na comarca ourensá da Terra de Celanova,
constituíuse coma concello no 1835.
Nos cumios próximos ó río Arnoia (como son o
Outeiro do Castro en Corvillón ou A Rodela en
Faramontaos) foi onde apareceron os vestixios
castrexos máis antigos.
Mais a romanización destes asentamentos foi
moi intensa debido ó paso da vía romana que
unía Brácara Augusta (Braga) e Lucus Augusti
(Lugo).
Durante a Idade Media houbo unha importante
colonización monacal vencellada á fundación
en Celanova do mosteiro de San Salvador.
Foron tempos de litixios pola propiedade da
terra entre os beneditinos e os señoríos locais.

HOTEL & RESTAURANTS

A MERCA

A MERCA,

Mesón do Labrego
A Merca - 988 26 00 14
Hostal Restaurante Casa Conde
A Merca - 988 26 00 10
Casa dos Pulidos
Olás de Vilariño - 607 16 32 50

HISTORIA

CONCELLO
DA MERCA

www.amerca.gal
Estrada de Celanova, 3
32830 A Merca - Ourense
Tel. 988 26 00 00

Deseño | Aborixe Comunicación

Xa no século XX, foi esta unha terra de
emigrantes, tratantes e músicos e hoxe na
Merca hai todo un patrimonio histórico, natural
e cultural do que gozar e aprender!

NATUREZA QUE
INSPIRA...

OU 540
Ourense

CANASTROS DA MERCA
É a maior concentración de hórreos de Galicia e disque
unha das máis importantes de Europa! Son 34 canastros
que nos falan da riqueza agraria destas terras.
Están nun terreo comunal – o antigo campo da feira – pero
son de propiedade privada. Leváronse alí nos anos 70 en
acordo cos veciños cando a feira da Merca xa estaba
en decadencia. Pero non hai mal que por ben non veña:
agora son un dos conxuntos etnográficos máis senlleiros do
país!

CANLE DO RUCA

Parderrubias
Ruta dos Lavadoiros
parque biosaudable
Pereira de Montes

Percorrer os camiños que durante séculos comunicaron
estas aldeas permite entender a súa historia. Comprender
as distancias, a xeografía, os traballos que se facían. A intuir
as ideas, os transportes e as persoas que os atravesaban.
Feirantes, pescadores, carros, curas, labregas...
Os “broeiros” é como lle chaman ás xentes da marxe sur
do val do Arnoia e este roteiro circular de 13.4 km une eses
camiños de soutos, pedra e usos tradicionais do territorio.

RUTA DOS LAVADOIROS

piscina
municipal

A Manchica
A Merca

Forxás das Viñas
Proente
área recreativa
do Cantodola

OU 540
Vilanova
dos Infantes

Canle do Ruca
Faramontaos

Capela do
Carme en
Entrambosríos

No entorno da Chousiña (Parderrubias) e arredor do
regato Cavado do Lobo, camiños de uso forestal foron
recuperados para o lecer e o uso social dos veciños.
A ruta – de 1.7 km – xira en torno á auga e en como o
seu aproveitamento determinou os usos que se facían
do solo. Unha camiñada de pouco máis de media hora
que conecta fontes e lavadoiros con terras de pastoreo,
cerdeiras, piñeirais, bosques de ribeira e miradoiros.

Entrambosríos

río Arnoia

Olás de Vilariño

Hai muíños, ruínas coma as da casa das turbinas, bosques
de ribeira autóctonos e vistas panorámicas espectaculares.
Área
recreativa do
Cantodola

A Mezquita

Vilar de Paio Muñiz

Cruceiro e
sepulcro de Pedro
Mosquera en Vilar
de Paio Muñiz

Toda unha obra de enxeñeiría hidráulica dos anos 30 que
nunca se chegou a poñer en funcionamento. Pero aí
quedou: unha canle de pedra de máis dun kilómetro de
lonxitude que discorre polo canón do Arnoia e pola que
hoxe pódese camiñar!

ROTEIRO DA BROA

A 52
Ourense

Zarracós

Corvillón
AG 31
Celanova

Roteiro da Broa
OU 300
Celanova

OU 300
Allariz

IGREXA DE SAN PEDRO DA MEZQUITA
Está declarada monumento histórico – artístico dende o 1931.
Un dos mellores exemplos do románico rural galego.
A estrutura actual, con elementos de transición ó gótico, data
do século XII, aínda que xa no ano 982 hai unha referencia
escrita á igrexa. Crese que previamente existiu no lugar un
templo mozárabe ou visigótico.

