


Eu nacín en Arzúa 

nunha noite de lúa,  

arrincaba a primavera,  

e con ela a vida dunha nena. 

 

En Arzúa temos unha escola de música, 

pasa por aquí o Camiño de Santiago,  

produtos como o queixo e o mel, 

que gozamos ao comer. 

 

 
Carmela Naveiro Roca 



Eu nacín nunha aldea de Arzúa, 

nunha noite estrelada e con lúa. 

A miña aldea chámase Dodro, 

preto da casa temos un pozo. 

 

Tamén hai unha fonte, 

onde corre auga fresca 

e un prado moi verdoso 

onde escoito o canto fermoso 

dos paxaros revoltosos. 

Ángel Nogueira Budiño  



Eu nacín nun sitio, 

nun sitio moi bo, 

un lugar con moito brío 

onde se respira amor. 

 

O meu pobo é Arzúa, 

como este non hai ningún, 

forma parte da miña vida 

e lévoo no meu corazón. 

Lara Pereiro Freire  



Eu nacín na Coruña, 

nunha noite escura. 

Dous anos despois 

viñen parar a Arzúa. 

 

Aquí teño tranquilidade, 

fáltame agora o mar,  

pero podo ir a Ribadiso 

e no río co meu pai pescar. 

María Pose Sánchez  



Eu nacín en Arzúa, 

no mes de decembro,  

un día despois do Nadal  

e vin á miña familia alegrar. 

 

En Arzúa hai natureza, 

parques,  estanques 

e moitos nenos e nenas  

xogando no parque. 

 Tristán Sanmartín Freire  



Eu nacín en Arzúa, 

un día do mes de abril, 

xa se ulía a primavera 

a natureza comezaba a revivir. 

 

Nesta vila hai igrexa e capela 

para que a xente vaia rezar nela. 

Tamén temos bares e cafeterías 

para pasar un bo día. 

 
Damián Santos Tobar  



Eu nacín en Santa María, 

eu nacín nun mes de verán 

gozando co son dos paxaros 

e xogando co meu can. 

 

Teño alí a miña familia, 

prados grandes para correr, 

un prado da festa enorme 

e algún cruceiro que ver. 

 

 
Adrián Seoane Seoane  



Eu nacín en Arzúa, 

terra de gran fermosura; 

os seus campos desprenden frescura, 

a súa xente é de gran tenrura. 

 

Arzúa verde e rural, 

o que estivo en Arzúa 

non o pode olvidar. 

 

 
Sara Souto Castro  



Eu nacín en San Martiño, 

co seu río Mera e un fermoso muíño. 

Nacín nunha casa pequeniña, 

pero moi feitiña. 

 

A miña aldea non está na cidade, 

está moi afastada de alí, 

non se oen tantos coches 

e é mellor así. 

 

Gústame moito vivir aquí,  

xa que é o mellor sitio para min. 

Lorena Torres Souto  



Eu nacín en Brandeso, 

lugar bonito como Ponteceso. 

Eu nacín preto dun pazo 

e durmía nun pequeno capazo. 

 

Teño en Brandeso 

algunha da miña familia, 

alí paso parte da miña vida, 

a xogar e correr polos prados 

e facer festas e comer xeados. 

Nerea Vaamonde Balado  



No pobo de Boimorto eu nacín, 

como a cantante famosa Luz Casal 

e Suso de Marcos, o escultor; 

nun pobo tranquilo e acolledor. 

 

Se che gusta a cultura. 

un miliario poderás visitar, 

antiga calzada romana 

que ben conservada está. 

 
Rocío Varela Souto  



Eu nacín en Ferreiros, 

camiño de paso a Santiago, 

lugar de tránsito de  moitos peregrinos 

que fan ledos o Camiño. 

 

Está alí a igrexa de Stª María de Ferreiros, 

igrexa de estilo románico, 

visitada polos peregrinos 

e querida e amada polos veciños. 

Alejandra Vázquez Vaamonde  



Eu nacín en Brandeso, 

lonxe da cidade, 

eu nacín en Brandeso, 

lugar onde reina a tranquilidade. 

 

Coas ovellas ao lado esquerdo, 

coas vacas ao outro, 

en fronte o castiñeiro 

e preto o souto. 

 

Na primavera atopo niños, 

algo pequeniños, 

pero neles moi pronto 

haberá paxariños. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Raúl Veleiro Torres 



Eu nacín en Boimorto, 

terriña da miña nai, 

berce dos meus antergos, 

alí tamén estivo o meu pai. 

 

Polo traballo da miña nai, 

dalí tiven que marchar, 

aínda que volvemos a Boimorto 

porque é a terra que nos gusta máis. 

Hugo Vila Varela 




