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A VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA DO PATRIMONIO CONSTRUÍDO 
 

O CONXUNTO EDIFICADO 

 

O Casco Vello de Cariño non conserva elementos de interese patrimonial de xeito 

significativo, se ben a abundancia de edificacións de tipoloxía mariñeira e a conservación da 

escala e das gamas cromáticas do mesmo outórganlle grande valor ambiental. No centro do 

casco atópase a parroquial de San Bartolomeu construída a comezos do século XX en estilo 

historicista, salientando a decoración da súa fachada con arcos apuntados e unha torre 

espigada e coroada por unha estatua do santo. Atópase nunha contorna moi 

descontextualizada cun espazo público de escasa calidade e numerosos edificios de 

vivendas que rompen coa escala do casco. Nun dos laterais atópase a casa reitoral, unha 

construción tamén da primeira metade do século XX, moi alterada en canto a revestimentos 

de fachada e carpinterías. 

 

 
 

Morfoloxicamente a Vila ten un trazado baseado en rúas sinuosas e estreitas que dende o 

Castro e o Cemiterio descenden cara o porto, non existindo grandes espazos públicos se 

exceptuamos a Praza Pulida e a Praza da Mariña. As edificacións tradicionais son 

pequenas, de planta baixa e un ou dous andares e elementos decorativos que, de existir, 

son sinxelos, de traza xeométrica e limitados a os recercados dos ocos e os esquinais. 

Fachadas de dous ou tres eixes con acceso desprazado con respecto ao eixe central e no 

andar superior balconadas de madeira que na maioría dos casos foron substituídas por 

galerías co paso do tempo. 
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Ten gran relevancia a utilización das cores nos edificios, sendo os azuis, os ocre, os 

amarelos e os vermellos os máis utilizados nos muros das vivendas tendo este feito certa 

vinculación coas cores dos barcos de pesca e o mundo mariñeiro. 
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OS CUARTEIRÓNS DO CONXUNTO EDIFICADO. 

 

No ámbito do Plan Especial delimítanse 43 cuarteiróns dos cales determínase, tras a 

elaboración do traballo de campo, que en 32 existen edificacións que salientan pola súa 

valoración arquitectónica. Os cuarteiróns nos que existen ditas edificacións son os seguintes: 

 

11400. Rúa Balbís (impares) e Rúa Landín Carrasco (pares). 

   Presenta un importante número de edificacións con valoración arquitectónica nas 

que destacan as unidades 18, 20, 24, 26, 39 e 42, cunha valoración arquitectónica 

estrutural. Pola súa parte, as unidades 31, 36, 37, 40 e 41 teñen unha valoración 

arquitectónica ambiental. Salienta pola súa presenza a unidade 24 cunha fachada de 

estilo ecléctico. 

 

11407. Rúa Balbís (pares) e Rúa das Angustias (pares). 

   Presenta oito edificacións con valoración arquitectónica nas que destaca a unidade 

21, cunha valoración arquitectónica estrutural. Pola súa parte, as unidades 6, 7, 9, 

11, 18, 19 e 20 teñen unha valoración arquitectónica ambiental. 

 

12392. Calexón de Picos (s/n), Praza Pulida (pares), Rúa da Mariña (pares) e Rúa dos 

Santos (pares). 

   Existe unha única edificación con valoración arquitectónica, a situada na unidade 1, 

cunha valoración arquitectónica estrutural. Salienta pola súa tipoloxía e os materiais 

construtivos utilizados, de maior nivel que os propios da arquitectura popular dunha 

Vila mariñeira. 

 

12394. Rúa da Mariña (impares) e Travesía da Mariña (pares). 

   Presenta tres edificacións con valoración arquitectónica ambiental situadas nas 

unidades 1, 3 e 6, salientando polas gramas cromáticas e a galería no andar superior 

a 6. 

 

12395. Rúa dos Santos (pares), Rúa do Carme (pares) e Travesía da Mariña (impares). 

   Presenta dez edificacións con valoración arquitectónica nas que destacan as 

unidades 1, 2, 9, 14 e 15 cunha valoración arquitectónica estrutural. Pola súa parte, 

as unidades 7, 18, 19, 25 e 28 teñen unha valoración arquitectónica ambiental. 

 

12401. Rúa do Pilar (pares), Rúa do Rosario (impares), Rúa do Carme (pares) e Travesía da 

Mariña (impares). 

   Existen dúas edificacións con valoración arquitectónica, a situada na unidade 1, 

cunha valoración arquitectónica estrutural, e a situada na unidade 12 con valoración 

arquitectónica ambiental. 
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12402. Rúa do Carme (pares), Travesía Balbís e Praza da Mariña (pares). 

   Existe unha única edificación con valoración arquitectónica, a situada na unidade 2, 

cunha valoración arquitectónica ambiental. 

 

12404. Praza da Mariña (pares), Rúa do Carme (impares) Rúa do Rosario (impares) e 

Travesía das Angustias (pares). 

   Presenta sete edificacións con valoración arquitectónica na que destaca a unidade 

16 cunha valoración arquitectónica estrutural. Pola súa parte, as unidades 11, 12, 15, 

18, 19 e 20 teñen unha valoración arquitectónica ambiental. 

 

12405. Rúa do Rosario (impares), Rúa das Angustias (impares) e Travesía das Angustias. 

   Existen unha edificación con valoración arquitectónica, a situada na unidade 1, 

cunha valoración arquitectónica estrutural. 

 

12406. Rúa do Rosario (pares) e Rúa do Pilar (impares). 

   Presenta catro edificacións con valoración arquitectónica nas que destacan as 

unidades 3, 15 e 16 cunha valoración arquitectónica estrutural. Pola súa parte, a 

unidade 19 ten unha valoración arquitectónica ambiental. 

 

12417. Praza da Mariña (pares), Rúa Párroco Jesús Crecente Veiga (impares) e Travesía 

de Centeas (pares). 

   Presenta cinco edificacións con valoración arquitectónica nas que destacan as 

unidades 1 e 21 cunha valoración arquitectónica estrutural. Pola súa parte, as 

unidades 11, 14 e 17 teñen unha valoración arquitectónica ambiental. 

 

12419. Rúa Centeas (pares) e Travesía de Centeas (pares). 

   Presenta dúas edificacións con valoración arquitectónica nas que destaca a unidade 

1 cunha valoración arquitectónica estrutural. Pola súa parte, a unidade 10 ten unha 

valoración arquitectónica ambiental. 

 

12426. Rúa Centeas (pares), Travesía de Centeas (pares), Travesía Párroco Jesús 

Crecente Veiga (pares), Travesía do Campo (impares) e Rúa do Campo (impares). 

   Presenta un importante número de edificacións con valoración arquitectónica nas 

que destacan as unidades 44 e 53, cunha valoración arquitectónica estrutural. Pola 

súa parte, as unidades 23, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 48, 57, 59 e 65 teñen unha 

valoración arquitectónica ambiental, na súa maioría interesantes exemplos de 

arquitectura popular mariñeira. 

 

12429. Rúa Centeas (impares) e Rúa Santa María (pares). 
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   Presenta sete edificacións con valoración arquitectónica todas elas cunha valoración 

arquitectónica ambiental. Son as situadas nas unidades 1, 15, 16, 17, 18, 24 e 28. 

 

13400. Rúa do Carme (impares), Rúa dos Santos (pares) e Rúa Santa Apolonia (impares). 

   Presenta dúas edificacións con valoración arquitectónica ambiental, as situadas nas 

unidades 1 e 3. 

 

13401. Rúa dos Santos (impares) e Rúa do Pilar (pares). 

   Presenta cinco edificacións con valoración arquitectónica, tres con valoración 

arquitectónica estrutural, as unidades 1, 2 e 4; e dúas cunha valoración 

arquitectónica ambiental, as unidades 3 e 8. 

 

13403. Rúa do Rosario (impares) e Rúa das Angustias (pares). 

   Presenta cinco edificacións con valoración arquitectónica, tres con valoración 

arquitectónica estrutural, as unidades 1, 2 e 3; e dúas cunha valoración 

arquitectónica ambiental, as unidades 7 e 8. 

 

13404. Rúa do Rosario (pares) e Rúa dos Santos (impares). 

   Presenta oito edificacións con valoración arquitectónica todas elas cunha valoración 

arquitectónica ambiental. Son as situadas nas unidades 1, 2, 3, 8, 9, 11, 17 e 18. 

 

13405. Rúa Santa Apolonia (pares) e Rúa dos Remedios (impares). 

   Presenta cinco edificacións con valoración arquitectónica, unha con valoración 

arquitectónica estrutural, a unidade 4; e catro cunha valoración arquitectónica 

ambiental, as unidades 6, 7, 10 e 11. 
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13406. Rúa dos Remedios (pares) e Rúa San Bartolomeu (impares). 

   Presenta cinco edificacións con valoración arquitectónica todas elas cunha 

valoración arquitectónica ambiental. Son as situadas nas unidades 3, 7, 10, 12 e 16. 

 

13407. Rúa San Bartolomeu (pares) e Rúa Antiga (impares). 

   Presenta catro edificacións con valoración arquitectónica, todas elas cunha 

valoración arquitectónica ambiental. Son as situadas nas unidades 5, 10, 17 e 28. 

 

13408. Rúa San Bartolomeu (impares) e Rúa Santa Apolonia (pares). 

   Presenta cinco edificacións con valoración arquitectónica, dúas con valoración 

arquitectónica estrutural, as unidades 1 e 8; e tres cunha valoración arquitectónica 

ambiental, as unidades 7, 9 e 17. 

 

13409. Rúa dos Santos (pares) e Rúa Santa Apolonia (impares). 

   Presenta sete edificacións con valoración arquitectónica, dúas con valoración 

arquitectónica estrutural, as unidades 1 e 5; e cinco cunha valoración arquitectónica 

ambiental, as unidades 2, 6, 7, 10 e 14. 

 

13410. Rúa Párroco Jesús Crecente Veiga (pares) e Rúa das Angustias (impares). 

   Presenta oito edificacións con valoración arquitectónica, todas elas cunha valoración 

arquitectónica ambiental. Son as situadas nas unidades 3, 16, 24, 25, 26, 33, 34 e 

35. 

 

13413. Rúa Jesús Crecente Veiga (impares) e Rúa do Campo (impares). 

   Existe unha única edificación con valoración arquitectónica, a situada na unidade 11, 

cunha valoración arquitectónica ambiental. 

 

13416. Rúa do Campo (pares). 

   Existe unha única edificación con valoración arquitectónica, a situada na unidade 5, 

cunha valoración arquitectónica ambiental. 

 

13417. Rúa do Campo (pares). 

   Presenta tres edificacións con valoración arquitectónica, unha con valoración 

arquitectónica estrutural, a unidade 11; e dúas cunha valoración arquitectónica 

ambiental, as unidades 1 e 10. 
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13418. Rúa das Angustias (impares) e Rúa do Campo (impares). 

   Presenta oito edificacións con valoración arquitectónica, cinco con valoración 

arquitectónica estrutural, as unidades 1, 11, 13, 15 e 17; e tres cunha valoración 

arquitectónica ambiental, as unidades 6, 10 e 16. As unidades 1, 11 e 15 atópanse 

catalogadas no Catálogo de Bens a protexer do Plan Xeral vixente. 

 

14389. Rúa Castro (impares) e Rúa Castro de Arriba (impares). 

   Existe unha única edificación con valoración arquitectónica, a situada na unidade 6, 

cunha valoración arquitectónica ambiental. 

 

14390. Rúa Castro (impares) e Rúa Castro de Arriba (impares). 

   Existe unha única edificación con valoración arquitectónica, a situada na unidade 36, 

cunha valoración arquitectónica ambiental. 

 

14400. Rúa Castro de Arriba (pares). 

   Existe unha única edificación con valoración arquitectónica, a situada na unidade 4, 

cunha valoración arquitectónica ambiental. 

 

15380. Rúa Castro (pares). 

   Existe unha única edificación con valoración arquitectónica, a situada na unidade 6, 

cunha valoración arquitectónica ambiental. 
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Valoración arquitectónica 

Fte. Traballo de campo. Elaboración propia 
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AS ÁREAS DE CONTORNA DO CASCO VELLO. 

 

Nos bordos do ámbito delimitado do Casco Vello de Cariño existen numerosos elementos de 

singular valoración, tanto patrimonial como natural ou arqueolóxica e arquitectónicos. O bordo 

oriental do casco está limitado polos cantís incorporados á Zona de Especial Conservación 

Costa Ártabra-Serra da Capelada (ZEC) e da Zona de Especial Protección dos Valores 

Naturais Costa Ártabra-Serra da Capelada (ZEPVN). Tamén neste ámbito atópase o Castro 

de Cariño GA15901002 ao redor do cal hai delimitado un plan especial e unha cualificación 

de zona verde. 

 

 
 

Ao norte do ámbito o cemiterio parroquial de Cariño ten elementos de valor patrimonial tanto 

nos propios enterramentos coma na porta de acceso, sobre a cal se atopa unha cruz de 

pedra. 

 

No bordo occidental non existen practicamente edificacións e tampouco elementos con 

valoración patrimonial. Si existen no límite sur, concretamente na fachada marítima da Vila, 

situada fóra do ámbito do Plan Especial, onde salientan numerosas edificacións de comezos 

do século XX coma a unidade 18 do cuarteirón 13391, unha antiga nave industrial na unidade 

14 do cuarteirón 12392 ou as edificacións situadas nas unidades 15 e 46 do cuarteirón 

11400. 
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OS EDIFICIOS CATALOGADOS. 

 

O Plan Xeral cataloga os edificios que se describen a continuación. 

 

IGREXA DE SAN BARTOLOMEU 

Denominación: Igrexa de San Bartolomeu de Cariño 

Autor: Descoñecido 

Cronoloxía: Comezos do século XX 

A Igrexa Parroquial de San Bartolomeu atópase no centro do Casco Vello de Cariño e foi 

construída a comezos do século XX en estilo historicista, salientando a decoración da súa 

fachada con arcos apuntados. Ten torre espigada de cantería de pedra vista na fachada 

principal coroada por unha estatua do santo e con varios reloxos no corpo superior. Planta de 

cruz latina cunha única nave e sobre o cruceiro ten ciborio octogonal. Muros de fábrica de 

cachotería de pedra revocada con cemento e pintada de cor branca, agás nos esquinais que 

ten cantería de pedra. Cuberta a dúas augas de lousa. 
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CASA REITORAL DE CARIÑO 

Denominación: Casa Reitoral de Cariño 

Autor: Descoñecido 

Cronoloxía: Comezos do século XX 

A casa reitoral da parroquial de San Bartolomeu é unha construción da primeira metade do 

século XX, atópase moi alterada en canto a revestimentos de fachada e carpintarías, non 

sendo xa a as orixinais de madeira.Ten fachada de tres eixes con miradoiro central e cuberta 

a dúas augas. Conserva un pequeno xardín cunha palmeira diante da fachada principal. 
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VIVENDA NA RÚA DO CAMPO 5 

Denominación: Vivenda na rúa do Campo 5 

Autor: Descoñecido 

Cronoloxía: Comezos do século XX 

Vivenda de arquitectura popular situada na rúa do Campo 5. Tipoloxía mariñeira tendo como 

elemento principal a grande balconada de madeira sobre canzorros do mesmo material e que 

se cobre coa prolongación da cuberta, a cal é a dúas augas resolta en tella do país. Os 

muros, de cachotería de xisto, son recebados e pintados en cores brancas e terra. 

Carpintarías de madeira. Non se atopa en bo estado de conservación pero mantén intactos 

os elementos arquitectónicos da súa tipoloxía. 
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VIVENDA NA RÚA DO CAMPO 9 

Denominación: Vivenda na rúa do Campo 9 

Autor: Descoñecido 

Cronoloxía: Comezos do século XX 

Vivenda de arquitectura popular situada na rúa do Campo 9. Tipoloxía mariñeira tendo como 

elemento principal a grande balconada de madeira sobre canzorros do mesmo material e que 

se cobre coa prolongación da cuberta, a cal é a dúas augas resolta en tella do país. Muros, 

de cachotería de xisto, recebados e pintados en cores amarelas e terra. Non conserva as 

carpintarías de madeira orixinais. Atópase en bo estado de conservación e mantén os 

elementos arquitectónicos da súa tipoloxía. 
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VIVENDA NA RÚA DO CAMPO 17 

Denominación: Vivenda na rúa do Campo 17 

Autor: Descoñecido 

Cronoloxía: Comezos do século XX 

Vivenda de arquitectura popular en esquina entre as rúas do Campo e Párroco Crecente 

Veiga. Tipoloxía mariñeira tendo como elemento principal a grande balconada de madeira 

pintada en cor verde sobre canzorros do mesmo material e que se cobre coa prolongación da 

cuberta, a cal é a dúas augas resolta en tella do país. Os muros, de cachotería de xisto, son 

recebados e pintados en ocres e terra. Carpintarías de madeira. Non se atopa en bo estado 

de conservación pero mantén intactos os elementos arquitectónicos da súa tipoloxía. 
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VIVENDA NA RÚA DO CAMPO 25 

Denominación: Vivenda na rúa do Campo 25 

Autor: Descoñecido 

Cronoloxía: Comezos do século XX 

Vivenda de arquitectura popular situada na rúa do Campo 25. Tipoloxía mariñeira tendo como 

elemento principal a grande balconada de madeira sobre canzorros do mesmo material. A 

vivenda está moi alterada cunha ampliación dun segundo andar e a modificación completa da 

balconada. Os muros, de cachotería de xisto, son recebados e pintados en cores amarelas e 

ocres. Carpintarías de madeira. Atópase en bo estado de conservación máis perdeu os 

elementos arquitectónicos da súa tipoloxía. 

 

   
 

 


