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me5ía5os 5o sécuro 13 chamá6ase esta :parroquía
:}$aramos 5a <tan5a, e baquera :pertencía á Igrexa 5e 1: u í .
ll:>es:poís :pasou á *urís5ícíón ecresíástíca 6o <ta6areíro
<tomen6a5or 5e morentán, hoxe :Bea6e, <t:>r6e mífítar 5e §. *oán 6e
marta, 6aíxo cuxa *urís5ícíón e 6omínío :perse-o era na actuaft8a8e,
11

sen níngunha 6e:pen6encía 6os §.m:Bís:pos 6esta .IDíocese. :}eorén a
súa Igrexa :parroquíarfoí 6íferentes -oeces \JÍ5Íta8a :poros 'Oísíta6ores
xeneraís 6o :Bís:paSo, nomea5os :poros seus :}ereraSos, como foí o 2o Se
§etem6ro Se 1541; e Síse no J\uto Sesta 'Oísíta q.' a cura Sa :presente
:parroquía era So <ta6íSo <tateSrar Se l:uí, e a sen cura 5a
-<cncomenSa 6e morentan; 18 6e butu6ro 5e 15 60, 6 6e §etem6ro 6e
1563, 30 6e *uño 6e 15n, e aquí -oóf-oese re:petír o mesmo q.' na
:prímeÍra\JÍSÍta So ano 1541, e 30 6e2naío 6e 1588. Isto :pro6a que :p.r
entón os 2\. 80• :Bís:pos 6e 1:uí aín5a tíñan xurís6ícíón na cíta5a
:parroquía, :poís So contrarío estor6aran estas -oísítas aos <ta6areíros
<tomen6a6ores, e non consta que o fíxeran. 'Oenera :}era6o 8a <tan8a

:p.r:}eatrón tuterar ao 6as -<és:pañas, §antíago J\:póstoro o maíor, que
cere6ran o 25 6e *uffo. <tonsta a súa :po6oacíón 6e 90 -oecíños, q.'
corres:pon6en :poro contencío.so :pofítíco e go6ernatí-oo á *u.stí3a 6e
<to-oefo. 'Oaren os seus 6écímos 5.500 rr.', 6os que go3a o :}eárroco co
títuro 5e :}eríor tres cuartas :partes, e o <ta6í6o <tate8rar 6e 1:uí a
outra cuarta restante. J\quer ten <tasa 1\eítoraf, Igrexarío e 6estros
6e 8 ferra6os e me5ío 6e :pan en semente. J\ .fá6ríca Sa Igrexa non
:percí6e nín ten ren5a nín cou.sa argunfja. -<este :Benefícío é
:pro-oísta6o sem:pre :poro cíta6o <ta6areíro tomen6aSor. l!:>ísta 5e l:uí
4reguas eme6ía." (Ávila y La Cueva , 408).

SANTIAGO

Igrexa parroquial
A mediados do século XIII denominábase
esta parroquia como Paramos da Canda; con
este nome aparece na referencia qu e a ela se
fai nos M ilagres de S. Telmo, e dependía do
Bispado de Tui.
Algúns pensan que esta denominación
correspondería a un barrio xa desaparecido,
situado entre Paraños e Prado.
Con posterioridade paso u a depender da
Orde de S. Xoán de Malta, baixo a
xurisdición de Mourentá n, e logo, con esta,
da encomenda e priorato de Beade.
A dependencia da Diocese mantívose de
forma relativa neses séculas de pert enza á
Orde de Malta, xa que os visitadores
rea liz aban a súa correspondente vista
past ora l, segundo consta en toda s as
efectuadas ao longo do século XVI, sen que a
Encomenda puxera dificultades.
Outras parroquias da nosa di ocese, que dependían da Encomenda de Beade,
eran as de Buga rín, Porto, Luneda e Mourentán. Os Caba leiros da Orde de Malta
ou de S. Xoán de Xerusalén foron os herdeiros do Tem ple, os templarios. No
Concilio de Vienne, convocado polo Papa Clemente V no ano 1308, coa finalidad e
de reformar a lgrexa e recupera r Terra Santa, palas p resións do rei fra ncés
ocasiona a disolución da Orde do Temple, e mándase que todos os seus bens
pasen á Orde do Hospital de S. Xoán de Xerusalén, pero teñen que reclamalos
durante anos, a causa da rapina e a picaresca dos nobres e dos reís.
No ano 1767 volve a depender totalmente da nosa Diocese, quedando como
anexo dependente de Santiago de Covelo.
O estado da igrexa non debía ser moi bo, xa que o Cabido da Catedra l de Tui
paga as obras, realizadas no ano 1769 polo mestre carpinteiro Xosé de Castro,
consistentes en colocar a cuberta da capela maior da igrexa, custando a madeira
140 reais, e a obra total360 reais.
Ao constituírse como independente de Sa ntiago de Covelo a nova pa rroq uia
da Lamosa, no ano 1783, creouse un problema de límites entre A Lamosa e Prado
da Canda. O litixio prolongouse no tempo ata o xuízo realizado en 1836, no que
interveñen os peritos nomeados palas dúas partes, D. Fran cisco Antonio Rubiñ os
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e D. Ramón Vázquez, que eran da parroquia de Sta. Mariña de Covelo, senda
necesaria tamén a intervención dun tercei ro, D. Xoán Antonio Rodríguez Amil,
veciño de Guillade.
A igrexa (312) presenta a fachada principal cara ao poñente, moi sinxela. A
porta rectangular e alinte lada no centro, e sobre ela un pequeno olio de boi
sen máis adorno que o derrame externo.
Nos extremos apréciase o arranqu e da cornixa moldu rada, que percorrerá a
nave baixo a cuberta. No lado norte a fachada prolóngase para acoller as
escaleiras de subida á espadana.
Sobre ela, e como terminación da portada, hai unha cornixa voada rematada
en roleos aos pés da espadana. Nos extremos te n pi náculos cónicos.
A espadana sitúase no centro sobre outra cornixa. No primeiro carpo ten
dous arcos de medio punto, coas respectivas campás -un ha delas do ano 1997-,
e pináculos cónicos nos extremos. No segundo carpo ten o utro arco, que agora
está ocupado por unha imaxe pét rea da Virxe co Nena, tamén con pi nácu los
similares nos extremos. Termina cun peq ueno carpo, con oco central e pináculos
laterais, con cruz céltica metálica de remate.
A nave ten planta rectang ular e sostense con dous contrafortes por lad o,
entre os que se atopa a fiestra rectangula r e de derra me externo. No la do no rte,
baixo a ventá, está a porta lateral. A cuberta é a dúas au gas.
A capela maior ten pla nta cadrada. É máis alta que a nave. A cu be rta é a cat ro
augas e sustentada por unha cornixa moldurada en todo o seu contorno. Presenta
fiestras rectangulares, ao norte e ao sur, para dar claridad e ao presbiterio.

1

·~

A sancristía está arrimada ao lado sur da capela ma ior. Ten cuberta a d úas
augas sobre cornixa. Remata o paramento su r en capias, e no cumio un remate
curvilíneo con cruz de pedra. Abre d úas xanelas ao leste, unha cadrada e outra
máis pequen a rectangular e con derrame externo.
A nave (314) preséntase dividida en tres t ramos polos arcos de medio punto
que apoian nos paramentos laterais. Conserva o antigo piso de pedra. Os
paramentos laterais presentan a pedra vista e encintada, aínda que fose para
estar lucida, xa que é de cachotería de sillarejos.
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A cuberta é a dúas augas, en madeira, real izada o ano 2005, o mesmo que a
do presbiterio.
Ten tribuna de madeira no primeiro tramo, colocada no ano 2009.
No terceiro tramo aprécianse os ocas dos retablos laterais, agora
inexistentes. O do lado sur ocúpase coa imaxe do Sagrado Corazón de Xesús, e
no do lado norte está o retabliño de ánimas.
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Na nave, tamén sobre peañas
encostadas nos paramentos, hai outras
imaxes, algunhas de consideración,
como a de S. Brais (318).
Son de vestir as imaxes da Virxe do
Rosario (319) e da Dolorosa (320), á que
tamén lle co loca n nas súas mans un
fermoso rosario antigo.
Xu nto ao estribo do arco triunfal, na
grada do presbiterio, atópase a pía
bautismal, pausada sobre unha col umna
de pedra. Presenta unh a lab ra en fo rma
de cuncha, e conserva aínda parte da súa
policromía. É do sécu lo XVIII.
A cruz parroquial (321 ) é moi sinxela.
A macoia é un único corpo, coreado en
prata sobredourada e con cabeciñas de
anxos. O enganche da cruz son catro
foll as de acanto. Os b razos están
ado rn ados con motivos vexeta is en
re levo. O Cristo está en agonía, e superponse pe ndendo de tres cravos. No
cuadrón do reverso represéntase a Santiago na batalla de Clavija. Foi restaurada
no ano 1984.
Un dos pá rroco s de Prado da Canda, D. Manuel Lam ela Rocha, natural da
Lamosa, filio de Santiago e Rosa, foi un gran impu ls or da devoción ao Santísimo
Sacramento e ao Sagrado Corazón de Xesús. Fi nou no ano 1924, con fama de
gran v irt ude e sant idade entre a xente.

FESTAS EROMAXES DEPRADODA CANDA

Cerco de san Sebastiá n: Sábado seg uint e ao 20 de xa neiro
Sagrado Corazó n: No día propio
Santiago Apóstolo: 25 de xullo
San Roque: 16 de agosto
Nosa Señora do Rosario: 1° domingo de outubro
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