
OENACH ATLÁNTICO DE SEDES 

 

 

 

A última fin de semana de xullo 

celebrarase en Sedes o Oenach Atlántico. 

Unha festa histórica de interese turístico da 

nosa Comunidade, consiste en diferentes 

recreacións nas que se mostra a vida cotiá 

dun pobo castrexo. A festa consta de tres 

días, o primeiro que é o venres ao serán 

faise un ritual chamado O Renacemento do 

Lume Novo e a Noite de música Galiciana 

na que cada ano vai tocar un grupo de 

música diferente. 

O segundo día, o sábado, comézase 

moi cedo, na campa castrexa vanse 

desenvolvendo as distintas tarefas cotiás 

nun castro, como facer o pan, vese como 

os cazadores preparan as súas armas e 

curten as peles para ir a cazar, como as 

fiandeiras fian a la de ovella e tecen nos 

teares elaborando as roupas e demais que 

se utilizaban diariamente, como os 

cesteiros, canteiros e carpinteiros facían os 

seus labores, etc. Eu estiven participando 

nalgunhas destas tarefas, por iso podo 

contar tan dende dentro as experiencias 

vividas. Esta festa tamén conta dunha cata 

de comidas tradicionais chamada Oenach 

Gastronómico, onde a xente pode probar 

as distintas comidas elaboradas alí mesmo. 

Case todos os anos hai unha exibición de 

Jugger. E obras teatrais representadas ao 

longo de toda a tarde. 

Ao chegar a noite todo o mundo 

sobe a ver unha obra de teatro 

representada no Castro de Eiravedra polos 

veciños de Sedes. 

Ao remate, vólvese baixar á campa 

castrexa onde hai unha gran chourizada 

amenizada por algúns grupos folk. 

O terceiro e último día, o domingo, vólvese 



representar a vida diaria na campa 

castrexa, igual que o sábado. Pola mañá os 

veciños volven representar outra obra 

teatral máis pequena cá do sábado no 

Castro de Eiravedra, pero igual de 

fantástica. Tamén se pode gozar dunha 

mostra de can de palleiro, onde criadores 

de toda a comarca van alí exhibir os seus 

fantásticos cans. Ao mediodía pódense 

degustar tamén os menús castrexos e pola 

tarde dáse comezo á exhibición de xogos 

populares e deporte rural vasco. 

No recinto feiral do Trece pódese observar 

unha exposición museística de útiles e 

xoias atopadas en diferentes castros de 

Galicia, grazas á colaboración de 

asociacións como Terra Cópora e outras 

moitas. 

Xa para dar fin ao Oenach 

Atlántico, faise unha popular carreira ao 

Castro de Eiravedra. Á volta da carreira 

entréganse os premios aos gañadores e 

dáse por rematada a edición do Oenach 

dese ano. 

 

Pedro Díaz González 


