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Os valados do noso universo galego

A construción tradicional coa pedra en seco constitúe un 
exemplo moi significativo da vida tradicional galega, que 
co paso do tempo axudou a definir e dar forma á súa 
paisaxe. A súa técnica está moi relacionada co patrimo-
nio cultural inmaterial, que aínda que é moi sinxela, for-
ma parte do produto da transmisión dos coñecementos 
ao longo do tempo. 

A perda destes valados, así como da técnica de traballo, 
lévanos ao esquecemento do oficio tradicional que de-
beriamos seguir coidando para a conservación da nosa 
arquitectura tradicional. 

Probablemente, esta paisaxe de valados empezou a 
multiplicarse durante as diferentes desamortizacións, 
cando aparecen novos propietarios e as diversas her-
danzas foron repartindo o territorio, o que acabou 
creando unha paisaxe con diferentes formas de vala-
dos. 

Estes valados formaron así parte da arquitectura da 
contorna, que se fusionou coa súa biodiversidade ao es-
tar en contacto co medio, tanto cos seres vexetais coma 
animais.  Xúntase, así, tradición con natureza.

Definición

Coñecemos como valados á solución construtiva de 
baixa altura realizada maioritariamente mediante chan-
tas, padias ou cachotes trabados en seco que limitan as 

parcelas agrícolas. Para definir a propiedade das parce-
las agrícolas é suficiente cos marcos; os valados xorden 
probablemente coa finalidade de evitar que o gando pa-
sase dunha parcela a outra, para o que resultaban moi 
efectivos. 

Material e técnica construtiva 

O material de construción deste tipo de elementos vai 
depender das diferentes variedades de pedra atopadas 
no contorno. Así, o máis estendido é a pedra de grao, o 
xisto ou a lousa, e  nalgunhas zonas tamén atopamos 
cuarcitas ou anfibolitas. 

A elaboración dos valados caracterízase polo emprego 
dos diferentes elementos construtivos (cachotes, pa-
dias, chantas…), que xunto á forma de asentado das pe-
zas do muro (soga, tizón, xuntoiro e capa), determinan 
o aspecto estético deste; ao igual que tamén hai que ter 
en conta a pedra empregada segundo o contorno. 

Elementos construtivos

Cachote: Pedra de grao, xisto, croio ou outro tipo de pe-
dra que está sen labrar e que pode manexar unha per-
soa. Utilízase para elaborar maioritariamente muros.

Padia: Pedra granítica dura e compacta, de xeito alon-
gado que se espeta na terra, moi similar aos perpiaños. 
Colócase a tope unhas con outras seguindo unha rin-
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tamén pequenos ecosistemas neles. Con este artigo preténdese protexer o seu vocabulario específico, para salva-
lo e que non se perda, como sucede con moitas destas construcións.

Os valados son parte da arquitectura da contorna e fusiónanse coa biodiversidade do medio · Xulia Lomba

 nº 88 · 2022 · 1



cultura e patrimonio

 nº 88 · 2022 · 2

gleira. Obtense mediante a subdivisión dun bloque máis 
grande cando se parten con cuñas e grilos. 

Louseira: Semellante ás padias, algo menos ancha, que 
se obtén de xeito natural  ao fragmentar capas de rocha 
no monte.

Chanta: Pedra de xisto, lousa ou de grao de forma rec-
tangular e estreita, que se abre polos seus propios pla-
nos de exfoliación. Chántase de xeito que forme unha 
ringleira e encaixen unhas con outras. 

Técnica de construción

Para a construción coa técnica tradicional dos valados, 
denominada de pedra seca, non se precisa de man de 
obra especializada, senón unha habilidade para colocar 
os cachotes, que cumprindo coa  lei do matacorte, con-
segue unha estrutura estable que resulta moi apropiada 
e recoñecible. 

O xeito do colocar os cachotes denomínase aparello, o 
cal vén determinado polo ‘trabado’ superposto das so-
gas dos cachotes que resaltan a calidade e o resultado 
estético do valado. Ao longo destas fiadas, uns cacho-
tes colocados a modo de tizóns, que penetran  ata máis 
da metade do grosor do muro, apórtanlle rixidez. Es-

tes valados non precisan da unión entre as dúas follas 
do muro, pero cando medran en altura e pechan unha 
parcela con vivenda, atopamos nestes muros un novo 
elemento construtivo, o xuntoiro, que axuda a xunguir 
as dúas caras do grosor do muro. 

O espazo que queda entre as dúas caras énchese con ca-
chotes máis pequenos e, algunhas veces, con xabre ou 
terra, coa finalidade de evitar os movementos entre os 
cachotes constituíntes dos dous paramentos do muro. 
O remate superior deste denomínase coroa e a súa fina-
lidade é  rematalo e protexelo da entrada de auga,  para 
evitar desta maneira o posible inicio do derrube. 

O procedemento de coroar os valados de pedra de grao 
pode realizarse de diversas formas: con capas planas, a 
cabalete ou a lombo de can (semicircular) e incluso con 
outras variantes. Nos valados de xisto, a técnica máis 
estendida é a de cabalete, cos cachotes asentados pa-
ralelos en forma piramidal, e tamén podemos atopalos 
cubertos con capa plana ou cachotes de xisto paralelos 
e de canto. 

Estes valados están deseñados para servir de límite das 
parcelas, e reciben pequenos esforzos a compresión. 
Ademais, a falta de morteiro ou unión fai que os ca-
chotes acaben desprazándose. Os muros destas cons-

Tizóns nun muro de xistos en cabalete (á esquerda) e xuntoiros na restauración dun valado
de pedra de grao (á dereita) · Xosé María Lomba

Fases na reconstrución dun valado de contención · Xosé María Lomba



 nº 88 · 2022 · 3

cultura e patrimonio

trucións carecen de reforzos. Ao sumo, a mesma unión 
existente entre valados das parcelas que se atopan nun 
mesmo ángulo crean unha resistencia. 

Para poder crear vanos ou portais dos muros, e acceder 
a través destes ás fincas, empréganse os cachotes de 
maior tamaño rematando en volta. Porén, pode ser que 
no lugar de cachotes os muros rematen en xambas de 
pedra fincadas a modo de pé dereito. En ocasións, estas 
xambas teñen ensartado o couzón ou porlón dun gonzo, 
para asegurar unha cancela de madeira. 

Tipos de valados segundo os seus elementos
construtivos

Os valados clasificámolos en función do xeito de colocar 
o material e agrupámolos en tres categorías: 

Dunha soa folla: os valados de aparello simple, ou dun-
ha soa folla están formados normalmente por elementos 
verticais: chantas, padias e louseiras, ou por cachotes de 
granito colocados en liña. Adoitan construírse con pedras 
fincadas, cantos de pedra de grao, chantos de lousa, pa-
dias tipo perpiaño, louseiras, cachotes de pedra de grao 
ou cantos. 

Mixtos dunha soa folla: os valados mixtos están for-
mados por chantas verticais e entre elas cóbrense os es-
pazos con cachotes. Formados por chantos e cachotes, 
podemos dicir que este tipo de valados son máis resis-
tentes que os valados de chantas.  

De dúas follas, con ou sen coroa: Os valados de dúas 
follas están formados por dúas ringleiras de cachotes 
que se enlazan entre si por medio de tizóns. Ás veces, 
esta unión das dúas follas vén reforzada por xuntoiros 
que unen as dúas paredes do valado dun lado ao outro. 
Poden ser valados de xistos ou de pedra de grao. 

Tipos de valados pola xeografía galega

Valado de pedras fincadas: delimitan as parcelas do 
xeito máis sinxelo. Pequenos esteos ou lousas do monte 
espetadas, que seguen o perímetro da finca de forma 
continua ou salteada. 

A construción dos valados con cantos rodados aprécia-
se pola costa, sobre todo no sur de Galicia, onde se em-
prega nas leiras máis próximas ao mar. A construción 
destes muros faise algo máis laboriosa, pois a súa forma 
ovalada require que sexa necesario conseguir que o seu 
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centro de gravidade estea  situado entre os outros can-
tos inferiores. Carecen de coroa. 

Os valados de padias aparecen no entorno onde se ato-
pa pedra dura e compacta. Estas conséguense mediante 
a subdivisión dos bloques con cuñas e grilos. Espétanse 
nunha gabia e acúñanse con pedras polos laterais para 
evitar movementos. Son moi típicas na provincia de Pon-
tevedra e observámolas con maior claridade por Porriño 
e Caldas de Reis. 

As louseiras que atopamos nos valados de Sobrado dos 
Monxes son moi parecidas ás padias pero algo máis es-
treitas, e obtéñense directamente por fragmentación da 
propia rocha no monte. A técnica construtiva é a mesma 
que a das padias. 

Os deslindes con chantas apréciase maioritariamente 
por Lugo, en concreto na Terra Chá. Estas chantas de 
pedra de grao ou de lousa obtéñense grazas aos pla-
nos de formación da propia rocha. Estreitas e bastan-
te alongadas cobren o espazo con rapidez e facilidade 
construtiva. Asentadas do mesmo xeito que as padias, 
lábranse mediante golpes de maceta polas súas testas, 
coa finalidade de encaixar unhas con outras. 

Os valados mixtos de chantas e cachotes tamén son 
coñecidos como valados reforzados. Entre dúas chan-
tas aséntanse outras perpendicularmente ás primeiras, 
para cubrir así o espazo comprendido entre elas con ca-
chotes trabados. Este tipo de valados podemos atopalos 
con pedra de grao ou con xistos. 

Os valados de cachotería de pedra de grao son os máis 
coñecidos e estendidos por todo o noso territorio. Os 
dunha folla están formados por uns cachotes trabados 
en seco algo máis grandes que os empregados nos vala-
dos de dúas follas. 

Os valados con cachotes de xistos son valados de dúas 
follas. Estes cachotes van asentados maioritariamente 
en fiadas colocadas a soga e trabados entre si con tizóns 
que afianzan as dúas caras do valado. Maioritariamente 
non levan capa e, na súa coroación, a máis estendida é 
a de cabalete. 

Os valados elaborados con cachotes de cuarcitas ou 
anfibolitas son os máis inestables. Algúns cachotes 
destes materiais tronzan de xeito irregular, polo que 
son máis difíciles de colocar e por iso ás veces hai que 
asentar unha peza de maior dimensión en horizontal, 
con forma de abrazadeira, para permitir situar outros 
cachotes na parte superior. Adoitan coroarse con capas 
planas. 
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