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a escritura de partillas de Igrexas e bens outorgada entre
o Rdo. Bispo de Tui e o seu Cabido en 1º de Decembro
de 1156 atópase expresada esta parroquia co único título
do Patrón polas seguintes palabras: “In Salceda ecclesia S. Pelagii
integra”, que é a mesma da que falamos: e entón foi adxudicada
en cupo con outras moitas ao referido Cabido. Venera por Santo
tutelar a Sn. Paio natural da Cidade de Tui, e martirizado na de
Córdoba aos trece anos e medio de idade, e a festa celébranlla no
seu día propio 26 de Xuño. Consta a súa poboación de 105 veciños
que están suxeitos polo contencioso político e gobernativo ao Xuíz
de Salvaterra. Producen os seus décimos por un quinquenio 23.000
reais anuais, dos que leva o Párroco 22.000, e o Rdo. Bispo de Tui
os 10.000 restantes, que ven ser a cuarta parte de todos os de certa
porción da feligrexía que lle están asignados: aquel ten Casa Reitoral
e Igrexario unido a ela de produción anual libre de cultivo 790 reais;
percebe ademais en foros 236 reais. A Fábrica da Igrexa cobra un
ferrado de centeo, 1 de miúdo e 4 reais en diñeiro. Este Beneficio é
de padroado e presentación do Conde de Salvaterra. Confina co Río
Tea, e dista da Capital 2 leguas.
Santiago de Grixó: Segundo parece no século 16 era por si
mesma parroquia para a administración de sacramentos e demais
servizo espiritual, porque nunha escritura auténtica do Arquivo
do Sr. Marqués de Mos de 1º de Maio de 1564 que existe entre os
documentos pertencentes ás rendas do partido de Salvaterra ao
número 54 dise que Vasco de Oia era veciño da freguesía de Santiago
de Grixó, e isto proba a identidade da referida parroquia naquel entón.
Hoxe en día non existe, nin consta desde cando está en todo e para
todo incorporada á antecedente de Alxén. Nunha escritura do ano
1619 afírmase que o Beneficio de Grixo estaba anexo ao Arcedianato
de Miñor da Catedral de Tui, e entón déullelo en arrendo ao seu
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Arcediago como propio da súa Dignidade.” (çvila y La Cueva, 328329).

SAN PAIO
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Igrexa parroquial
As primeiras referencias escritas que temos desta parroquia  cando foi adxudicada
ao Cabido Catedralicio de Tui no ano 1156.
Posteriormente pasou a ser beneÞcio de presentacin do Conde de Salvaterra, que
mantia esta condicin anda no ano 1884.
A igrexa actual foi construda sobre outra anterior da que se pode observar anda
algn arco de medio punto na parede de peche do presbiterio. Foi construda no ano
1893, xa a Þnais do sculo XIX.
A fachada principal (001) presntase con apilastrados laterais que se prolongan
nun rebaixe ata a parte central correspondente coa torre para darlle mis realce.
A porta  de arco apuntado e arestas aboceladas. Adrnase na parte superior cunha
moldura a modo de pestana, apoiada nos seus extremos en peaas.
No centro hai un culo moldurado.
Remtase con outra pequena moldura que percorre toda a parte superior debaixo
da cornixa voada onde se apoia o primeiro tramo da torre. Esta  de base cadrada. Neste
primeiro corpo atopamos a esfera do reloxo.
Nos extremos da cornixa hai pinculos de capela, e desde eles sube un pequeno murete
ata este primeiro corpo. Seprase do campanario cunha cornixa similar  anterior.
O campanario est reforzado con pilastras extremas e abre un oco a cada vento
con arcos apuntados e moldurados. Crrase cunha cornixa, que na parte central, por
riba dos arcos, forma un frontn. En cada esquinal ten o seu pinculo, tamn de capela,
pero colocados nunha base paraleleppeda con adorno central. Nos vrtices dos frontns
tamn se adorna cun remate.
A frecha de cubricin ten forma de pirmide octogonal con remate superior, que
parece ter sufrido algn desperfecto.
Ten unha soa nave, rectangular, e a capela maior de planta cadrada, mis estreita
que a nave e con mis altura.
A nave sustntase cos contrafortes. No vento norte hai tres, e no lado sur dous, xa
que se aproveitou o ltimo para a sancrista, que colle parte da capela maior e o ltimo
tramo da nave.  mis baixa e con tellado a tres augas.
Todo o contorno contina coa cornixa que ven dende a fachada e nela apiase o
tellado que  a das augas.
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No interior est dividida en catro tramos coas pilastras
correspondentes aos contrafortes. Delas parten os arcos formeiros,
apuntados. Cada un dos tramos adrnase cunha pequena cruzara de
catro nervos que nacen no comezo dos arcos.
As paredes e o teito estn enfoscados, quedando en pedra vista
os arcos e as cruzaras.
A capela maior brese cun arco central, tamn apuntado, e
adrnase con cruzara tamn de catro nervos que se xuntan nunha
clave con pinxante.
Presenta das grandes vents para entrada de luz no paramento
norte e sur, e neste ltimo est a comunicacin coa sancrista.
O paramento leste est ocupado co retablo (003) maior.  de
estilo neogtico tardo e de gran sinxeleza.
Presenta un gran zcalo, no que os apoios das pilastras xa
dividen as tres ras. Nas laterais, das portas dan acceso  traseira
do retablo. Unha delas da acceso polo interior  fornela central,
para facer a exposicin do Santsimo. A parte correspondente 
ra central, mis ampla, ocpaa o altar. O seu frontal mostra tres
arcos apuntados a cada lado, e no centro hai unha Cruz de Trindade. Enriba do altar,
sobre unha base co anagrama do nome de Xess, est o sagrario. Nunha das pilastras
atopamos unha cartela coa lenda: ÒALTAR PRIVILEXIADOÓ. Estes altares considerbanse
as porque a Santa Sede conceda, de modo perpetuo ou temporal, especiais indulxencias
aos defuntos polos que se aplicara a Misa neles.
Cada unha das ras laterais acolle das fornelas, unha enriba da outra, de arcos
apuntados e cun adorno no arco de cinco lbulos. As pilastras rematan en frechas, as
mis extremas de tres corpos e as interiores de cinco corpos, e con adorno ßoral como
remate en todas elas. A fornela superior remata en frontis triangular e cruz no vrtice.
A fornela central ocupa toda a ra. Na base ten un soporte troncopiramidal de seis
chanzos, alternando os adornados e os lisos. Nel atopamos a cruz co Cristo anda vivo
e mirando ao ceo en oracin co Pai. Todo o borde da fornela adrnase cunha Þligrana a
modo de arqueara. Remtase tamn en frontis triangular e cruz no vrtice.
As das fornelas laterais superiores acollen ao Patrn (002) e a S. Telmo.
No ltimo corpo da nave, no lado norte, entre a pilastra e o arco triunfal, sitase o
retablo da Virxe das Dores (004).
ALXÉN
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Ten altar no centro, enmarcado polas pilastras onde apoian as bases das das
columnas extremas. E no fronte con adornos ßorais. Superposto a el est unha tboa de
nimas.
O corpo ten tres fornelas de similares caractersticas, sendo a central un pouco mis
alta que as laterais. Estn separadas por pilastras. As fornelas son de arco de medio punto
acobadados.
Estn ocupadas pola Dolorosa, no centro, e S. Bieito e Sta. Luca. A imaxe da Dolorosa
foi restaurada este mesmo ano.  unha imaxe Òde vestirÓ.
No remate, dous xarrns con ßores nos extremos, e no centro un frontispicio cerrado
lateralmente por unha moldura en rolo con das convexidades e a parte superior en arco.
No centro ten unha peaa.
Enriba do altar, pousada directamente no centro del, est a imaxe do Carme (005).
Fai referencia  Cofrada que exista nesta parroquia, fundada xa no ano 1862. Presntanos
 Virxe sobre unha nube con cabezas de anxos, vestida co hbito do Carmelo, e co Neno
nunha man e na outra o cetro e o escapulario.
Fronte a este retablo, no lado sur, sitase a imaxe da Inmaculada (006).
Sobre un fondo de pedra pulida colocouse -nos anos 70 do sculo pasado- unha
potente peaa cunha imaxe moderna da Virxe.
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Esta parroquia ten depositados no Museo Diocesano un incesario gtico de bronce,
do sculo XV, unha cruz, tamn de bronce, do sculo XIX, unha crismeira de prata, un
peto do Santsimo e algunhas vestiduras litrxicas.
Coecese ao autor da naveta de prata, realizada no ano 1750. Foi Simn Antonio
Prez de la Rocha, que traballou para distintos lugares da Diocese facendo moitos clices
e outros obxectos litrxicos, dos que se conservan varias mostras na Catedral de Tui.
Na sancrista atpase un pequeno retablio (007), moi sinxelo, para a colocacin
da Cruz.
O fondo da fornela ten pintada a cidade de Xerusaln, como se faca nestes casos,
pero fltanlle a la e o sol, que estaban adosados na parte superior. Remtase cun adorno
de tres cabezas de anxo entre nubes.
O CruciÞxo  do sculo XVIII, ao igual que o retablo. Est en mal estado e merecera
unha boa restauracin, para poder conservalo e darlle o valor que merece.
As vents da nave decranse con vidreiras (008) que representan os santos de
devocin.
ALXÉN
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A bveda  de cemento e sostn un tellado a das augas.
No interior atpase a imaxe do patrn, Santiago Apstolo (014). Presntasenos
camiando, co caxato de peregrino, lendo nun libro aberto na man esquerda, con
esclavina e sombreiro adornado de cunchas, e con zurrn colgado.
Esta imaxe foi restaurada no ano 2008, quitndolle os repintes anteriores e volvndoa
ao seu colorido orixinal.
FESTAS E ROMAXES DE ALXÉN

¥ San Paio: 26 de xuo.
¥ Santiago Apstolo: 25 de xullo
¥ Virxe das Dores: 2¼ domingo de Agosto.
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