
A CARTA DE VARES 
 
 Un certo domingo á saída da misa, o alcalde municipal e veciño do Porto de Vares, don Pascual Bermúdez, 
falou aos seus conveciños para dicirlles que estaba disposto a orientar os seus esforzos para liberar á parroquia de 
Vares do foro que anualmente se pagaba. Un dos presentes, coñecido como o Coxo de Vilela, contestoulle: “Iso hase 
de conseguir o día no que a Pedra Produncela se mova de onde está”. O mencionado penedo, situado no medio da 
concha de Vares, non pode moverse se antes non se fragmenta con dinamita por ser dabondo grande. 
 As vicisitudes do beneficio ou foro da parroquia foron as que a continuación se expoñen, sen pretender 
facer unha relación completa do tema:  
 A principios del siglo X el Rey Ordoño II dona o Val de Vares ao bispo de Mondoñedo Sabarico II, 
confirmado a mediados do século XII polo emperador Afonso VII. 
 A comezos do século XIV o celeiro de Vares e de Mogor estaba obrigado a Doña Elvira. 
 En 1453, Don Gonzalo Pérez de Labrada, coengo e procurador do cabido de Mondoñedo aceptou o 
beneficio de Vares, que pertencera ao coengo de Ourense, Vasco Fernández, e que o bispo don Alonso de Segura 
xunguira á Mesa Capitular, xunto con catrocentas libras, en virtude dunha Bula Pontificia do papa Nicolás V. Don 
Gonzalo mandou ler aos parroquianos de Vares o proceso de unión das catrocentas libras e as dúas terceiras partes, 
sen cura, da dita freguesía á Mesa Capitular da catedral Mindoniense e requiriu ao cura de Loiba para que lle dese 
posesión de todo iso. Na mesma data o cura de Vares, Fernán Dorado, pleiteou sobre a posesión desas dúas terceiras 
partes do beneficio, pola unión que lle fixera o arcediago de Trasancos, pero o bispo Alonso de Segura sentenciou 
que o cura non tiña dereito por ser nula a unión do arcediago de Trasancos e por ser Fernán Dorado incapaz do 
beneficio dada a súa condición de relixioso de San Martín de Mondoñedo. Ao ano seguinte o Cabido arrendou o 
beneficio de Vares a Gómez Dorado, coengo de San Martín de Mondoñedo, de por vida. O outro tercio restante 
quedaba nas mans do cura Fernán Dorado. Trinta años antes do descubrimento de América, o procurador do Cabido 
presentou ao prior Gómez Dorado  a escritura lida aos vareses para que este a executase porque os veciños non 
pagaran as rendas do ano anterior, o 1461. O Cura de Vares negábase a pagar e apelou a sentencia do bispo sobre o 
préstamo das dúas terceiras partes do beneficio á Mesa Capitular. O cabido, antes de que se coñecese a sentencia, 
outorgou unha escritura na que o cura de Vares recoñecía non ter dereito ao que pedía sobre o préstamo da parroquia. 
Acto seguido o Cabido arrendou ao cura os dous tercios do conflicto. Un mes más tarde coñeceuse a sentencia que 
ratificaba ao Cabido a parte mencionada do beneficio. 
 En 1481 o cabido mindoniense arrendou ao clérigo de San Cristovo das Riveiras do Sor, Afonso Yanes, 
dúas partes da igrexa de Santa María de Vares en 3500 marabedís, postos en Vilamaior (Mondoñedo). 
 Catro años máis tarde, por renuncia do derradeiro prior Lopo Doural, o mosteiro da illa Coelleira, con todas 
as súas posesións, quedou anexionado a perpetuidade ao mosteiro de San Martín de Mondoñedo, pertencente á orde 
de Coengos regulares de San Agostiño. 
 Cando o marqués da Ensenada, no ano 1752, fixo o catastro para a Real Única Contribución, os veciños 
manifestaron que pagaban por razón de termo ordinario, extraordinario, alcábalas, centos, millóns, sisa e carnes, a 
cantidade de 2032 reais máis 32 marabedís ás arcas reais da cidade de Mondoñedo.  
 O caso foi que transcorrido algún tempo desde que o alcalde Bermúdez falara aos seus conveciños, 
acadouse o desaforo. Cando os convocou para comunicárllelo, antes quixo saber se a Pedra Produncela se movera do 
lugar no que estivera sempre. Para iso chamou a un rapaz, ao que todo o mundo coñeceu polo nome de O Queche -ao 
que eu teño visto conducir o seu automóbil cos seus noventa e tantos anos- e díxolle que fose ao areal para mirar a 
posición da pedra. O rapaz, a pesar da súa corta idade, entendía que aquelo era una tomadura de pelo pero aceptou 
ante a promesa de recibir un real polo encargo. Pronto chegou de volta o rapaz para comunicar que a Produncela 
seguía no sitio de sempre, sen novidade algunha. Entonces o alcalde comunicoulles a consecución da xestión do 
desaforo. Os veciños quixeron pagarlle tan importante servicio, o que el rexeitou, pero en troques aceptou un feixe de 
palla para o seu cabalo por todos os anos mentres el vivise. Moitos anos despois de falecido, os veciños da Vila de 
Vares –parte alta da parroquia a dous quilómetros do porto- continuaban levando a palla prometida á casa da familia 
de Bermúdez. 

Nos años sesenta, con motivo dunha repoboación forestal que pretendía facer o Estado nos montes 
comunais, tres veciños da Vila se presentaron na Coruña coa Carta y alí quedou. Ante las conseguintes reclamacións 
contestaron no despacho que a citada Carta devolvéraselle a un dos comisionados vareses. O caso é que a Carta 
continua en paraxe descoñecido, sendo deplorable que documento tan importante para a parroquia varesa (acaso sexa 
o máis importante desta vila nos derradeiros séculos), estea desaparecido. 

Na parede da casa do referido alcalde, nunha calexa do porto de Vares, quedou incrustada una lápida 
rememorando a consecución da redención del foro e alí estará mentres a casa siga en pe.   
 Sobre destas historias que nos atinxen é interesante ler o libro San Miguel de la Coelleira do arquiveiro 
mindoniense Enrique Cal Pardo. 
 


