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O PROCESO HISTÓRICO DE FORMACÓN DA VILA 
 

APROXIMACIÓN HISTÓRICA Á CONFIGURACIÓN DA MORFOLOXÍA URBANA DA VILA 

 

Diferentes vestixios arqueolóxicos apuntan a existencia de asentamentos humanos de 

época antiga nas inmediacións da actual Vila de Cariño, especialmente na zona do seu 

porto, os cales conectan coa importancia dos cabos de Bares e Ortegal nas rotas de 

navegación dende o mundo romano. Non obstante, non é ata finais do primeiro milenio 

cando se atopan as primeiras referencias ao topónimo actual, o que dá idea da existencia 

por entón dun pequeno núcleo de poboación. Así, Cariño (Carinio) aparece mencionado en 

documentación do século X en relación coa parroquia de Santa María da Pedra, á que 

pertence ata 1895, cando se institúe a de San Bartolomeu de Cariño. As primeiras nocións 

históricas dispoñibles do aspecto da Vila remiten precisamente á antiga ermida dedicada a 

este santo, que habería que poñer en relación co desenvolvemento medieval dunhas 

modestas instalacións portuarias (frecuentadas entre outros por romeiros de peregrinación 

polos santuarios da zona) anexas a unha pequena aldea de vivendas populares. 

 

Porén, a ermida de San Bartolomeu non se atopa expresamente citada na documentación 

ata finais do século XVI, momento dende o cal figura como lugar de culto importante para os 

veciños e escenario de vodas ou romarías. Tratábase dun pequeno edificio situado ao carón 

da praia, nas inmediacións do porto, e estaba rodeado por un muro de pedra que o 

protexería da auga nos temporais. A necesidade desta protección faise patente a principios 

do século XVIII, cando a capela se describe como “decentemente compuesta”, pero 

necesitada dalgunhas reparación no seu pavimento e doutras relacionadas coa entrada de 

auga; a finais dese século, non obstante, o edificio xa acusa deterioro, ao que contribúe o 

feito de alternarse con usos diferentes dos do culto. Estes problemas, sumados aos da súa 

pequenez para unha poboación crecente, intensifícanse a mediados do século XIX, 

momento en que se dan máis detalles da súa configuración: “al E. del puerto e inmediato a 

la mar (...) es un edificio de 10 varas de largo y 4 de ancho [8,3 x 3,3 metros aprox.]; tiene 

un solo altar, sus ornamentos son pobres...”. 

 

Á altura da década de 1920, a antiga ermida de San Bartolomeu fica reconvertida en pósito 

de pescadores, aínda que pouco despois será completamente eliminada. Por entón, a Vila 

está rematando de construír a nova igrexa parroquial, de certas dimensións, planta de cruz 

latina, elementos neogóticos e torre-campanario no centro da fachada. Esta obra distánciase 

uns 400 metros do vello templo para establecerse na parte máis alta da Vila, cedendo así 

espazo a unhas instalacións portuarias e industriais que foran gañando peso e que, na 

actualidade, ocupan o terreo da antiga ermida. 

 

A obtención de parroquia propia para Cariño a finais do XIX é unha das consecuencias do 

significativo crecemento que experimenta a Vila durante esa centuria grazas á industria 
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conserveira promovida pola chegada de empresarios cataláns. O impulso xa se nota a 

principios de século, cando a Vila de Cariño se sinala, xunto con Santa Marta de Ortigueira, 

cabeza da súa xurisdición, como “los dos únicos [pueblos] que hay en este condado”. Se en 

1752 a freguesía enteira de Santa María da Pedra contaba con 224 veciños e 243 casas 

contando as inhabitables e as arruinadas, cerca de cen anos máis tarde só o núcleo de 

Cariño conta con 169 veciños (679 almas) e 200 casas, para pasar a sumar, no momento de 

creación da nova parroquia en 1895, 291 veciños e 1.166 almas, máis das que quedaban na 

Pedra despois da escisión. Apenas 30 anos más tarde, xa no século XX, toda a parroquia 

conta máis de 2.000 habitantes e 648 edificios. 

 

 
 

O desenvolvemento da Vila plásmase no aumento da superficie construída e na 

diversificación tipolóxica dos edificios. Deste xeito, ademais do casarío residencial humilde, 

de unha e dúas alturas, hai que contar, nas inmediacións do porto, as fábricas e “fabriquíns” 

destinados ás conservas de peixe, das que se computan dúas de salgadura de sardiña a 

principios do século XIX, seis unhas décadas máis tarde e, arredor de 1925, unhas doce 

dedicadas a conservas, escabeches e salgaduras. Algunhas delas sofren importantes danos 

por mor dun forte temporal en 1887. 
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Tamén se menciona a existencia dunha praza de abasto “bien provista” a mediados do XIX 

e, xa no XX, ademais da nova igrexa parroquial, constrúese un cemiterio separado do 

núcleo, nas proximidades do seu extremo norte. Pola súa banda, relacionadas coas 

instalacións industriais e portuarias, tamén se menciona a principios do XX a existencia de 

dúas cetarias na punta do Castro; pero no que toca á mellora das condicións naturais do 

porto destacan, sobre todo, os diques construídos nesta zona para pechar a enseada, 

pivotando sobre o extremo do cabo ocupado pola Vila: en 1910 é un peirao duns 100 metros 



 

Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose              4 de 6 
 

mentres que, na segunda metade do século, experiméntase un novo salto cualitativo cun 

gran espigón de medio quilómetro. 

 

 
 

As proximidades da punta do Castro, que abriga o porto natural, son precisamente o asento 

das instalacións portuarias primitivas, entre as que se inclúen humildes construcións para 

almacén das pertenzas dos mariñeiros foráneos (uso denominado “cabanaxe”) ou as 

primeiras pías de salga, así como o casarío mariñeiro orixinario, centrado simbolicamente 

pola antiga ermida de San Bartolomeu. A partir desta zona, a Vila de Cariño medra cun 

trazado irregular e orgánico, de pequenas prazas e rúas estreitas e tortuosas, esquema que 

practicamente colma o pequeno cabo con notable uniformidade, sen marcar sobre o plano 

fases claras de crecemento, xa industrial ou residencial. Non obstante, o núcleo vello de 

Cariño vese sometido, no seu conxunto, a un perímetro esencialmente triangular, 

determinado polas vías de comunicación cara ao norte (San Xiao do Trebo e Cabo Ortegal) 

e cara ao sur (o propio porto), recortándose sobre os cantís polo lado oriental. Fóra deste 

ámbito, a vía que circunda a praia cara ao suroeste, en dirección á antiga capital parroquial 

de Santa María da Pedra, constitúe, cunha morfoloxía xa claramente diferenciada, o 

principal eixe de desenvolvemento da Vila durante o século XX e ata a actualidade. 
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