


O MECO
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   Tamén nos relata que no outeiro onde hoxe está a Igrexa, edificio relixioso que data do século XVII e lugar onde 
remata a procesión, antigamente houbo un castro e posteriormente un templo relixioso que quizais fose anterior ao 
século V. Seica foi xusto neste lugar onde un veciño atopou a imaxe actual da Virxe dos Remedios, entre as ruínas do 
devandito templo, e por ese motivo as autoridades eclesiásticas da época decidiron erguer a actual igrexa e facer 
cada ano a procesión na súa honra.

                                              O Meco vai todo vestido de vermello, leva unha máscara de madeira, un complemento 
                                            de tea e recheo que lle cubre cabeza e caluga e unha vasoira de toxos. De cando en  
                                            vez tamén usa unhas castañolas para facer ruído e advertir da súa presenza.

   A súa función é abrir camiño á procesión ata a chegada á Igrexa da Ermida. Xa alí, queda fóra e segundo a hipótese    A súa función é abrir camiño á procesión ata a chegada á Igrexa da Ermida. Xa alí, queda fóra e segundo a hipótese 
máis seguida, tamén ten o cometido de distraer aos fregueses para que non asistan ao acto relixioso.Todo apunta a que 
poda tratarse dun rito pagán que actualmente convive co cristián. pero hai tamén discrepancias nesta interpretación.

   En calquera caso, o Meco entretén á xente que queda no adro e os asistentes participan dunha sorte de xogo no que 
lle tiran moedas ao chan para que se agoche a collelas e aproveitar este intre para vacilalo e pegarlle losqueadas na 
caluga. O Meco deféndese como pode co pau de toxos contra aqueles que se queren mofar del.

   Esta figura vén sendo representada sempre por un home e da mesma familia desde que se coñece, pasando logo de    Esta figura vén sendo representada sempre por un home e da mesma familia desde que se coñece, pasando logo de 
xeración en xeración. Amparo comenta que este tema está creando debate e xa se fala da posibilidade de que faga de 
Meco calquera outra persoa, e que poida ser home ou muller.
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   O Meco é unha figura que representa ao Demo e as Pampórnigas 
son dous xigantes, non cabezudos, que representan a un home e a 
unha muller.

   Segundo nos conta Amparo Montenegro, presidenta da Asociación    Segundo nos conta Amparo Montenegro, presidenta da Asociación 
Rural Souto do Val, dende a constitución desta entidade traballan pola 
recuperación da historia, cultura e tradicións do lugar e en particular 
da ancestral Danza do Meco e as Pampórnigas que é o acompaña-
mento na procesión que acabamos de comentar.

   Os días 8 e 9 de setembro esta figura e as Pampórnigas 
son o centro de atención da  romaría da Virxe dos Remedios 
na Ermida, no concello de Quiroga.

Texto adaptado: Xornal de Lemos (X.M.F.) - 8/9/18
 

MOITO OLLO CO MECO DA ERMIDA!
1. Le con atención: LECTURA LG

Tarefas do 11 ao 22 de maio - 4º de Primaria (CEIP de Quiroga)

QUIROGA É UN VIÑO























LINGUA DE SIGNOS

   Este curso tivemos unha charla informativa onde aprendemos moito sobre a 
lingua de signos, e mesmo os profes seguimos traballando sobre o tema. Na 
páxina web do cole tedes algúns exemplos: animais do xeoparque, o conto 
“Lúa, lúa” ou o conto “Crocodilo”.

abella                 formiga                      bolboreta                xoaniña

Na web https://fundacioncnse-dilse.org/ podes atopar moitísimo vocabulario en 
video ou en foto. Ten en conta que terás que buscar as palabras en castelán!

27. Tócache a ti buscar! Escolle calquera das palabras que teñan que ver co 
Xeoparque Montañas de Courel. Nestes temas traballamos moitísimas 
relacionadas cos cultivos ou a fauna... Anímate! 
(Lembra buscalas en castelán) 

Podedes mandar os videos ou as fotos por calquera das vías de comunicación
que coñecedes. A profe Sara terá que adiviñar a vosa palabra escollida! 

26. Aprende o nome destes invertebrados do xeoparque en lingua de signos:

   A lingua de signos é unha lingua natural, de carácter visual, espacial, xestual e 
manual.

Valores Sociais e Cívicos
Activid. optativas abertas a todo o alumnado
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