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INTRODUCIÓN 
 

 

Ás veces o máis preto é o máis descoñecido, por iso o obxectivo que perseguimos neste traballo  é  
comprender mellor o que somos e o que nos distingue doutros pobos e culturas; e entender mellor a 
sociedade na que vivimos. 

Aínda que hoxe moitas das tradicións estanse perdendo ou desvirtuando o seu significado , cremos 
fundamental non esquecer as nosas tradicións ancestrais, non deben ser consideras algo do noso 
pasado, cousas de vellos ou de tempos remotos dun país atrasado. As nosas lendas, festas, 
costumes….forman parte de nós, constitúen a nosa identidade e singularidade como pobo.  

Sómente pretendemos recoller algunhas das máis significativas ou populares , así coma tamén facer 
mención daquelas que nos resultan máis atractivas, familiares ou cercanas. 

 

    

FESTAS 
 

 

 

O MAGOSTO 
 

En principio, o Magosto é calquera xuntanza na que se asan castañas, pero a festa do magosto é 
unha manifestación do ciclo do outono na que o froito da castaña se converte no centro da 
celebración festiva. 

O magosto aparece de xeito cíclico como a forma máis tradicional que oes galegos temos de 
ensalzala castaña, que foi alimento básico en Galicia, polo seu alto valor enerxético, ata a chegada 
da pataca dende América. Galicia era terra de grandes soutos, e a castaña sempre foi un froito de 
grande importancia económica, sobretodo nas terras do interior. As castañas cómense asadas ou 
crúas e tamen curadas co fume do lar para se conservar. Dende que comezan a caer das árbores, a 
finais de outubro e ata finais de novembro, tómanse asadas,porque estánpouco doces para cocer e, 
dende entón, e ata decembro, prefírense cocidas, porque xa están demasiado duras para asar. 
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O Magosto hai que entendelo dentro do desenvolvemento das actividades agropecuarias. Nestas 
datas os campesiños xa teñen almacenada a 
colleita de millo nos hórreos e as adegas cheas co 
viño novo; agora andan a meter nos sequeiros as 
castañas que rematan de apañar nos soutos. 

Polo xeral, o magosto ten lugar o primeiro día de 
novembro, festividade de Tódolos santos, pero, 
segundo os lugares, pódese celebrar calquera día 
dentro da segunda quincena de ouubro e a 
primeira de novembro. Así, en Ourense 
asociouse ó patrono da diócese, e por iso se 
celebra u once de novembro, festividade de San 
Martiño.  

O auténtico Magosto era o que se facía no monte, en outeiros ou preto de castros, en lugares 
destacados nun alto. No Magosto máis clásico, o da xente nova ó aire libre,  era costume que as 
mozas puxesen as castañas, e os mozos o viño. A xente maior, pola contra, quedaba mellor a carón 
da lareira na casa.  

Ademais de castañas e viño,elementos definitorios do magosto, pódense engadir outras viandas, 
como pan de trigo e licores; tamén é moi típico botarlle ó viño mel ou azucre( como recolle o dito: 
“Para quitalo frío e fartarte ben; podes comer castañas e viño morno con mel”) 

En canto ó seu significado, a celebración do magosto o día de Tódolos Santos pode que non 
obedeza só á casualidade: é unha xornada festiva na que todo o mundo ten tempo para se xuntar, e a 
maioría das colleitas xa están feitas.  

Deste xeito, ó fixar unha data lembrábase tamén a 
tódolos membros da comunidade que tiñan souto 
con castañas sen recoller que se desen présa en 
facelo, se non querían que llelo fixesen outros. Hai 
que lembrar que a partir desta dta “oficial” os máis 
pobres da aldea quedaban autorizados para entrar 
nos soutos e apañalas castañas. 

Pouco queda xa na actualidade do Magosto aldeán, 
aínda que podemos destacar algunhas zonas do 

Courel. Sen embargo, mantense a tradición apoiada por concellos, asociacións de veciños, centros 
educativos, e segue especialmente viva na rexión de Ourense. 

 

 



6 

 

A MATANZA 
 

No outono, coa maior inestabilidade do tempo, a xente procura encher a despensa co abastecemento 
necesario para facer fronte ó inverno. Como dí o refrán: “Hasta san Martiño: pan e viño; en 

pasando San martiño: fane e frío” 

O calendario da matanza é amplo, e abrangue dende o día de San Martiño ata o mes de febreiro. 
Ademais téñense en conta as fases da lúa, xa que existe a crenza de que durante o cuarto minguante 
a carne diminúe, e medra, pola contra, co cuarto crecente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A exaltación da Matanza baséase na importancia do porco na alimentación e na economía 
campesiña galega. Faise ó aire libre ou na corte: o encargado de dirixila faena é o matachín, ás 
veces un profesional e noutras ocasións algún membro da casa. 

Os homes collen o animal polas orellas e patas enriba do banco de matar, mentres o matachín o 
degola cun coitelo. As mulleres son as encargadas de recollelo sangue nun pote con sal e cebola ou 
allo, e para que non calle non paran de remexelo cun pao.  

Unha vez xa sangrado, o seguinte paso é o chamuscado do porco: ponse o animal no cahn e 
aplícaselle lume para queimarlle os pelos e serdas; tamén se pode escaldar en auga fervendo( como 
se fainalgunhas zonas de Lugo). Tralo chamuscado ou escaldado, o matachín raspa o corpo do 
animal.Logo lávase con auga, frotándoo con pedras, e procédese xa a abrilo. Primeiro saca coas 
mans as ensullas do unto, que unha vez recubertas de sal, dispostas en rolos e envoltas en lenzo ou 
papel, cólganse na lareira para curalas co fume.  
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Os interiores do animal, clasificados e separados das tripas, van a outra mesa onde as mulleres 
distribúen as probas que se han de repartir entre os veciños, eseparan a carne coa que se vai facela 
zorza dos chourizos, enchelas chourelas e facelos roxóns. 

Despois cólgase o animal, aberto en canle; o matachín separa e prepara para o salgadoiro o resto do 
porco: cacheira, lacóns, raxos, pás, touciños, xamóns… 

É un dos traballos que ten un maior carácter familiar, co que tamén participan os veciños. É unha 
práctica que serve para consolidala integración das xentes na súa comunidade e para o reforzamento 
da parentela, da unidade familiar. 

O ENTROIDO 
 

O entroido é unha festa que resucitou con forza no últimos tempos, tras anos escuros pola 
prohibición sufrida despois da Guerra Civil de 1936. Aínda que hoxe aparece mesturada con 
elementos modernos, estanse a facer importantes esforzos para recuperalas tradicións máis antigas e 
peculiares. 

Temos que distinguir en Galicia o Entroido do mundo rural, das aldeas, o máis auténtico e 
tradicional, do que se ven celebrando dende mediados do s. XIX nas cidades, imitando os usos e 
costumes das grandes urbes europeas. O entroido rural coa súa sátira, as súas enchentes e a 
inversión de papeis foi o que sufriu mayor persecución, ata case desaparecer nalgunhas zonas. O 
outro, o da cidade, recluiuse nos salóns sociais, casinos e sociedades culturais. 

Significado  

O Entroido, ou Antroido, non é máis  cá  entrada do tempo que antecede á Coresma. Carnaval, da 
expresión latina carne levare, é algo así como “quita-la carne” en referencia á chegada da 
celebración cristiá da Coresma. 

O verbo “entroidar” é sinónimo ademais de fartura e de abuso coa comida; pero tamén serve para 
referirse a unha persoa moi bulideira. 

 

Orixe  

A orixe desta celebración non está moi clara. Moitos ven elementos propios da tradición 
grecorromana. Os gregos celebran festas similares en honor ó deus do viño, Dionisio, nomes de 
decembro, e as Anthesterias en febreiro. Pola súa banda, os romanos tiñan as Saturnais( en 
decembro) e as Lupercais(en febreiro). Nas celebracións gregas os campesiños escenificaban farsas 

enmascarados. Nas Lupercais romanas, os seus protagonistas, os lupercos que ían cubertos con 
máscaras corrían polas rúas medio espidos e azoutaban ós que lles saían ó paso. 
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Celebración  

É unha festa complexa na que inerveñen moitos ingredentes como a diversión, os disfraces, as 
máscaras, a crítica, as inversións da orde ou o bo xantar. 

Supón unha inversión de valores: no Entroido o mundo ponse do revés. É tamén unha parodia na 
que nos podemos rir de case todo e de case todos (política, xustiza, igrexia...) En suma, é tempo de 
máxima liberdade e licencia para facer case todo aquilo que non está permitido o resto do ano. 

Elementos Rurais e Urbanos  

Nas cidades, a festa case se tivo que reinventar tras anos de prohibición, mentres que nos pobos e 
vilas o Entroido non perdeu os seus elementos tradicionais mantendo o seu folclore. Sobre todo, 
destacan unha serie de vilas ouresás que souberon conservala festa como Verín, Laza, Viana do 
Bolo, Bande, Xinzo e Monterrei.  

 Peliqueiros de Laza 

O Calendario  

Abrangue máis de dúas semanas de festexos, dende o Domingo de Septuaxésima ata o Mércores de 
Cinsa. O Domingo de Septuaxésima é o chamado domingo Fareleiro ou borrallento, os mozos saen 
ás rúas cunha bolsa con farelos de fariña ou cinsa para manchar á xente. 

Os dous xoves seguintes son o de Comadres e o de Compadres. Homes e mulleres fan uns monecos 
que representan ó sexo oposto para pasealos despois polas rúas e acabar queimándoos; o bando 
contrario ten que tentar roubárlle-los monecos e evitar así a súa queima. Trátase dunha loita 
simbólica entre homes e mulleres. 
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A festa grande é a do Domingo da Quincuaxésima, que abrangue o luns e martes de Entroido e o 
mércores de Cinsa; aquí se concentran as celebracións principais, os bailes, comparsas e os 
banquetes maiores.  

As festas do Entroido rematan, segundo as zonas, ben co desfile e destrución dun moneco, xunto co 
seu sermón ou testamento, ou ben co enterro da sardiña. Moi soados son os de Marín e Vilaxoán, 
ou de verín. Ten lugar o Mércores de Cinsa. Aquí represéntase un enterro, cun ataúde que pode ir 
baleiro, ou conter un moneco de palla que simboliza o Entroido, acompañado por xentes que o 
choran cantando ladaíñas. Noutras vilas o que se enterra é a sardiña como símbolo das 
imposicicións da Coresma que está xa ás portas. 

Gastronomía  

Xogan un papel importante os produtos do porco no entroido debido a que había que aproveitar 
para comer carne antes da cuaresma. Como postres son tradicionais as filloas e as orellas. 

 

 

FESTA DOS MAIOS 
 

Orixe  
En Galicia defendéronse distintas opinións sobre a orixe destas festas, destacan: 

a) Celtismo: Manuel Murguía, en 1888 defendía que puidera ter esta orixe a cerimonia de 

alumea-lo pan, aínda que tampouco desbota que sexa resto do culto a Ceres. 

b) No que se refire ós maios, Ramón Álvarez opinaba que representaban un montículo celta, e 

dicir, unha mámoa ou túmulo funerario. 

c) O mundo clásico greco-romano: J.Inzenga dicía que a súa orixe podía ser grega aínda que 

non estaba moi seguro xa que non se esquecía dos romanos. 

Non é estraño que os autores apelasen ó mundo clásico, en particular romano, pois un pequeño 

percorrido polo calendario relixioso destes días chega dabondo para amosar que en tales datas 

festexaban varias divindades do seu panteón, todas elas relacionadas dalgún xeito cos vexetais. 

Poucos foron os pobos antigos que non contaron con prácticas relacionadas co “ Ciclo de Maio”, e 

dicir, coa eclosión primaveral, na que se xunta a chegada do bo tempo e a medra dos vexetais.  
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Xa dende a Prehistoria é de supoñer que contasen con algúns destes cultos. Polo que se refire á 

procedencia exterior, coidamos que só poderían deberse as invasións anteriores á romanización ou, 

quizais, ós mesmos romanos, pois tiveron unha chea de festas vencelladas dun xeito ou doutro a 

estes días. 

É de supoñer que estas manifestacións sufrisen trocos, adaptándose a idiosincrasia de cada 

comunidade, en particular pola influencia que tivo o cristianismo. Temos por certo que. 

- Están en xeral relacionadas coa fecundidade, sobre todo vexetal, pero tamén animal e 

mesmo humana. 

- A súa orixe e procedencia son descoñecidas. 

- O mesmo sucede coa cronoloxía que pode ir dende a Prehistoria ata a Idade Media ou aínda 

máis recente. 

- Ter en conta o papel do cristianismo que acabou cunhas, amañou outras e fixo xurdir varias. 

 

Tipos de Maios  

 

En Galicia houbo 4 tipos: 

Maios-ramos ou ramos de Maio, Maios humanos, Maios figurados e Maias. Poida que 

antigamente aínda existisen máis variantes, pero estes 4 son os que chegaron ata os nosos días. En 

todas os protagonistas son os nenos ou mozos, aínda que tendo en conta que, en xeral, os primeiros 

son mixtos, os segundos e terceiros masculinos e os últimos femininos. 

a) Maios-ramos ou ramos de maios 

É a manifestación máis sinxela, pois ademais das cantigas tradicionais tan só precisa uns ramos de 

flores para obsequiar os espectadores que dan ó aguinaldo. Facíanse deste xeito os Maios en 

Quiroga( Lugo), Riós(Ourense), algúns de Cambados... 

b) Maios humanos 

Vicente Risco chámalles “ Maios Viventes” ós que non son máis que unha persoa, normalmente 

neno, cuberta con pólas e follas e adornada con flores. 

Estes Maios diferénzanse dos outros non só na forma senón tamén nas cantigas, en xeral carecen de 

crítica contan a eclosión primaveral e demandan comida e non cartos. 
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Aínda que semellantes, ós de cada vila contaban coa peculiaridades cós distinguían dos demais; 

imos describir ós do noso pobo, Monforte de Lemos (xa non se conservan tal como aquí se 

describen): 

 Disfrazábanse con pólas de ameneiro, vidueiro e fiuncho. As coplas, das que se coñecen moi 

poucos, eran tradicionais: 

Veleí ven o Maio 

           tras de San Vicente 

                                          Veleí ven o Maio 

                                             alegrando a xente 

Había o costume de queimar o maio, para o que se espia un 

rapaz que lle poñía os adornos a un boneco que era o que se 

destruía. Outros grupos preferían lanzalo o Río Cabe dende a 

Ponte Nova. Con este feito queríase simbolizar a fin do 

inverno.  

Despois de moitos anos sen maios en 1978 volveron saír pero preferiron escoller figurados como os 

de Pontevedra, Ourense e outras poboacións. 

  O troco non só lle afectou a forma senón tamén as coplas pois deixaron as tradicionais e xurdiron 

outras novas nas que predomina a denuncia e a crítica. 

 

c) Maios figurados: 

 

Diferénzanse dos anteriores en que en vez dunha persoa 

disfrazada, fai de maio unha figura xeralmente piramiforme ou 

coniforme, aínda que tamén pode ser doutro tipo: monumentos 

locais, figuras de personaxes... 
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Hai ou houbo destes maios nas seguintes poboacións: Pontevedra, Ourense, Marín, Vilagarcía de 

Arousa... 

d) As Maias: 

Sempre forón unha manifestación exclusiva das vilas grandes e das cidades. Mentres que os nenos 

facían de maios, as nenas disfrazabanse de maias. Houbo maias de dúas clases: 

− Pagás: Chámanse así porque nos seus cantos, adornos e demais non había nada que estivese 

vencellado ó cristianismo. A última documentada é a de Tiobre(Betanzos) en 1909. 

− Cristiás: Aínda que facían uso das flores a maioría dos seus elementos(adorno, coplas...) estaban 

impregnados de cristianismo. 

Mentras que as Pagás anunciaban a chegada do bo tempo e a floración dos vexetais, as 

cristianizadas pedían en nome dun santo ou a santa cruz. Foron as últimas en desaparecer pois 

nalgunhas vilas chegaron a década dos anos 50. 

SAN XOÁN 
 

San Xoán e o sol  

A festa de san xoán está intimamente ligada ó ciclo solar. A terra, no seu percorrdio ó redor do sol 
marca dous períodos ben diferenciados: un no que predomina a escuridade, a noite, no solsticio de 
inverno, e o outro marcado pola luz e o día, o solsticio de verán. Este é o momento do triunfo do sol 
e nós celebramos este feito coa festividade de San Xoán. Xa no mundo celta se abría o inicio da 
estación clara do ano, do universo diurno e do florecemento da vexetación coa festa de beltaine( o 
brillante), a festa do lume e dos druidas. Entón apagábanse lumes na casa para ser revividos polo 
novo lume druídico. 

A festa non coincide exactamente co astronómico, senón que ten lugar unhas datas despois. A festa 
celébrase a noite do 23 ó 24 de xuño. Día de san Xoán e catro días despois do solsticio de verán. 
San Xoán marca deste xeito, o inicio da tempada de traballo no campo e coincide, no mundo 
cristián, coa festividade de San Xoán Bautista. 

A festa de san Xoán vai unida ó sol, pero tamén está ligada a outros elementos moi importantes 
como son a auga, o lume e a maxia. 
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O Lume  

Acéndense lumeiras que son as protagonistas auténticas da noite de San Xoán, e arredor das cales 

transcorre a festa. Son moitos e variados os nomes que reciben: fogueiras, cacharelas, lumeiras, 

luminarias, etc.  

Arredor da fogueira comeza a festa, con bailes dos mozos e mozas que xiran ó seu redor. Tamén é 

costume saltar por riba do lume. Saltalo lume equivale a unha forma de liberación de todo mal, é bo 

contra o feitizo, o meigallo ou mal de ollo; é 

unha forma de queimalas meigas ou de 

espantalas. 

O lume non só prevén, senón que tamén ten 

propiedades curativas; doenzas en xeral ou 

enfermidades da infancia poden ter solución 

nesta festividade. 

 

San Xoán e a auga  

A auga, como o lume desempeña un papel simbólico-ritual na festa do San Xoán. A aparición de 

ambos elementos en harmonía, pese a súa aparente incompatibilidade, foi xa xustificada na 

antigüidade, en función de que ambos son fundamentais para o mantemento da vida. En xeral 

tódalas augas, agás as do mar, vencéllanse ó feminino; asociándose en moitas lendas a auga á 

muller. Normalmente, a auga utilízase na noite e amañecida do San Xoán para rituais purificadores 

relacionados co lavado do corpo. 

O orballo cobra relevancia por estar asociado ó mundo vexetal e dícese que é bon para previr de 

males ó gando. 
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RAPA DAS BESTAS DE SABUCEDO 
 

A rapa das bestas leva cinco séculos producíndose sen descanso. Dende a peste bubónica que 

debastou a comarca en 1567, cando dúas irmás xa anciás de Sabucedo aisláronse nunha 

choza( todavía hoxe existe un lugar na parroquia coñecido coma A Cabana) e ofreceron a San 

Lourenzo- patrón da localidade e santo de gran devoción nos alrededores- dúas bestas si as 

libraba da enfermidade. O rematar a epidemia, cumpliron a súa promesa e entregaron o 

párroco dous animais que este soltou polos montes e que en poucos anos se multiplicaron ata 

formar a coñecida como manada do santo. 

Dende principios do siglo XVIII, os archivos parroquiais de Sabucedo dan testemuño da cría 

de 5 cabalos salvaxes pertencentes a Igrexa, que unha vez o ano eran baixados do monte en 

medio de grandes festexos. Sucedía o Domingo de Pentecostés, cando os animais estaban en 

celo e os garanóns peleaban polas eguas. Hoxe, a Rapa das Bestas de Sabucedo e un 

acontecemento de interese Turístico Nacional. A data cambiou: celebrase agora o primer 

sábado e o primer luns do mes de xulio. 

As oito da maña do sábado, un centear de persoas abandonan Sabucedo para tomar Montouto, 

A Pranzadoira, O Cábado e o Monte da Canla. O estalido dos cohetes despideos. Antes, cos 

seus típicos paus de moca nas man, oen misa na Igrexa para rogarlle a San Lourenzo que 

ningún dos homes de Sabucedo quede mal ferido na loita contra as bestas.  

Xinetes e camiñantes, ademais dunha ducia de motoristas, ábrense paso polos camiños ata 

divisar a costa de Pontevedra. Pouco a pouco aparecen as mandas.  

Un grupo de persoas ten que cercar as bestas, avanzando hacia elas con coidado desde 

distintos puntos en forma de circulo para que os xinetes as leven ata o lugar da parada. 

Hacia o mediodía todos os animais están xa reunidos  en O Peón. Os propietarios-ademais dos 

douscentos animais da parroquia, varias familias de Sabucedo poseen cabalos salvaxes- 

achéganse a vixiar as eguas e os poldros destas:  
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a tradición establece que os garañóns só poden ser do santo. Os poldros son sometidos polos 

homes por primeira vez na súa vida: todos perden as crins e o rabo, un sinal que os identifica 

como pertencentes a San Lourenzo. Algún becho de poucos días cae o chan pola calor e o 

polbo; os veciños deciden eximilo da rapa e devolvelo o monte coa súa nai. 

Arredor das 3 da tarde, o gañador ponse en marcha a través da espura do bosque dirixido por 

propietarios e veciños. Cando se ve o morro da primeira besta asomar pola pendente do 

monte, o ruido dos cohetes anuncian a súa chegada.  

Minutos despois, cincocentos animais entran en tropel a través das casas ata a carballeira do 

Campo do Medio, onde perderán a súa liberdade durante tres días. 

A tradicion manda ocuparse primeiro dos asuntos da Igrexa: o sábado e domingo pola maña 

rapan por turnos a manada do Santo no curro. O luns, os propietarios rapan e marcan os seus 

animais en privado. Cando todos 

os cabalos se amontoaron dentro 

do curro, unha ducia de nenos e 

adolescentes, as órdes de dous 

ou tres veteráns, entran no 

recinto e agarran uns cincuenta 

poldros para apartalos nun corral 

anexo e libralos de 

aplastamentos e coces. Trátabase 

dun ritual antigo e preciso que só 

permite a participación de tres 

homes.  

Os aloitadores entran no curro e sinalan o garañón máis robusto e feroz; un deles salta con 

decisión sobre a súa grupa mentres outro lle suxeita o rabo e o terceiro lánzase o seu pescozo 

ata que o derruban.  

En apenas dúas horas, todos están rapados e prepáranse para volver o Campo do Medio. As 

sedas que antes se usaban para facer colchóns e cepillos, agora regalánselle as nenas e nenos 

que están nas gradas. 
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ROMARÍAS E SANTUARIOS 
 

San Andres de Teixido 
 

A lenda di, que Santo André percorría os camiños vagarosamente, e diríamos que un pouco 

amuado se non for santo, pero si non amuado moi contento non había andar tampouco. 

Un dia no decurso dunha das súas longas caminatas, en que ia cavilando na súa pouca sorte, 

achouse de súpeto ante o Noso Señor, que viñera a nosa terra para ver como andaban as 

cousas e o velo o señor preguntoulle: 

Véxote  tristeiro  Andrés, que e o que te acontece? – e San Andrés respondeulle: 

Divino mestre: ando tristeiro porque vexo que de todo o mundo veñen xentes a visitar o teu 

discípulo Santiago que está en boa terra e ten bos camiños para chegar anda el; e sofren e 

padecen nos longos días das lonxanas romaxes… - e con toda a humildade engadiu- en 

troques ninguén ven a pé de min ; o meu santuario está decote baleiro, como se eu non for 

tamén voso discípulo, non menos fiel e celoso do ben para todos os homes. 

Noso señor, amarreado e ollándoo con agarimo díxolle entón: 

Dís ben Andrés e ti non has de ser menos do que Xacobe. De hoxe en diante prométoche que 

ninguén ha de entrar no ceo sen que tiver visitado o teu santuario polo menos unha vez na 

vida; e aquel que non o fixer de vivo farao despois de morto. “ A San Andrés de Teixido, vai 

de morto o que non vai de vivo” 

A peregrinación a San Andrés de Teixido debe facerse polo menos unha vez na vida, segundo 

a tradición, do contrario a alma non descansará ata que un vivo elixido acompañe ao morto ao 

santuario polo menos tres veces.  

Estas tradicións entroncan con ritos pagáns ancestrais. Tamén se di que o defunto se converte 

en lagarto cando en vida non visitou a ermida. 
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Está situado nun cantil fronte ao mar, entre as vilas de Cedeira e Cariño, nas rías Altas. 

O 8 de setembro e o 30 de novembro é costume peregrinar ata o santuario onde se encontra a 

reliquia de San Andrés de Teixido. A tradición fai que moitas persoas vaian ao cemiterio, 

chamen ritualmente a un morto e a partir de entón viaxen con el, levando asento, diñeiro e 

comida coma se houbese realmente outro acompañante.  

A viaxe pode ter condicións como ser en silencio, falando sen parar, sen ollar atrás, a pé ou 

calquera outra condición que o defunto esixa e revele ao romeu. O santuario é do século 

XVII, edificado sobre un antigo do século XII no que había un antigo altar de sacrificios. 

Á baixada do santuario deposítanse pedras no camiño, que forman milladoiros, algún é 

impresionante. Os ramos de San Andrés se adornan con sanandreses, figuras de miga de pan 

pintado que representan a vida do santo 
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Nosa señora da barca 
 

Situado encima do espolón no que morre o monte Corpiño,en Muxía,é un dos santuarios máis 

renombrados do país galego. 

Parece ser que o apoxeo das peregrinacións ó santuario prodúcese no S. XV reflorecendo nos 

XVII e XVIII. Hoxe as peregrinacións teñen decrecido en número, pero todavía acuden,entre 

o 7 e o 10 de Setembro gran cantidade de persoas á romería da nosa Señora Da Barca. 

As antiguas peregrinacións ó santuario constituían a 2ª etapa da que se iniciaba coa visita a 

Santiago de Compostela, completadas ambas coa viaxe a Fisterra. 

 

A Lenda  

A tradición recolle e transmite a lenda da Nosa Señora da Barca nos seguintes termos: Cando 

o Apóstolo Santiago predicaba o envaxeo pola comarca de Muxía, aparecéuselle a Virxe 

María co Neno en brazos,a bordo dunha barca de perdra accionada a remo por dous anxos. 

A tormenta apaciguouse no momento da aparición da Nosa Señora e volveu a proxectarse 

furiosamente sobre as augas do Cantábrico ó desaparecer a divina imaxe. A barca de pedra 

quedou anclada na beira do mar.  

A chamada Pedra da Barca, situada ós pés do Santuario, forma, con outras dúas máis, unha 

con aspecto de vela e outra de timón,a barquichuela da Virxe 
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Di a lenda ,que moito tempo despois de terse producido o milagre da aparición da Nosa 

señora para confortar ó apóstolo Santiago atopouse,debaixo dunha pedra,a imaxe da 

virxe,que,transportada ata a igrexa de Muxía,regresou milagrosamente ó lugar onde foi 

encontrada. Este prodixioso feito demostraba claramente o desexo da Virxe de que se 

contruise un santuario naquela paraxe. 

A Pedra de Abalar  

A pedra da barca da Nosa Señora, que adoita forma de vela, é convexa pola parte de arriba e 

cóncava pola de abaixo. Esta pedra antes oscilante era moi sinxela de mover pero, en ocasións 

non había forza capaz de movela. Cando se resistía a oscilar, era que a Virxe, segundo a 

trandición popular, non estaba disposta a acceder o que se lle pedía. 
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Romaría de San Mateo - MONFORTE DE LEMOS (Lugo) 
 

A romaría en honor de San Mateo celébrase o 21 de setembro en Monforte de Lemos. É sen dúbida 

a romaría máis multitudinaria e importante da zona sur de Lugo. A romaría celébrase na parroquia 

da Parte, nun medio natural moi belo.  

 

Algúns romeiros percorren un camiño forestal que o Concello de 

Monforte propuxo sexa recuperado integralmente. 

   O camiño de volta  é pola marxe esquerda ata a área de 

esparexemento de    Ribasaltas, no seu paso á altura da presa do 

Niñadas, ou ben pola pista da canle en vez de polo camiño que 

discorre pola beira de río Cabe.  

   O santo é benfeitor de problemas do oído e moitas persoas na 

misa mallan co santo no oído para arranxar os problemas de 

audición.Tradicionalmente comezábase con foguetes e 

culminábase a festa con fogatas, pero os tempos modernos impón 

prudencia para non provocar incendios que poidan destruír o bosque.  

O día de romaría celébrase entre as árbores, con casetas que se montan o día anterior. O 

protagonismo téñeno as comidas de irmandade, a música das gaitas e a verbena nocturna. 
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SAN BRAIS 
 

 

Historia de San Brais  

 

Brais significa: "arma da divindade ". San Brais foi bispo de Sebaste, Armenia (ao sur de Rusia). 

Ao principio exercía a medicina, e aproveitábase da gran influencia que lle daba a súa calidade de 
excelente médico, para falarlles aos seus pacientes en favor de Xesucristo e da súa santa relixión, e 
conseguir así moitos adeptos para o cristianismo. 

Ao coñecer a súa gran santidade, a vila elixiuno bispo. Cando estoupou a persecución de 
Diocleciano, foise San Brais a agocharse nunha cova da montaña, e dende alí dirixía e animaba ós 
cristiáns perseguidos e pola noite baixaba ás agachadas á cidade a axudarlles e a socorrer e consolar 
ás que estaban nos cárceres, e a levarlles a Sagrada Eucaristía. 

Conta a tradición que á cova onde estaba agochado o santo, chegaban as feras feridas ou doentes e 
el curábaas. E que estes animais viñan en gran cantidade a visitalo agarimosamente. Pero un día el 
viu que pola costa arriba chegaban os cazadores do goberno e entón espantou ás feras e afastounas e 
así librounas de ser vítimas da cazaría. 

Entón os cazadores, en vinganza, levárono preso. A súa chegada á cidade foi unha verdadeira 
apoteose, ou paseo triunfal, pois todas as xentes, aínda as que non pertencían á nosa relixión, saíron 
a aclamalo como un verdadeiro santo e un gran benfeitor e amigo de todos. 

O gobernador ofreceulle moitos agasallos e vantaxes temporais se deixaba a relixión de Xesucristo 
e se se pasaba á relixión pagá, pero San Bras proclamou que el sería amigo de Xesús e da súa santa 
relixión ata o último momento da súa vida. 

Entón foi mallado brutalmente e esgazáronlle con garfos o seu lombo. Pero durante todo este feroz 
martirio, o santo non profiriu nin unha soa queixa.  Rezaba polos seus verdugos e para que todos os 
cristiáns perseverasen na fe. 

O gobernador, ao ver que o santo non deixaba de proclamar a súa fe en Deus, decretou que lle 
cortasen o cabeza. E cando o levaban cara ao sitio do seu martirio ía bendicindo polo camiño á 
inmensa multitude que o ollaba chea de admiración e a súa beizón obtiña a curación de moitos. 
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Pero houbo unha curación que entusiasmu moito a todos. Unha pobre muller tiña ao seu fillo 
agonizando porque se lle atravesara unha espiña de peixe na gorxa.  

Correu cara a un sitio por onde debía pasar o santo. Axeonllouse e presentoulle ao enfermo que se 
afogaba. San Brais colocoulle as súas mans sobre o cabeza ao neno e rezou por el. Inmediatamente 
a espiña desapareceu e o neno recobrou a súa saúde. A vila aclamouno entusiasmado. 

Cortáronlle a cabeza (era o ano 316). E despois da súa morte empezou a obter moitos milagres de 
Deus en favor dos que lle rezaban. Fíxose tan popular que só Italia chegou a ter 35 templos 
dedicados a el. O seu país, Armenia, fíxose cristián poucos anos despois do seu martirio. 

 Na Idade Antiga era invocado como Patrón dos cazadores, e as xentes tíñanlle gran fe como eficaz 
protector contra as enfermidades da gorxa. O 3 de febreiro bendicían dúas velas en honor de San 
Brais e colocábanas na gorxa das persoas dicindo: "Por intercesión de San Blas, che libre Deus dos 

males de gorxa". Cando os nenos  enfermaban da gorxa, as nais repetían: "San Brais bendito, que se 

afoga o anxelito". 

Festa de san Brais en Monforte de Lemos  

A festa de San Brais, patrón de Monforte, celébrase cada 3 de febreiro na Igrexia de San Vicente. A 
tradición manda acudir á igrexia con roscas e cintas para pedirlle o santo que evite os males de  
garganta, para o cal pásanse as cintas ao redor do santo. Ao final da misa, os sacerdotes recorren o 
templo bendecindo as roscas  
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SUPERSTICIÓNS 
 

 

 

A SANTA COMPAÑA 
 

A Santa Compaña é unha procesión de mortos ou ánimas en pena que percorren os camiños dunha 

parroquia. Trátase dun tema do folclore galego. O 

tema das procesións de mortos e/ou de ánimas é 

propio da literatura e das tradicións culturais da 

Europa occidental dende a Idade Media. A zona 

xeográfica "galega" na que a Santa Compaña 

influíu máis notoriamente considérase que é o 

territorio correspondente á antiga Gallaecia, 

incluíndo o norte de Portugal e Asturias, xa que esta 

zona posúe características que a identifican como 

unha comunidade, reflectidas nos seus contos e na 

súa literatura e testemuñas do fenómeno 

A "Santa Compaña" de aparición nocturna, está 

formada por almas en pena, xurdidas a media noite 

dos camposantos aldeáns e que, ordenadas en 

comitivas cruzan carreteiras e camiños, cimas e 

vales, para anunciar cun ano de antelación, a morte 

daquel a que á porta chaman ou en cuxo tellado guindan unha pedra. As visitas menudean de forma 

procesional dirixidas por unha guía, provisto de cruz alzada, de caldero cheo de auga bendita. Só 

consegue liberarse do seu fatal destino, se encontra un transeunte desprevido e entrégalle a cruz e o 

caldero antes de que este debuxe un circulo na terra, e pronuncie, "de aquí non pasas".  
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Quen forma parte da santa compaña presenta unha cor macilenta, enfraquece, séntese mal de saúde, 

séntese triste e decaído, unicamente líbrase se se tira de fociños ao chan, entón pasan as pantasmas 

por riba do seu corpo e deíxano maltreito 

Hai aquel que ve a Santa Compaña e hai aqueles que se poden chamar os "crentes", que cren na súa 

existencia ou que a dubidan vivindo no ámbito da súa crenza. No relato, hai elementos da vida 

material que cada un pode recoñecer como unha realidade da súa vida cotiá (os lugares da 

parroquia, a igrexa, as casas, a fonte, eta.), elementos que teñen unha realidade mental (as ánimas, 

os defuntos, etc.) así como elementos ficticios que só serven de decoración (o ambiente nocturno, as 

luces opacas, os murmurios inintelixibles, os corpos brancos e pálidos, etc.) 

Malia que na maioría das historias a Santa Compaña realiza a súas aparicións de noite, hai tamén 

casos citados nos que se fala de saídas diúrnas. A frecuencia pode ser de todas as noitas á mesma 

hora .  

Lisón Tolosona, con datos dos anos 1960 recolle 124 casos onde o motivo da procesión é para 

anunciar morte, 32 casos para facer penitencia e 31 casos para castigar.  

    

BRUXERÍA 
 

Bruxas e meigas son personaxes asociadas ó mal aínda que tamén se lle atribúe o poder de sandar 

pola súa capacidade derivada da súa relación có oculto. De igual maneira outorgáselles potestade 

para conxurar o mal e atraelo sobre unha persoa, poden afastalo e mantelo a raia. 

Para Antón Fraguas (antropólogo) bruxas, meiga, lurpias e feiticeiras son o mesmo. Para o 

psicólogo Elisardo Becoña  bruxa e meiga son termos intercambiables. 
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Carmelo Lisón Tolosana di que unha meiga e a que causa enfermidades e o mal, mentras que as 

bruxas son a antítese da primeira, e dicir, cura e mantén os 

axentes dañinos alexados.  

En calquera caso, bruxas e meigas son personaxes 

ambivalentes, asociadas tanto o ben coma tamén o mal.  

Son temidas e respetadas, xa que poden provocar grandes 

males só coa mirada. Tamén hai parroquianos que recorren a 

elas para librarse de enfermidades orixinadas por forzas 

maléficas que escapan a vontade humana. 

 

 

 

 

MAL DE OLLO 
 

Certas persoas poden arruinar totalmente a vida dun semellante con só unha mirada. O mal de ollo 

soe estar asociado ás bruxas e a mulleres envexosas e con malvadas intencións. Pode ser causado 

tamén por veciños inocentes cun maléfico poder na vista. 

Ten varios nomes como por exemplo: ferida de ollo, dada, mal dada,  mal da envexa, mal da 

ollada, mala fada, ollada... 

Para os galegos é o causante universal de todo tipo de enfermidades, desgrazas e contratempos que 

afectan animais, persoas, campos, colleitas e obxectos. O mal de ollo serve para explicar males cuxa 

causa escapan a razón, como unha especie de testaferro da casualidade e mala sorte. 
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LUME 
 

 

A fascinación por este xustifícase en gran medida por que é un instrumento esencial para a 

supervivencia, proporciona calor e protección ante certos animais, e, na súa identificación co sol, 

astro que rexe a existencia do home e dos animais, regula os ciclos da natureza e fai xerminar as 

colleitas.  

 

Esta veneración apreciase tamén na consideración do lume das lareiras, ó que se lle atribúen 

propiedades case humanas e tense como un membro máis da casa, capaz de ver e sancionar todo o 

que nela ocorre.  

 

AUGA 
 

Fonte de toda vida, foi obxecto de veneración desde a máis remota antigüidade. Case nunca as 

augas teñen a capacidade de sandar por sí soas, senón que haberá que combinar as súa dotes cunha 

cerimonia de pautas determinadas pola tradición e nas que non faltan as repeticións nin as oracións.  
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Non  basta con beber unha vez dunha determinada fonte, senón que ó enfermo terá que facelo o 

longo de varios días ou nun número concreto de mananciais e todo aderezado con prescricións de 

carácter ritual. 

Non só a auga que sae da terra e considerada salutífera, tamén aquela que cae do ceo e queda 

depositada nos ocos a causa da erosión nas rocas. 

Parte integrante dos procedementos curativos da medicina popular galega e o cruce de ríos, cuxas 

augas, creen os parroquianos, arrastran o mal como o sedimento, tradición relacionada cos rituais 

simbólicos. 

ÁRBORES 
 

Ademais das herbas usadas en infusións ou cataplasmas, as ramas dalgunhas árbores funcionan 

como amuletos protectores, e o caso do loureiro, que os campesiños colocaban nas portas das casas 

e das cortes para protexer a familia e o gando da desgraza e a enfermidade. Tamén a oliveira, 

especialmente bendita o domingo 

de Ramos, cobra unha dimensión 

máxica e benefactora. 

Os  troncos dalgunhas árbores 

axudan a recuperar a saúde. Para 

curar o tarangaño, enfermidade 

que impide medrar os nenos, faise 

unha fendidura no tronco dun 

carballo c de pouca idade. O 

padriño e a madriña do neno 

colócanse cada un a un lado e 

pasan ó enfermo polo oco, o 

mesmo tempo que din: “ Doucho quebrado, devólvemo san”. Despois, átanse as partes separadas e 

vólvense pegar, e sinal de curación.  

Ós carballos con fendas atribúenselle moitas propiedades máxicas e recomendábase pasar polo oco 

como remedio, para o lumbago, as hernias e as malas posturas.  
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Por toda a xeografía galega hai árbores as que se lle dan propiedades curativas, especialmente 

aquelas que están cerca dunha capela. 

ANIMAIS 
 

Os animais son foco de numerosos achaques, pero en ocasións serven como elementos da curación. 

Precisamente o caldo dalgúns considerados perxudiciais son recomendados polos menciñeiros para 

o tratamento de certas doenzas. Por exemplo: dos ratos, das culebras, babosas... 

Se unha persoa afoga unha toupa coa man dín que se adquire o poder de aliviar dores de moas, 

cabeza... 

ENSALMOS, AMULETOS E OFRECIDOS 
 

Unha das fórmulas máis comúns no aspecto da medicina popular é a curación por palabra. Meigas, 

bruxas, menciñeiros e especialmente arresponsadores  e ensalmadores, coñecen unha interminable 

lista de oracións e exconxuros que, ditos pola persoa axeitada e nas circunstancias axeitadas, axudan 

a recobrar a saúde quebrada. Sexan estas adaptacións de rezos aceptados pola liturxia católica ou 

composicións populares proscritas pola Igrexa, os que as aplican soen rematalas con xaculatorias 

coas que invocan o poder diviño.  

Cada enfermidade, cada circunstancia ten o seu correspondente ensalmo. Estes son algúns dos máis 

coñecidos: Responso de San Antonio( para atopar obxectos perdidos, curar enfermidades e afastar o 

mal), Retrónicas de San Xoán(como protección contra bruxas e espíritus; para que xurda efecto hai 

que dicilo do dereito e do revés), Palabras de San Xoán retorneadas(para librarse do demo e calquer 

outro mal; tamén hai que dicilo do dereito e do revés) 

a) Os ofrecidos 

Case todas as doenzas teñen un santo adxudicado. San Benito cura as verrugas e a caída da paletilla, 

Santa Lucía as enfermidades dos ollos. Aínda hoxe os santuarios de toda Galicia reciben a centos de 

persoas que buscan a intervención do santo para librarse dos seus padecementos. Para obter o seu 

favor, hai que seguir as pautas dunha tradición herdada.  
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Unha vez recuperado o benestar, os enfermos debern cumprir a súa promesa de peregrinar ata o 

santuario da advocación que obrou o milagre. Os ofrecidos soben de rodillas costas empinadas, fan 

cruces sobre a parede da igrexa e colocan fotos nos altares para deixar constancia do portento. 

b) Os amuletos 

Estampas, escapularios, medalliñas, cruces de Caravaca, rosarios, rescriptos, castañas indias... Son 

alguns do extenso corpus de amuletos usados na Galicia tradicional. Na liturxia popular protectora, 

os obxectos relixiosos conviven en perfecta armonía con outros de 

carácter máxico e profán. Entre os primeiros, o máis venerado e o 

Agnus Dei, despois están as Cruces de Caravaca, os rescriptos. 

Entre os obxectos profáns máis populares atopanse a figa, o 

alicorno... Outros amuletos son o chamado ollo de boi Vidal, a 

pedra de  raio (ceraunia).  

 

 

 

 

 

LENDAS 
 

A Terra Galega debido á súa antigüidade, é rica, talvez a máis rica en lendas en ritos e crenzas de 
toda a Península Ibérica. Leandro Carré Alvarellos, clasifícaas da seguinte forma:  

LENDAS DE CARÁCTER POPULAR , a sinxeleza destas lendas pode equipararse coa súa 
inxenuidade. Son relatos diluídos no pensamento, relatos nebulosos, imprecisos, sen completar a 
relación exacta do feito histórico ou imaxinado en determinadas circunstancias que deron vida á 
lenda. -O lobishome - A galiña dos ovos de ouro -  A lagoa de Doñinos - A meiga Chuchona - etc..  

LENDAS RELIXIOSAS , as lendas relixiosas teñen unha forma máis literaria aínda que os seus 
temas sigan sendo sinxelos. Preséntannos algúns milagres que só a fe pode admitir a ollos pechados. 
-A raíña Lupa  - O Santo Grial do Cebreiro - O Santo Cristo de Fisterra – As lenda das Burgas -  

LENDAS FANTÁSTICAS E DE ENCANTAMENTOS,  que falan de fadas, encantos e mouros 
ou xigantes. -A lenda do Pico Sacro - Ou boi bruón - A cova do rei Cintoulo - Dama Xelda - 
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LENDAS HISTÓRICAS,  adoitan ser traxedias verídicas acontecidas a persoas cuxo fin foi 
desventurado e acadou carácter de lendas ao ser transmitido a través do tempo. - A torre de Breogan 

- Almanzor e o vello frade - A pedra do destino - A lenda dous Mariños - 

LENDAS NOVELESCAS, son moi abundantes as lendas deste tipo que temos en Galicia e 
poderíanse denominar tamén como lendas cabaleirescas e de imaxinación - A mitra de ferro ardente 

- O castelo de Sobrada   

 

A RAIÑA LUPA 
 

Cóntannos a lenda que unha nave, non das que se achegaban habitualmente á nosa costa, se non 

cunha forma das que navegan polas terras onde Cristo viviu, foi internándose nas nosas costas sen 

que ninguén a guiase. Catro mozos vestidos de branco ocupaban a nave xunto cun corpo sen vida ao 

que rodeaban. O vento foina empurrando ata a desembocadura dun río e foi subindo polo cauce ata 

que se detivo nas areas da ribeira. Os seus ocupantes saltaron a terra e ataron a barca a unha 

columna de pedra que alí había. Sacaron o corpo e depositárono sobre unha grande lousa de pedra 

que coma se fóra de cera abrandouse e adaptouse á forma do corpo e acolleuno coma se dun tenro 

colchón se tratase. Ante tal prodixio a ese lugar e dende entón se lle chamou Pedrón. 

Como alí non lles parecía un lugar apropiado para enterralo, o máis mozo deles decidiu pedir axuda 

para poder transportalo, mentres que os outros quedaban acompañando o corpo do seu mestre. 

Empezou a camiñar por un carreiro que partía do lugar NO que estaban e seguiu ata que, xa 

anoitecendo víu ao lonxe unha luz. Dirixiuse cara a alí e, na cima dun outeiro, divisou unha 

construción; chegou ata a súa porta e chamou con forza. Unha voz preguntoulle quen era e que 

quería a esas horas da noite, para molestar a súa señora, a Raíña Lupa; pero que si quería falar con 

ela debería esperar ata que chegase o novo día. 

Ao amencer, a Raíña Lupa recibiu o viaxeiro e preguntoulle que necesitaba. El pediulle un carro 

que lle permitise transportar o corpo santo que acompañaban, incluso un lugar en que darlle 

sepultura e díxolle: 

-Deus envíache morto a aquel a quen non quixeches recibir en vida. Acólleo e hónralle para que 

sexas honrada ao chegar a túa hora. 
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Ela, entre sorrisos, díxolle que fóra a ver a Régulo, que era o Gran Xefe e sacerdote de Ara Solis. 

Régulo en vez de axudalo o que fixo foi apresalo canda os seus compañeiros. Ao caer a noite, 

apareceu dentro da cela unha luz como a dun vagalume e, abrindo un furado no muro, permitiu aos 

catro navegantes abandonar a súa prisión e dirixirse a recoller o corpo abandonado no Pedrón. Non 

pasou moito tempo cando viron que Régulo os perseguía. Correron, pero non demasiado, porque 

cando os seus perseguidores estaban cruzando unha ponte sobre o río Támara ou Támbre, a ponte 

rompeuse e con gran estrondo, todos caeron e morreron esmagados polas pedras da ponte ou 

arrastrados polas augas do río. 

A nova voou entre as xentes do lugar e os navegantes dirixíronse de novo ao castelo da Raíña Lupa 

para pedirlle axuda e dixéronlle: 

- Deus esta connosco e será mellor que nos axudes; necesitamos un carro e uns cantos bois. 

Ela aceptou pero díxolles que alí non tiña bois e que se os querían terían que ilos a buscar ao monte. 

Indicoulles cal era o monte onde terían gran cantidade de touros bravos. Foron catro homes e o que 

aconteceu foi que os touros mostráronse mansos e foron con eles docilmente. Puxeron o corpo do 

seu mestre Sant Yago na estrada e guiados por unha estrela, chegaron a un lugar chamado 

Libredón onde sen que ninguén os vise  enterraron o corpo. 

Dise que a Raiña Lupa, impresionada por este feito derribou o templo de Ara Solis e converteuse ao 

cristianismo 

 

O SANTO GRIAL DO CEBREIRO 
 

Nas altas cimas da serra, no Cebreiro, provincia de Lugo, fronteira con León, hai unha aldea, 

Pedrafita, composta por un pequeno grupo de pallozas: casas de planta baixa, moi primitivas, de 

paredes de cachotería ( pedras sen labrar, unidas con barro), de forma redondeada, e cubertas de 

colmo, xunco ou palla grosa cosida en faixas superpostas. Por alí pasaba o camiño francés das 

peregrinacións a Santiago; e como a aquel lugar era moi difícil subirse polo abrupto e fatigoso polo 

frío das neves que o cobre boa parte do ano, dise que San Xiraldo, conde de Aurillac, fixo 

construír alí un hospital e unha igrexa para que poidesen repousar e confortarse, corporal e 

espiritualmente, os peregrinos que diso houbese mester. 
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 Aconteceu, alá polo ano 1300, que un cura da parroquia empezou a pensar en como era posible que 

a santísima hostia, pequena folla redonda de pan, e o viño de misa poidese converterse en carne e 

sangue de Xesús Deus ao tempo da consagración, cumprida simplemente por un home mortal e 

pecador como era el. 

A dúbida mordía con frecuencia o corazón do sacerdote; a dúbida amargaba as horas solitarias das 

súas noites de insomnio. 

         - Oh, Deus! - murmuraba o cura aflixido -. A fe debilítase 

en min. Meu ser enfraquece e o meu cerebro estoupa, pero non 

vexo claro este misterio. Unhas leves cruces trazadas no aire 

pola miña man e unhas poucas palabras murmuradas pola 

miña boca, non sempre limpa e pura, como poden facer tal 

milagre? 

Había un veciño da parroquia que vivía a unha media legua de 

Pedrafita e era tan devoto da santa misa, que por ningunha 

cousa, nin aínda polas tormentas ou nevaradas máis fortes, 

deixaba de achegarse alí para oír a súa misa. 

Un domingo estaba o cura celebrando o santo sacrificio. Ninguén máis estaba na igrexa, porque a 

turbulenta ventisca daquel día era tal, que causaba pavor. Tiña xa consagrada a hostia e o cáliz, 

cando oíu o ruído de alguén que entrou apresuradamente na igrexa. 

O sacerdote ollouno con sorpresa e, asombrado, murmurou: " Pobre home, vir con este tempo de 

tan lonxe, fatigosamente e expóndose a morrer no camiño, só para postrarse ante un pouco de pan 

e viño!" 

 Pero entón sentíu un estremecemento estraño. Mirou para a patena e víu, horrorizado, como a 

branca hostia  de pan se puña vermella, converténdose en sangrante carne que parecía recentemente 

cortada dun corpo vivo; e o viño do cáliz se espesaba, adquirindo un ton máis vermello, e ulía a 

sangue.  

 O mísero cura caeu de xeonllos ao pé do altar e logo derrubouse sobre as bancadas, esvaecido. 

O home que chegara naquel momento correu cara ao altar e tratou de incorporar ao sacerdote. 

Estaba morto. 
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 As reliquias deste milagre consérvanse en dúas ampolas de vidro e prata na igrexa de Pedrafita do 

Cebreiro. 

 

O PICO SACRO 
 

 Sobre a torre que en tempos moi remotos había no monte chamado Pico Sacro, preto de Santiago, 

dise que quen pasase por algún camiño próximo a ela durante a noite, podería oír os queixumes e 

xemidos dunha señora alí encantada por un xigante e ben gardado, sen que ninguén poidese 

achegarse a ela. 

Algúns que o intentaron con intrepidez alí quedaron mortos; e alí están, segundo se conta, os 

esqueletos colgados á entrada do pazo subterráneo. Dous xigantes de ferro, que se moven mediante 

un enxeño das portas cando alguén intenta abrilas, deixan caer os seus pesados martelos, que teñen 

collidos a dúas mans, e machacan as cabezas dos atrevidos. E se isto non abondase, dise que tras as 

portas fan garda uns feros leóns que os estragarían a zarpazos e dentadas se por acaso puidesen 

esquivar o primeiro artefacto.  

O xigante do pazo é un xentil, ou sexa un mago idólatra e bruxo, que por arte de maxia destruíu as 

paredes do castelo e fixo coas pedras delas e cos penedos que había arredor grandes moreas que 

cubriron a entrada do pazo onde ten a súa morada. 

 Dicíase que os froitos que deberían colectar os labregos ían todos para os grandes depósitos e 

graneiros do pazo do Pico Sacro, que xa ninguén sabe onde está porque as rochas cubrírono fai 

moitos anos; tantos, que ningún ancián o lembra.  

 Pero a pesar diso, non hai rapaza solteira que se atreva a pasar ao anoitecer por preto do carballo 

das cambas, pois, nin aínda encomendándose a San Lorenzo, patrón da parroquia, deixa de correr o 

perigo de ser levada polos remuíños do vento ata o salón do pazo do Pico Sacro, da mesma maneira 

que vai o pan das leiras en vésperas da sega.  

 Unha velliña moi vella, de San Lorenzo de Granxa, contou, xa fai un bo número de anos, que 

segundo tiña oído dicir á súa avoa, certa rapaza da súa parroquia desapareceu un día; e segundo 

parece, segundo alguén que a viu falando ao anoitecer na corredoira cun señor, sospeitaron se era o 

Encanto do Pico Sacro, que a levaría para o seu temible pazo.  
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 Pasou moito tempo sen que ninguén a vise nin que cousa algunha se soubese dela, ata que ao cabo 

de cincuenta anos apareceu moi avellentada, cos cabelos brancos, o rostro cheo de engurras e os 

ollos cegos. Coñeceron quen era porque a infeliz preguntaba a todos os que a falaban pola nai 

daquela rapaza desaparecida: a señora Marica, morta fai xa moito tempo.  

E contaba a cuitada como o señor que falara con ela sendo moza díxolle que fóra con el, que ía ser 

como unha raíña, e que tería fermosos vestidos ,  colares e aderezos, e outras xoias de ouro e pedras 

preciosas e brillantes de moitos cores; e que tiña que ser servida por criadas. E como ela dicíalle que 

non quería ir, deulle a beber un viño que era mellor que o torrado.  

 E despois de que bebeu aquel viño adormeceuse; e, ao espertar, encontrouse nun salón moi lindo, 

cheo de espellos para as paredes, con 

marcos dourados e grandes cortinaxes e 

ricas mesas e cadeiras; e, nunha mesa 

cuberta cun mantel branquísimo bordado de 

flores e paxaros de moitos cores, déronlle 

manxares sabrosísimos e viños doces e 

apetitosos e lambetadas que na súa vida 

probara nin imaxinase que puidese probar 

nunca. Foi unha vida de pracer e 

encantamento; e así, entre festas e xantares 

deliciosos e cantares e músicas e bailes, esqueceuse pronto dos pais, da aldea e de toda a súa a vida 

anterior.... Ata que, pasados algúns meses, pariu un neno mouro como un boi mouro. E aquilo 

produciulle moita pena, ao saber que tiña un fillo de moura ralea. E entón entroulle a morriña. Pero 

o señor do pazo onde se achaba díxolle poucos días despois, cando ela pensaba que ía reemprender 

a súa vida de praceres:  

         -Pasouche o que che pasou porque fuches desleal para comigo e traizoáchesme cun dos meus 

criados mouros; así, de agora en adiante deixarás de ser a miña amada e serás a escrava de todos 

os que habitamos neste pazo; e para todos traballarás e servirás a todos sen queixarte, xa que por 

teu pouco xuízo perdícheste.  

E entón a rapaza chorou os sete chorares e pediulle ao señor Encanto que lle perdoase e tivese 

piedade dela, pois non sabía o que pasara nin que puidese terlle acontecido para que tal cousa lle 

ocorrese ; se non é que lle desen un bebedizo para burlarse dela e desgraciala.  
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 Pero nada lle valeu, e tivo que cumprir o castigo que lle fora imposto. E de tantos traballos e de 

tantas amarguras e de tantos chorares que choraba a diario, foi avellentándose e perdendo a vista 

dos seus ollos, ata que un día, sen saber como nin como non, encontrouse nunha corredoira e foi a 

dar na parroquia de onde facía tantos anos que a levaran. 

 

O REI CINTOLO 
 

No lugar próximo a que hoxe ocupa a cidade de Mondoñedo, antes, moito antes, existiu nese lugar 

un importante castelo, que era a morada do Rei Cintolo. Este monarca era pai dunha filla moi 

fermosa e querida por todos os súbditos do seu pai, non só pola súa beleza, senón polas súas 

bondades. 

A riqueza material do Rei Cintolo era tan importante que outros reis incluso de estados moi 

afastados desexaban emparentar con el, casándose coa súa filla a princesa Manfada.  

Por isto, os reis e persoas importantes de diversos estados, adoitaban visitar frecuentemente ao rei 

de Bría, celebrándose con este motivo grande festas e as xentes estaban contentas e vivían en paz.  

A maioría dos pretendentes eran rudos e acostumados a batallar e gañaron as súas posicións grazas 

ás guerras, traizóns e asasinatos. Por esta circunstancia tanto o pai coma a filla, non tiñan moita 

présa por celebrar esponsais.  

Un día, chegou un xoven conde a Bría, chegou sen moito séquito pero rapidamente fíxose querer 

pola súa simpatía e amabilidade. A  princesa, por primeira vez sentiuse atraída por el e incluso o pai 

non ollaba con malos ollos unha posible voda. 

 Cando todos se prometían moi felices, ata Bría chegou un numeroso séquito de homes dacabalo 

con armas e gran estrondo de trompetas. Acamparon coma se fora unha praza tomada e o seu xefe, 

que era unha persoa xa entrada en anos e cunha prominente barriga, mandou un mensaxeiro ao Rei 

Centoulo dicindo que o poderoso rei Tuba de Oretón acababa de chegar e que quería ser recibido 

para tratar da súa voda coa princesa Manfada e que de non ser recibido de forma inmediata tomaría 

pola forza o castelo e levaríase á princesa. 
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Esta ameaza encheu de temor e inquietude a todas as xentes do castelo. Ante a incerteza de que 

facer e como defenderse desa tremenda e inminente ameaza, o conde Hollvrudet ofreceuse para 

enfrontarse co rei de Oretón. Como era destro no manexo das armas e estaba profundamente 

namorado da princesa Manfada, non dubidou en enviar esta mensaxe aos enviados do rei Oretón.  

 

 Tuba, que era un bruxo, reuniu a outros bruxos que 

lle acompañaban para tramar un encanto que lle 

permitise vencer ao conde xa que debido á súa 

gordura sabía que non tiña a suficiente destreza para 

enfrontarse e gañar ao conde. 

 Un trono tremendo fixo tremer a terra de Bría, todo 

o castelo derrubouse e as xentes saíron 

espavorecidas quedando moitas delas esmagadas 

pola pedra. O Conde Hollvrudet sae ileso e consegue 

chegar ata o rei Tuba a quen atravesa coa súa espada. 

De regreso ao castelo observa con terror que o 

castelo fora tragado por un gran furado que se abría 

nese lugar. Introduciuse pola cova pero tan só viu 

algunhas estrañas columnas, correntes de auga, 

serpes e curuxas..... pero das xentes ou incluso restos 

dos efectos do castelo, nada.....  

A Cova do Rei Cintolo, encóntrase en Supensa que pertence á parroquia de Argomoso, preto de 

Mondoñedo.  Existen varias lendas en torno a esta cova, pero en xeral dise que hai unha princesa de 

gran beleza encantada no seu interior e que está gardada por un monstro terrible.  

Crese que no interior da cova existen grandes riquezas e dise tamén que quen rescate a princesa 

casarase con ela e será o administrador desa gran fortuna.  

Cóntase que en distintas ocasións houbo persoas que ben armados e incluso acompañados con feros 

cans preparados para a caza do xabaril entraron na cova e nunca nada máis se soubo deles.  
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A  LAGOA DE COSPEITO. 
 

Conta a Lenda que a Lagoa de Cospeito foi obra da propia Virxe, que chegou á aldea de Valverde 

en busca de refuxio e alimento, pero ninguén nesa aldea atendeu as súas peticións, agás unha 

familia moi pobre que vivía na ladeira do Monte. 

  Esta familia accedeu ás 

peticións de alimento da propia Virxe e mataron unha tenreira para cear, era a última que tiñan. Ao 

terminar de cear mandoulles botar os ósos grandes na corte grande e os pequenos na pequena e ao 

día seguinte mandoulles ir ver as vacas e os cuxos, ao que os propietarios da casa non daban crédito. 

Pero ela dixólles que “ Tan certo é que tedes cuxos e vacas como que a vila de Valverde foi 

inundada polas augas” Dito isto desapareceu e os donos da casa comprobaron como era certo que 

había cuxos e  vacas.   

Fai uns anos aínda se contaba que nas secas do verán víanse as chemineas dalgunhas casas 

afundidas e incluso oíanse tocar as campás da igrexa.  En  Feira do Monte foi erguida unha ermida 

no seu honor. 
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A TORRE DE BREOGÁN 
 

Breogán: Personaxe metade real metade lenda á que 

se lle atribúe a fundación da cidade de Brigantia, 

que algúns historiadores identifican coa Coruña e 

outros con Betanzos.  

Segundo a lenda, o rei Breogán construíu na cidade 

de Brigantia, unha torre de altura tal que os seus 

fillos, Ith  e Bile, podían albiscar a sombra dunha 

terra afastada: Irlanda  

Ith  organizou unha expedición con obxecto de levar 

a cabo a conquista desta terra e a súa colonización. 

Ith foi asasinado. En vinganza, os fillos de Mil,  neto 

de Breogán e sobriño de Ith, navegaron dende 

Brigatia a Irlanda e conquistárona 

Foi así como a cultura celta de Galicia chegou a Irlanda, coa que aínda hoxe conserva un gran 

paralelismo. 

No século XIX, o mito foi difundido por historiadores románticos galegos, que chegaron incluso a 

identificar a torre de Breogán coa torre de Hércules da Coruña xunto á cal  erixiuse unha estatua 

de Breogán. Do mesmo xeito, Breogán é representado como o pai mitolóxico do pobo galego  

A COVA DA SERPE 
 

Sempre que podía, unha doncela chamada Berta, de cabelos longos e castaños, cabalgaba polos 

bosques de Friol,  en terras galegas. O seu pai, o Señor de San Paio de Narla, non vía isto con bos 

ollos, malia que as súas continuas ausencias impedíanlle ofrecer a súa filla compañía e maior 

control paterno.  

Por iso non foi de estrañar o que aconteceu un día. No medio dunha cabalgada desenfreada, a 

montura da doncela terminou por desbocarse.  
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Un home da aldea viu o que pasaba e, a risco de resultar trepado polos cascos da besta, conseguiu 

aferrarse ao animal e calmalo. Logo acompañou á muller un treito, pero ao coñecer quen era e onde 

vivía, retirouse rapidamente. A pesar diso, a rapaza quedou impresionada pola fortaleza e a valentía 

daquel home.  

Ao día seguinte, saíu na súa busca. Non lle foi moi difícil dar con el. A partir de entón, todas as 

tardes víanse. O trato levou ao namoramento mutuo.  

Ao principio, crían que a súa relación permanecía a salvo de dimes e diretes, pero pronto chegou a 

oídos do Señor de San Paio a amizade da súa filla cun plebeo, e estoupou nun ataque de furia que 

derivou na orde de apresar ao aldeán que se atrevera a achegarse a súa filla. 

 

Unha noite en que os namorados estaban reunidos, os cabaleiros do Señor de San Paio de Narla 

seguíanos, pisándolles os talóns. Preto de alí, o aldeán sabía que existía unha cova. Todos trataban 

de evitar esas paraxes. Na vila dicían que se trataba da guarida dun dragón, a que chamaban a 

Serpe. Non hai máis remedio. O home conduce a súa amada ata a cova e introdúcense nela. Non 

tiñan armas. Pero cando apareceu a cabeza do enorme dragón, coas fauces abertas, disposto a 

matalos, cunha furia inmensa o aldeán guindouse contra a besta, e berroulle a súa amada que se 

puxese a salvo. 

Os cabaleiros quedáronse na entrada da Cova da Serpe, sen atreverse a ir máis alá, aterrados polos 

ruxidos e os berros que chegaban ata os seus oídos dende o interior.  
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A filla do seu señor saíu fuxindo da Serpe, toleada pola dor de perder ao seu amado e a terrible 

escena que acababa de contemplar. É conducida á torre do seu pai, onde chora a súa traxedia e a súa 

soidade. Din que a rapaza desapareceu ao amencer, adentrándose na cova para reunirse co seu amor. 

Conta a lenda que desde a entrada da cova poden escoitarse aínda os berros dos dous namorados, el 

tratando de defender a súa amada, e ela berrando o seu nome entre saloucos.  

O LOBISHOME 

Vivía - fai moitísimo tempo - nunha aldea das montañas de Cervantes ( Provincia de Lugo) un 

home, arisco de carácter, que se irritaba por calquera cousa e xuraba e maldicía que daba medo. 

Este home tiña un fillo que era un mozallón, bo rapaz, amigo das mozas e das festas e romarías, 

aínda cando non lle volvía o lombo ao traballo. Adoitaba dicir que - cada cousa a seu tempo -, e de 

acordo con esta máxima procedía.  

Pero o seu pai quería telo sempre tirando do legón e non lle gustaba que o rapaz tratase de 

divertirse; porque as parrandas gastan as forzas que se precisan no traballo. Un día discutiron pai e 

fillo porque o rapaz pretendía ir á festa de Piedrafita e o vello insistía en que fose a queimar un 

monte para cavalo.  

- Un día de festa non se traballa, que é pecado - dicía o mozo -; e a queimada se non se fai un 

día faise outro; mais, a festa, pasado o seu día pasou a romaría, e a festa perdeuse.  

- O que se non fai é ir de gamberna cando hai unha labor que atender. 

- Pois vaite á festa, e como vas atrás dás mozas, queira Deus que andes atrás das lobas!  

Nunca tal dixese.  

Unha noite o rapaz espertou; sentíase inquedo, desasosegado, non tiña paradura, e terminou 

poñéndose os pantalóns e saíndo á era. Coma se unha forza estraña o empurrase cara ao monte, 

botouse a camiñar polo declive arriba. Chegou a un pequeno prado e revolcouse sobre a herba 

humedecida polo orballo da noite. Por que facía aquelo? Non o sabía. Pero aconteceu que cando 

intentou erguerse, non puido facelo; observaba catro pés e a catro pés correu cara á cimeira do 

monte, ouveando como un lobo, e tras das lobas andivo como un can rabioso. 
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Na aldea falouse moito da desaparición do rapaz. Falouse tamén dun lobo moi grande que tiña 

degolado moitos años e ferido a varios carneiros. 

O pai do rapaz desaparecido empezou a pensar no caso; lembraba a súa maldición e estremeceuse. 

Aquel lobo podería ser o seu fillo? 

E foise a ver a unha velliña moi vella, que dicían que era meiga, e contoulle o caso. 

 - Ai, home - díxolle a vella -, a maldizón do pai é o máis malo que poida haber para un fillo! Un 

pai non debe amaldizoar o seu mesmo sangue. 

Pero, para tranquilizalo, dixo: 

 -Mas se ese lobo é o teu fillo, haiche un 

remedio para voltalo a vida dos 

humanos. 

E explicoulles que, non era cousa doada, 

porque un dos dous podía morrer, xa 

que o fillo, convertido en fera, perdera 

todo o sentido dos homes. 

-E que vou facer daquela? - preguntou o 

pai. 

  - Mira se podes facerlle sangue; pero que non sexa cousa de morte, nen sequera de aleixamento 

ou mancadura, porque se lle fixeras moito mal, ese mal quedaríalle ao recobralo seu ser. 

Saíu pensativo o vello da casa da meiga e moito cavilou, de volta cara a súa vivenda, como tería que 

proceder. Pero, aínda cando se vise en perigo de morte, mellor quería morrer que saber ao seu fillo 

perdido daquela maneira. 

 Á noite seguinte decidiu ir en busca do lobo. Non quixo levar máis arma que un coitelo, para evitar 

un perigo maior, pero levou consigo un año, ao que atou ao pé dun toxal, tras o cal ,se ocultou entre 

uns breixos, co coitelo na man.  

 A media noite viu como o año se estremecía e axitaba e supuxo que o lobo se achegaba. 
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  Despois oíu un lixeiro golpe, como algunha cousa que caía; tal vez o salto do lobo para acometer e 

o patalear do animal.... Arrastrándose moi amodo e caladamente, achegouse. Cravaba os dentes nas 

carnes brandas do año sen apercibirse da súa presenza. 

Como temendo ferirlle de máis, cravou no lombo a punta do 

coitelo, que tirou en seguida ao chan. O lobo revolveuse 

ensinando os dentes. O home botoulle os brazos ao colo, 

chamándolle: Fillo, fillo!;  e pediulle perdón, saloucando. 

 Entón a pel do lobo empezou a abrirse pola ferida e, coma se 

fose unha pel postiza, ía desprendéndose do corpo. Unha 

sacudida, un revolcarse entre os breixos e os toxos, e o rapaz recobraba o ser, desfalecido, pero tal 

como era antes de ser maldito polo seu pai.  

 

 

REFRÁNS 
 

 

 

OS VECIÑOS: 

1. Ó amigo do teu viño, non o queiras para veciño. 

OS ALLEOS: 

1. O que a can alleo da pan, perde o pan e perde o can. 

2. Na terra dos lobos, hai que ouvear coma todos. 

ALIMENTACIÓN: 

1. O que has de comer, non o vexas facer 

2. Non hai caldo sen touciño, nin boa mesa sen viño 

3. O viño do ribeiro, fai andalo home lixeiro 
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4. Auga corrente, non mata a xente 

5. Auga que non has de beber, déixaa correr 

OS OFICIOS: 

1. Home de moitos oficios: patrón de ningún 

2. Vale máis pouco e ben, que moito e mal 

ABADE: 

1. O abade, onde canta, xanta 

2. Para que o cura cante, diñeiro diante 

3. A facenda do crego, dálla Deus e lévalla o demo 

AVOGADO: 

1.O que fai a lei, fai a trampa 

 

PARENTES: 

1. As fillas das miñas fillas: netas miñas son; as fillas das miñas noras: ou serán ou 

non. 

A TERRA E OS ANIMAIS: 

1. A bo allo: bo tallo 

2. Se cortas o pan quente, destérranseche as coles 

MOZOS. 

1. Xente nova e leña verde: todo é fume 

OS NENOS: 

1.  O que con nenos se deita, mexado se levanta 

VELLOS: 

1. O demo sabe máis por vello que por demo 

VIUVA: 
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1. A viuva rica: cun ollo chora e co outro namora 

PAIS: 

1. Pai aforrador, fillo gastador 

O CASAMENTO: 

1. É ben casado o que non tem sogra nin cuñado 

A MORTE: 

1. Disfruta, come e bebe que a vida e breve 

2. Morto o can: acabouse a rabia 

A CONVIVENCIA: VALORES 

1.  Vale mais só, que mal acompañado 

2.Dime con quen andas, que eu che direi quen es 

3. Ollos que non ven, corazón que non sinte 

4.  A vista do amo engorda o cabalo 

5.  Éramos poucos e pariu miña avoa 

6. Sarna con gusto non pica, pero mortifica 

7. Xenio e figura ata a sepultura! 

8. Querer é poder 

CASADOS: 

1. Non hai casamento pobre nin matrimonio rico 

2. Unha vez te casaras e moitas te arrepentiras 

3. O  casado casa quere 

O HOME 

1.      Vale máis pequeno e agudo que grande e burro 

2.      Por ser home zurdo, non digas que é palurdo 

XANEIRO 
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1. En xaneiro, auga no caneiro 

2. Xaneiro comeza o ano, con frío sano 

3. ¡ Ai xaneiro, xaneiro!: ¡ que rematas coa ucha e máis co palleiro! 

FEBREIRO 

1. A friaxe de febreiro, é amiga do bo larpeiro 

MARZO 

1. Marzo marzán cara de can 

ABRIL 

1. En abril: augas mil 

2. A chuvia en abril: cando ela queira vir 

MAIO 

1. No mes de maio, non te quitelo saio 

2. Non quitelo refaixo, ata o corenta de maio 

XUÑO: SAN XOÁN 

1. No San Xoán: a cunca cae da man 

XULLO:SANTIAGO 

1. A auga de Santiago fai vir o millo o agro 

AGOSTO 

1. Agosto agosteiro: mes de festas e pouco diñeiro 

SETEMBRO 

1. En Setembro colle o viño e non durmas no camiño 

OUTUBRO: OUTONO 

1. En outono:as patacas, e garda cedo as vacas 

NOVEMBRO: SAN MARTIÑO: MORTOS 

1. Polo san martiño: fai o magosto e mata ó porquiño 



46 

 

DECEMBRO:NADAL 

1. Mes de nadal: mes de capón a carón do lar 

OS MESES E OS ANIMAIS 

1. O pulpo en xaneiro, vale por carneiro 

2. Entre marzo e abril, sae o cuco do cubil 

TEMPO CLIMÁTICO: 

1. Encarnado na costa: mete leña, e cerra a porta 

2. Circo na lúa: seca a lagoa 

3. A primavera, o sangue altera 

4. Vento do norte: pola costa ven a morte 

5. Sol madrugueiro: auga no quinteiro 
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