuño, 10: Comendador de Amoeiro e Coia: Frei Sancho Afonso.88

 1310, abril, 15: Frei Sancho Afonso, comendador de Amoeiro e de Coia; Freires: frei
Antonio, frei Xoán Arie, frei Diego, frei Pedro e frei Xoán.89

NOTAS
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considera inverosímil tales priorado e convento.
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23 Diccionario Madoz, vol. II, páx. 346.
24 De Sa, «Los Templarios en Vigo», íbiden. Estas igrexas terían sido doadas por Pedro I a Suer Yáñez de
Parada, xunto co realengo de «Turonio», aínda que, posteriormente, Enrique II revogaría esta doazón.
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Flórez: España Sagrada, vol. XXIII, páx. 194; Rodríguez Blanco: Apuntes históricos.., páx. 421; Juan Manuel
Fuente: «Viajes. Llegando a Redondela desde su retaguardia», La Voz de Galicia, 9-5-1992: Anónimo: «Turismo
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34 Portela Silva, op. cit., páx. 48, 191.
35 Recollemos o dato de Amalia Prieto Cantero: Archivo Histórico General de Simancas. Catálogo V.
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Ponteareas, Ponteareas, 1983, páx. 22, e na Introdución que fai á obra citada de Ávila y Lacueva, vol. I,
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