
CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío 

Intentando continuar co proxecto deste curso “O que non se ve”, desde o 
Equipo de Dinamización da Lingua Galega propoñémosvos para este Entroido 
disfrazarnos deses seres que sabemos que están aquí, entre nós, pero que non os 
vemos e que forman parte da nosa mitoloxía.  

Citamos algúns deles cunha pequenísima reseña para saber dos seus 
“poderes” e as súas características para o disfraz. 

Escollemos os que nos parecían que podían ser máis sinxelos para poder 
“montar” o disfraz, pero podería ser calquera outro que se vos adapte mellor.  

O Nubeiro 

O Nubeiro é un personaxe da mitoloxía galega de aspecto forte e grande, vestido con peles negras, 

capaz de provocar tormentas e dirixir os raios á vontade. Asóciase con todo o relativo ao fenómeno 

da treboada (tronos, raios, chuvia forte,…).  

O Gatipedro 

O Gatipedro é unha figura mitolóxica galega que fai mexar aos nenos na cama. Ten forma de gato 

branco cun corno mouro na cabeza. 

AS Xacias 

Os Xacios ou As Xacias son seres coa metade inferior dun peixe e a metade superior humana, 

masculina ou, sobre todo, feminina. Segundo contan as lendas, encántalles a auga e habitan nas 

pozas dos ríos. 

A Maruxaina 

É unha serea loura, metade peixe metade muller. 

Vive na cova de San Vello, alá nos Farallóns, entre percebes e mexillóns, onde pasa o tempo fiando 

con frebas de liño. Se vai mal tempo ponse a berrar ou tocar o corno para avisar aos mariñeiros 

que non saian ao mar. 



O Tardo 

O tardo é un ser ao quen se considera responsable dos pesadelos nocturnos. É peludo, con moitos 

dentes, de cor verde e ollos redondos e negros. Ten barba, gasta un traxe vello e leva un pucho 

vermello. 

A Santa Compaña 

A Santa Compaña representa un dos mitos máis populares de Galiza. Esta lexión nocturna está 

formada por ánimas que camiñan cos pés descalzos en dúas ringleiras e envoltas en sudarios 

brancos. Todos/as levan luces, candeas ou ósos ardendo. Algún integrante leva a cruz procesional, 

o caldeiro de auga bendita, a campaíña, o peto das ánimas e o farol ou o estandarte. 

O Lobishome 

Un lobishome é un home que se cre convertido en lobo e se comporta como tal.  

As Pupieiriñas 

As Pupieiriñas son diminutas e alimentanse de migas de pan. O seu traballo é o de adiviñar os 

desexos dos nenos/as pequenos/as que aínda non falan e non poden pedir agasallos polo  Nadal . 

Cando xa o saben, van prestas a contárllelo a todos os seres do mundo que levan os regalos a 

cada zona do planeta. 

O Home do saco 

Home alto, forte, fosco, esfarrapado que leva ao lombo un saco para meter nel aos nenos/as que 

consegue atrapar. 

O Apalpador 

É un xigante con barba e cabelo roxo que cobre cun pucho e cuxo oficio é o de carboeiro. É un 

pastor bonachón, de gran bandullo, mirada doce e longas pernas coas que percorre as diferentes 

comarcas do país. 

O Apalpador vixía o sono dos máis pequenos/as da casa, desexándolles un bo aninovo e 

deixándolles como agasallo unha presa de castañas quentes. 

  



Pedro Chosco 

Home de barba branca, maneiras doces e voz grave que se encarga de durmir aos nenos e nenas 

con suaves agarimos. Os cativos/as ven a Pedro Chosco cando teñen un ollo pechado e o outro non 

o poden abrir.

Pepa a loba 

Bandoleira galega de finais do século XIX, que, segundo a lenda, acadou a súa fama asaltando 

camiños e roubando a caciques e cregos.  

A MEIGA 

O TRASNO 

Podedes buscar información nos seguintes enlaces: 

Varios:    https://orgullogalego.gal/escolma-seres-mitoloxicos-galegos/ 

http://www.caminosarriasantiago.com/Historias-y-Leyendas/OTROS-SERES-

BOSQUES 

https://ekiria.org/cultura-sociedad-magica/historia-magicka/mitologia-gallega 

Trasnos: https://misteriosleyendasdegaliciayasturias.wordpress.com/2017/10/11/seres-

mitologicos-gallegos-el-trasno/ 

Pupieiriñas: https://blog.cosasdemeiga.com/2014/05/31/las-magicas-pupieirinas/ 

Estes xa nolos presentaron a todas/os, verdade? 
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