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O caso dos batáns do Mosquetín, unha industria de artesanía popular, á beira do río  
Grande, pode chegar a ser o gran símbolo, o punto de referencia positiva que tanto ne-
cesita este fermosísimo país da Costa da Morte para comprender que no seu patrimonio 
natural e histórico ten unha das garantías de vida para os seus fillos. 

(MANUEL RIVAS, Premio Nacional de Narrativa, 19-01-1992)

O vigoroso esforzo reivindicativo de varias asociacións da Terra de Soneira logrou, logo de 
anos de vixilias esforzadas e de non obter máis que silencios administrativos, ver satisfeita 
esa reivindicación de recuperación dos batáns do Mosquetín que durou anos.

(MANUEL CAAMAÑO SUÁREZ, Membro do Museo do Pobo Galego, 2003)
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1. INTRODUCIÓN
Toda sociedade celebra festas porque son unha paréntese no tempo, algo que corta o 
irreparable paso lineal do tempo e faino repetitivo, semellando renacer de novo cada 
ano como a natureza cada primavera. As festas fóronse intercalando no calendario 
para marcar o tempo de traballo e o non laboral. Este calendario é resultado de 
diversas crenzas e costumes culturais que se foron sucedendo ao longo da historia 
e que hoxe se segue reelaborando, coa incorporación de novas festas que veñen 
substituír ás vellas que perderon poder significativo. 

A festa consta de tres ingredientes que teñen que ver coa transformación do 
tempo, do espazo e coa renovación persoal. Tres compoñentes con referencia a tres 
dimensións básicas da experiencia humana: o transcorrer do tempo, a vinculación 
temporal e social coa natureza e a presenza do mal nas nosas vidas. 

As festas denominadas do ciclo anual – Nadal, Entroido, San Xoán, etc.- son as que 
identificamos como marcas que cortan o paso lineal do tempo. Están ligadas a un 
momento do ano de especial relevancia, vinculadas a datas relixiosas ou do ciclo 
da natureza, tanto do astronómico (sol e lúa, que marcan as festas móbiles como 
a Coresma e o Entroido) como do vexetal (morrer e renacer da natureza). Neste 
calendario hai un horizonte precristián ao que se superpón, sobre o s. IV, outro 
cristián que aboliu as anteriores prácticas e que incorporou novos referentes; o que 
non quere dicir que todo sexa supervivencias, como tampouco os santuarios teñen 
unha orixe na noite dos tempos, senón nun tempo histórico: algúns aparecen na 
baixa Idade Media e a maioría na Idade Moderna, mesmo algúns en pleno século XX.

O espazo é onde se escenifica a transformación do tempo. Para expresar o cambio 
a un tempo novo modificamos o espazo, é dicir, a festa implica unha transformación 
do espazo que habitamos por medio dunha decoración especial. Así, o día da festa 
adornamos con flores a igrexa, con luces o campo da festa e nós vestímonos con 
roupa de garda para facer dese momento algo especial. 

A transformación do espazo pola festa fomenta a sociabilidade e o sentimento de 
pertenza a unha comunidade. A festa serve entón como un instrumento para construír 
e reforzar simbolicamente unha comunidade. E ese é o papel das festas patronais 
en Galicia: afirmación dunha identidade colectiva, identificación do grupo fronte aos 



10 | Xan Fernández Carrera e Manuel Vilar álVarez

veciños. A festa, como di Manuel Delgado, asóciase á noción de comunidade, pois 
os que participan asumen manter cos concelebrantes algún tipo de comuñón.

Elementos das festas son o ruído, a 
música, a ostentación, a compracencia 
de estar coa familia e cos amigos, o 
gasto e a comensalía, entendida como 
un ritual de sociabilidade. Ese día sobre 
a mesa haberá variedade e abundancia 
de pratos, algo que contrastará coa 
sobriedade que pode haber durante 
o resto do ano e, historicamente, 
contrastaba coa escaseza que había en 
moitas casas do mundo rural e mariñeiro. 
Comer xuntos é un ritual con sentido 
de comunidade polo reforzamento dos 
lazos entre as persoas; compartindo 
a comida compártese unha pertenza 
social. Nalgunhas romarías a comida 
en abundancia e compartida era tamén 
un ritual simbólico de achega contra as 
fames endémicas que se padecían ou 
contra as necesidades vitais que moitos 
sufrían. Era como unha paréntese de 
exceso nun tempo de carencias. Por 
isto, as confrarías institucionalizaron 
estas comidas para os confrades ou 
para os pobres, como no caso da Faguía 
de Carnés. Así as confrarías temos que 

O espazo transformado. A praza de Laxe nun dia de 
festa. Foto Vidal

Merenda na romaría da Santiña de Trasufre. Foto R. 
Caamaño

entendelas non só como institucións devocionais, senón como institucións de 
sociabilidade e axuda mutua.

A festa é a expresión dunha orde ideal e nese idealismo entra a superación do 
mal. A romaría expresa esta dimensión da festa, aínda que é unha celebración 
relixiosa con coincidencias coa festa patronal, pero o referente relixioso non 
está ligado expresamente co local. Ir de romaría implica ir á busca do contacto 
cun poder sagrado, implica un desprazamento, unha ascese. Por iso moitos 
santuarios se atopan en lugares apartados e illados, ben no alto dun monte (San 
Bartolomeu, San Pedro Mártir) ou á beira do mar (Virxe da Barca, Virxe do Monte, 
Santo Hadrián). 

Ir de romaría significa unha ruptura co espazo vivido a diario, implica un desprazamento, 
ás veces con sufrimento, ata unha paisaxe que se cre dotada dun poder especial, 
porque alí ten aparecido unha imaxe sagrada ou esta manifestou o seu poder 
sobrenatural obrando algún milagre. Os milagres, o poder curativo, son mostras do 
seu poder, unha xustificación do santuario ao que se acode en busca de solucións. 
Diremos que o desprazamento é un dos elementos definidores da romaría.
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Acódese a un santuario como “ofrecido” para lograr unha volta á normalidade, para 
curarse dunha enfermidade ou doutros males non corporais ou para dar as grazas 
por terse curado. Este ofrecemento implica unha relación contractual pola cal se 
pide un favor a un santo e, a cambio, fáiselle unha promesa que consiste en acudir 
anualmente ao santuario, dar unha esmola, pagar misas, candeas, etc. A promesa 
é, segundo o antropólogo William Christian, a unidade básica de relación entre o 
santo e a persoa para resolver estes problemas e defínea como un contrato directo 
e sagrado, de forza moral, entre a persoa e Deus por mediación do santo. 

A relación co santuario está dirixida a satisfacer as necesidades primarias, como 
de saúde, protección e fertilidade para os seres humanos ou para os animais e 
bens. Así, cando a medicina científica se manifesta insuficiente, búscanse outras 
explicacións acudindo aos seres sobrenaturais, aos que se consideran con poderes 
para intervir favorablemente na curación. Pero os santos non o fan gratis, hai que 
compensalos, porque se pensa que nada é gratuíto. A relación é sinxela: o ofrecido 
pide a intercesión do santo, este actúa e concédese o favor, polo que o ofrecido debe 
compensalo levando unha esmola. O ofrecemento ten un compoñente de sacrificio 
que se traduce no desprazamento ata o santuario e, ás veces, en facer de xeonllos 

Romeira de xeonllos achegándose ao santuario da Virxe 
da Barca . Foto R. Caamaño

Fonte ao pé do santuario

o último tramo ou dar varias voltas 
arredor da capela. Este desprazamento 
enténdese como un acto de sacrificio e 
purificación antes de entrar en contacto 
co sagrado. 

A romaría é tamén unha ruptura no tempo 
normal e do control social, e o camiño ata 
o lugar sagrado pode entenderse como 
o desprazamento do tempo ordinario 
ao extraordinario, onde se vai dar unha 
ruptura das formas convencionais grazas 
a un relaxamento das normas sociais. 
Pero a romaría tamén é unha expresión 
excepcional de aspectos relixiosos e 
culturais conformadores de identidades. 
E a fe do devoto na imaxe dun santuario 
está fundamentada non só en motivos 
estritamente relixiosos, senón tamén na 
confianza no grupo, no espírito do grupo 
e nunha tradición compartida. 

En relación coa purificación están as 
fontes que hai sempre ao pé do santuario. 
O romeiro bebe ou lávase con esa auga 
porque está impregnada do sagrado e 
implica un contacto co benfeitor, pero 
tamén porque a capacidade de curarse 
está admitida por unha experiencia de 
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varias xeracións - é tradición-, e porque o sagrado tamén é unha construción cultural. 
E hai rituais de curación que teñen que ver coas pedras, como no caso da romaría 
da Barca. No interior do templo procúrase o contacto directo co sagrado tocando a 
imaxe ou pasando un pano por ela para que quede impregnado da súa sacralidade. 
Se non se pode tocar directamente a imaxe inténtase unha forma indirecta, tocando 
algo que estivese en contacto directo coa mesma. Son estas prácticas non sempre 
ben miradas pola igrexa oficial, que definimos como prácticas locais dun sistema 
cultural onde interactúan elementos diversos. Non son outras formas de relixión, 
senón prácticas distintas que traducen unha interpretación local dun mesmo sistema 
global de crenzas.

Virxe de Aránzazu. Gravado de Melchor de Prado para o 
santuario de Trasufre. Museo do Pobo Galego. Colección 
Bouza Brey.

Procesión. Foto R. Caamaño

Os romeiros poden levar unha estampa 
da imaxe que se venera no santuario, 
e lévana despois de depositar unha 
esmola e de tocar con ela a imaxe. 
Nalgúns santuarios hai unha persoa 
encargada de coller a estampa da man 
dos romeiros e refregala pola imaxe. A 
estampa é así un obxecto imbuído da 
sacralidade da imaxe, algo para levar no 
peto, para usar e establecer contacto 
cunha representación sacra. Tamén 
foron usadas para propagar o culto, e 
aquí temos dous santuarios, a Barca e 
a Santiña de Trasufre, que encargaron 
a artistas, de renome no seu momento, 
a realización desas estampas, como 
Josef Maragato ou Melchor de Prado 
Mariño.

Os santuarios son construcións 
históricas, pero recórrese a una lenda 
para darlle un carácter extraordinario e 
vincular a imaxe a un territorio concreto. 
Na contorna da Costa da Morte o 
elemento determinante é o mar, por iso 
moitas imaxes chegaron polo mar ou 
apareceron ao pé del, como a Virxe da 
Xunqueira. Outros apareceron xunto a 
unha fonte.

O clímax relixioso de toda romaría 
atínxese coa misa maior e a procesión, 
como afirma González Reboredo. E dos 
que van en procesión, non todos o fan 
por un motivo relixioso, senón social. 
Así, o poeta Xervasio Paz Lestón leva en 
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procesión, nunha das súas visitas á Terra, ao patrón da súa parroquia: “e leveite en 
procesión/ (sin fe, pero con respecto)”. 

Rematada a procesión a romaría segue, porque a romaría tamén é festa, ten un 
compoñente lúdico e este forma parte da vivencia do santuario e salpícao da vida 
comunitaria. Nalgunhas romarías esta parte lúdica era sufragada cos fondos do 
santuario, malia os avisos constantes da oficialidade eclesiástica de que se moderen 
os gastos en pólvora, gaiteiros e comida ou pitanzas. 

Acudir a unha romaría significa expresar a pertenza a un territorio e compartir cos 
demais unha serie de elementos ritualizados que configuran unha forma simbólica e 
social, polo tanto unha certa maneira de comportamento social. A romaría reafirman 
un sistema de significados compartidos que nos dan seguranza como membros 
dunha comunidade. Porque as vilas, as parroquias, as aldeas, non son só unha suma 
de homes e mulleres, son comunidades cun xeito de vida en común, cuns valores 
e símbolos, cunhas normas e unha historia compartida, cun proxecto de futuro que 
xera tamén unha sociabilidade ritual.

Os ciclos festivos estanse reelaborando e cada vez colle máis forza o ciclo do verán, 
en parte porque o calendario agrícola xa non determina as nosas vidas e ligamos 
as festas ao período de vacacións, vinculando festa con tempo de lecer. Así se 
procuran mover festas para o verán e mesmo as que caen no medio da semana para 
a fin de semana. As festas xa non son agora imprescindibles marcadores do tempo.

Tamén vinculamos a festa a un turismo que quere emocións e espectáculos 
culturais. Neste sentido moitos dos que acoden a unha festa fano como simples 
espectadores que contemplan uns feitos dos que non se senten partícipes; así 
ocorre, por exemplo, na representación do Naufraxio en Laxe. E así, algunhas festas 
sufriron un crecemento festivo e unha nova orientación cara ao turismo, o que leva a 
unha perda de rituais diferenciadores e do elemento local e á busca dun uniformismo 
coa intención de facela máis dixerible ou atractiva a un amplo público, como ocorre 
no Cristo de Fisterra. 

Aquí tamén podemos falar das novas romarías laicas, vinculadas a una racionalidade 
económica e a unha demanda de identidade. Podemos citar a mostra do encaixe en 
Camariñas, a festa do congro en Muxía, a do longueirón en Fisterra, da pataca en 
Coristanco, do pan en Carballo, etc..

Seguimos celebrando as romarías porque son expresións culturais específicas 
da nosa sociedade coas que, dun xeito ou doutro, nos identificamos e falan da 
vitalidade dunha sociedade. Se hai festa hai comunidade. E na festa reproducimos 
a identidade dese grupo, visualízase o nós. Moitas romarías foron desaparecendo 
porque a sociedade foise transformando e a base social que as mantiña esmoreceu. 
Pero ao tempo que unhas esmorecen outras florecen e seguen mantendo a súa 
presenza na nosa paisaxe.  

Podemos preguntarnos por que nunha sociedade que se aparta dos modos 
tradicionais de produción seguimos indo ás romarías. E podemos dicir que hoxe hai 
aspectos de antes que seguen tendo importancia para unha sociedade moderna: 
a natureza na que se asentan, que seguen sendo lugares para a interacción social 
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fóra do cotiá e que segue habendo xente que pensa que son lugares especiais para 
entrar en contacto co sagrado. 

Por todo isto, os santuarios forman parte da nosa paisaxe cultural e moitos están 
nunha paisaxe que merece ser preservada e coidada.

2. AS gRANDES ROMARÍAS DA COSTA DA MORTE

2.1. O Cristo de Fisterra

Situación
Fisterra foi durante tempo considerada un dos confíns do mundo coñecido, unha 
fin da terra, por iso o crego boloñés Doménico Laffi dixo, en 1676, que a súa igrexa 
estaba “posta giusto nell´estremitá della Terra”, é dicir, alí onde se pensaba que 
acababa o mundo e non se sabía o que había ao outro lado, como dixo Leo de 
Rozmital a mediados do século XV. Esta realidade xeográfica fixo deste punto un 
lugar simbólico, unha paisaxe mítica, pero tamén unha “paraxe mística”, como dixo 
o poeta muxián Gonzalo López Abente. 

A romaría do Cristo ten lugar o domingo de resurrección e pecha o ciclo da Semana 
Santa. Esta romaría foi declarada “Festa de Interese Turístico” en 1985.

O santuario
A imaxe do Cristo de Fisterra está nunha capela lateral da parroquial de Santa María 
das Areas. Esta igrexa ten unha orixe medieval, pero a súa construción demorouse 
no tempo desde as últimas décadas do século XII ata comezos do XV, que é cando 
o profesor López Vázquez pensa que rematou a construción da nave.

A capela do Cristo é barroca e a primeira referencia dela aparece nunha visita en 
1720 na que se manda facer un novo retablo, xa que o que tiña estaba nun estado 
deplorable. Este novo retablo será realizado polo escultor Miguel de Romay, e no 
fornelo central está a imaxe do Cristo crucificado.

A lenda do Cristo
A imaxe non podía vir aquí máis que polo mar. Da lenda fundacional hai varias 
versións, ademais da que atribúe a feitura da propia imaxe a Nicodemo, o xudeu 
que axudou no desencravo de Cristo.

A lenda di que a imaxe do Cristo viña nun barco que ancorou no porto da vila. Cando 
o barco se dispuña a abandonar a ría levantouse un temporal e a tripulación entendeu 
como un sinal para botar pola borda unha caixa que levaban. Entón o mar calmouse 
e puideron emprender a súa rota. Outra versión conta que o navío navegaba á altura 
de Fisterra cando se levantou un temporal e os mariñeiros da vila, que andaban 
na zona pescando, viron caer ao mar unha caixa. Daquela veu a calma e o navío 
recobrou a estabilidade. A caixa foi recollida polos mariñeiros, descoñecedores do 
seu contido. Outras versións din que estes mariñeiros avistaron a caixa, mais non 
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foron capaces de collela, porque navegaba a toda velocidade cara ás praias da vila de 
Fisterra ata que varou nunha delas. Cando abriron a caixa ollaron a imaxe do Cristo 
e levárona en procesión ata a igrexa. 

Outra versión, contada por un mariñeiro de Fisterra, di que “un día de temporal viron 
os de Fisterra desde o porto algo enriba dunha creba, viña enleada e foi saír á costa na 
praia de Corbeiro. Despois vén o que mandaba no pueblo e cambiouno por outro que 
había en Ourense. Entón foi cando se empezou a celebrar a festa do Santo Cristo”.

A historia
Fisterra como poboación ten os seus alicerces na Idade Media. Sábese que a 
finais do século XII Urraca Fernández, filla do conde Fernández Péres de Traba, fai 
unha doazón á igrexa. Polo 1287, Sancho IV doa as freguesías de Santa María das 
Areas e de San Vicenzo de Duio á familia dos Mariño. Cando morre o bispo Vasco 
Péres Mariño o couto fisterrán é herdado polo seu irmán, deán en Ourense. Das 
mans deste pasan ás dun sobriño, chamado tamén Vasco Péres Mariño e cóengo, 
quen, sobre 1380, deixará estas terras á sé ourensá. Pero estas propiedades tíñaas 
en usufruto Paio Mariño e vainas vender ao bispo de Compostela, quen terá que 
negociar co seu colega ourensán, xa que a compra non era legal, e o acordo chega 
en 1384, en parte debido a que os de Ourense vían estas posesións moi lonxe e 
difíciles de administrar.

Esta relación co señorío episcopal compostelán podería ser, segundo Xavier Rey 
Souto, a causa de peso da vinculación xacobea de Fisterra e Muxía. A seguinte copla 
fala da vinculación destes dous lugares: 

Veño da Virxe da Barca,
veño de abalar a pedra.
Tamén veño de vos ver,
Santo Cristo de Fisterra.

Nese contexto medieval é onde situamos a chegada da imaxe do Cristo a Fisterra, 
pois todo parece indicar que a doazón das terras fisterrás á sé ourensá polo bispo 
Vasco Péres Mariño foi acompañada co regalo da imaxe dun Cristo. E é tamén 
neste contexto baixo medieval onde teñen orixe novos cultos, como o da Paixón, 
que traen consigo actuacións parateatrais nas que participaban os cregos narrando 
acontecementos da paixón de Cristo.

A vinculación de Fisterra con Santiago fixo desta vila un destino máis para os 
peregrinos que se achegaban a Compostela. Pero coa decadencia das peregrinacións 
na Idade Moderna tamén minguou a fama do Cristo e a súa devoción pasou a ter 
un carácter comarcal. Porén, entre as xentes da Costa da Morte era un dos santos 
que aparecía nas mandas testamentarias, como na do veciño de Trasufre, Domingo 
López, quen no seu testamento, feito o 29 de setembro de 1663, ordena que “…se 
me digan por mi Anima una misa rezada, en la capilla de las Animas de Nr Santiago 
y dos misas en Finisterra, una al Santo Christo y otra a la Virgen nuestra Sra, otras 
misas a nuestra señora de la O, …”.



16 | Xan Fernández Carrera e Manuel Vilar álVarez

A imaxe do Cristo
Tanto o Cristo de Fisterra como o de Ourense son tallas góticas que entran na baixa 
Idade Media, nun novo xeito de entender a práctica relixiosa, onde a piedade xa non 
vai estar centrada no temor, senón no carácter protector e mediador dos santos. 
Agora interesa un Cristo que dea mostras de sufrimento, que conmova aos fieis e 
estimule a súa devoción.

O Cristo de Fisterra é unha peza articulada de madeira 
recuberta por un forro de material téxtil pintado e pelo 
natural cosido. Isto contribuíu a que se dixera que tiña 
vida, que lle medraban as unllas, o pelo e a barba, que 
choraba e suaba, cousas que aumentan a súa fama e que 
chaman a atención do peregrino Christoph Gunzinger 
(1655) e doutros que acudirán atraídos por esa sona. A 
copla fai relación a esta longa peregrinaxe: 

Santo Cristo de Fisterra,
Santo da barba dourada,
veño de tan lonxe terra,
Santo, por che ver a cara.

O modelo iconográfico que inspirou estas imaxes 
galegas está, segundo Begoña Fernández, en modelos 
casteláns, como o Cristo de Burgos, e estes en modelos 
xermánicos. Así o Cristo de Fisterra sería unha obra 
realizada na primeira metade do século XIV. 

Imaxe do Cristo de Fisterra

A romaría
As celebracións empezan coa novena e co Venres das Dores, cando sae a Dolorosa 
en busca do seu fillo polas rúas da vila. Antes non había imaxe e era unha muller 
a que facía de Virxe. No Domingo de Ramos ten lugar na capela do Bo Suceso 
a bendición dos ramos. Na actualidade, os ramos de oliveira ou de piñeiro foron 
substituídos por palmas. No Xoves Santo faise a representación da Última Cea e o 
Lavatorio dos pés no interior do templo parroquial e lese a Paixón de Xesús. Despois 
ten lugar a Oración do Horto e a procesión. No acto do prendemento participa a 
chusma, os que fan de xudeus e encirran a Xesús.

O Venres Santo empeza coa proclama do prendemento de Xesús e a representación 
do Santo Encontro. O Divino Nazareno é levado por mariñeiros e acompañado por 
romanos e pola chusma, carga coa cruz e vai preso por unha corda. Ao longo do 
percorrido van saíndo as imaxes da Virxe das Dores e da Verónica, que é a última 
en incorporarse diante da capela do Bo Suceso, onde ten lugar a representación da 
limpeza do rostro.  

Pola tarde celébrase o Desencravo e a procesión do Santo Enterro. No Desencravo, 
agás o Cristo que é unha imaxe articulada e está escoltada polos romanos, 
participan só viventes. Cando baixan ao Cristo achégase María para abrazar ao 
fillo. A continuación póñeno nunha urna de cristal e, cando se fai noite, comeza 
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a procesión, que vai pola estrada e vén pola rúa principal para chegar de novo á 
parroquial. Diante vai un estandarte e a imaxe de San Xoán, detrás a Verónica portada 
por mulleres, diante dela unha muller cun xerro na man; seguen o Cristo Xacente, 
a Santa Cruz, a Virxe das Dores, o Santo Sepulcro. Entre as imaxes van viventes, 
como Lázaro, Xosé de Arimatea, a Samaritana, os Apóstolos, a chusma, que levan 
varas, e penitentes ataviados con túnicas e carapuchos. Entre uns e outros bandas 
de música e un grupo de gaitas. 

Procesión na Semana Santa de Fisterra

Participantes na representación da Resurrección 

A procesión dura varias horas e cando 
chega á altura da igrexa o Cristo non vai 
para o interior do templo, senón que 
é depositado no sepulcro que está no 
campo onde se vai facer a representación 
da Resurrección o domingo. Mais cando a 
xente marcha do lugar levan a imaxe para 
a igrexa, porque non se quere deixar alí.

O sábado realízase a bendición do lume 
e da auga, e a xente acudía, como nos 
outros lugares, ao templo con botellas 
para coller a auga bendita e levala para as 
súas casas para posteriores usos rituais. 
Tamén había a procesión de Gloria. Neste 
día é costume que se bauticen os nenos 
e nenas nacidas no mes anterior.

Pero en Fisterra o día máis importante 
era, e é, o domingo de Resurrección. 
Este día acoden miles de persoas para 
asistir aos actos do mediodía. Sobre 
esa hora os cregos saen da igrexa 
para dirixirse ao lugar onde realizan a 
representación, no campo xunto ao 
sepulcro. Nesta procesión van nenas 
vestidas de branco que levan un ramo 
de flores desa mesma cor, van tamén as 
mozas que despois bailarán a danza de 
arcos e a de paus. O lugar está ateigado 
de xente e os romanos están gardando o sartego e nótaselles certo nerviosismo. 
Ao pouco escóitase un batifondo e os soldados caen ao chan, érguense axiña, tiran 
as lanzas e corren espantados monte abaixo. Co batifondo cae a porta do sepulcro e 
do seu interior sae un anxo que senta ao carón da entrada. Ao pouco soben as tres 
Marías, a paso moi lento, vestidas agora con roupas elegantes e de cores violáceas. 
Empeza entón un diálogo, en castelán, entre o Anxo e as Marías:

Anxo: ¡Hijas de Salén! ¿por qué tristes y llorosas os postráis de hinojos? ¿por 
qué llanto? ¿por qué lágrimas en los ojos? ¿qué queréis? ¿a quien buscáis?
Magdalena: ¡A Cristo aquí sepultado!
Outra: ¡Al que murió crucificado por nosotros!
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Anxo: No está aquí, bien lo observáis. Jesús ha resucitado.
Magdalena: No puede ser, no puede ser. Jesús aquí se enterró y si aquí no 
está, a mi ver, alguien de aquí lo robó.

O Anxo di que Cristo resucitou, “no busquéis entre los muertos al que reina vivo”, 
que “Satán ruge en las negruras donde su maldad se encierra” e remata dicindo que 
Cristo morreu e resucitou, “venid y comprobad”.

Entón a Magdalena baixa avisar aos discípulos 
da nova, e San Xoán e San Pedro soben a 
comprobar o sepulcro. San Xoán é o que 
chega primeiro porque é máis novo. Entran no 
sepulcro e saen co sudario nas mans mirándoo 
estrañados. Entón soben os outros apóstolos, 
aparece a imaxe do Cristo resucitado e Pedro 
diríxese ao resto dos compañeiros; logo 
bérrase aleluia, aleluia e empeza un estrondo 
de bombas de palenque, campás, sóltanse 
pombas, ízanse unha serie de bandeiras e o 
Anxo “desaparece” dentro do sepulcro. A 
continuación ten lugar a celebración da misa e 

ao seu remate báilase unha danza de arcos e despois a de paus. Rematada estas, 
organízase unha procesión de volta ao templo na que xa vai a imaxe do Cristo, 
levada polos apóstolos.

Cambios cos tempos
Ao longo dos tempos houbo cambios nesta celebración. Personaxes claves nos 
cambios son os cregos, que pretendían adecuar as representacións á fidelidade 
bíblica; mentres os fisterráns ao que entendían como tradición. Un personaxe clave 
foi Desiderio Paz Figueroa. Compuxo música e letra para a novena, cancións para 
as procesións e para gabar a Virxe no acto da Resurrección. Está considerado o 
introdutor da “Danza dos paus”. 

No día de Xoves Santo os rapaces artellaban matrécolas para facer ruído e tocaban 
as carracas ou ronchas cando se cantaba o gloria. Tamén se facía un carracón con 

Os romanos gardando o sepulcro

Danza de paus despois da Resurrección

dúas manivelas e os homes golpeaban croios. 
Os que antes participaban no Lavatorio dos pés 
eran os pobres da vila, convidados despois a 
unha comida polo párroco. 

A representación do acto do prendemento 
facíase antes no campo, lugar dentro da vila 
por onde pasaban todas as procesións; agora 
non pasan, por mor do crecemento urbanístico 
e do aumento da decoración e peso das 
imaxes. Antes da introdución do Paso o día 
remataba coa procesión da Soidade, na que 
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só participaban homes que levaban a Virxe das Dores, rezando e cantando. Ás 
mulleres parece que non lles permitían participar e, entón, asexaban para ir escoitar 
os cánticos dos homes. Despois, esta procesión facíase o sábado e chamábanlle a 
dos caladiños, pero deixouse de facer.  

Cando a xente viña na véspera pasaba a noite polas rúas ou pedían pensión nunha casa. O 
domingo pola mañá asistía á representación, que se realizaba cun globo, desprazándose 
sobre un cable; nel ía un anxo que recitaba uns versos e sacáballe o manto negro á Virxe. 
Despois retirouse o globo e o Anxo aparecía nunha especie de camarín. 

Outro cambio significativo neste día é que as Marías ían antes enloitadas, o que 
contrasta coa elegancia de agora. Isto levou a unha modificación do diálogo, xa que 
o Anxo dirixíase a elas coa expresión “con manto de luto” no canto de “tristes y 
llorosas”. Nesta celebración ata hai uns anos a imaxe da Virxe subía cara ao sepulcro 
a encontrarse co fillo.

Antes había familias e grupos de xente que se encargaban de “coidar” das imaxes, 
de buscar as persoas para realizar as representacións ou de formar grupos por 
estatura para levalas. Hoxe todos os pasos son gardados na reitoral, de onde saen o 
día antes para que a xente vista as imaxes e as prepare para as celebracións.

Outro cambio é o que se realiza cara á metade do século pasado cando un párroco 
fai que a xente vaia na procesión en ringleira e non amoreados ao redor delas. 
Pero quizais o cambio máis significativo nos últimos anos veña coa aparición das 
confrarías e irmandades. Estas asociacións aparecen cara a comezos de 1990. 
Actualmente existe unha confraría, do Santo Sepulcro e Divino Nazareno. Hai tamén 
cinco irmandades. Nun principio optaron por vestimentas sinxelas, como pantalón 
e camisa branca, para, despois pasarse ás túnicas. A orixe deste asociacionismo 
relixioso está na década anterior, cando un grupo de homes se introduce nas 
procesións para levar unha cruz, cadeas e candeas. 

As irmandades traen unha nova visión das procesións, agora predominan as cores 
de cada unha delas, o seu protagonismo fronte ao conxunto. Benjamín Trillo dixo 
que “nas procesións non van as imaxes, vai o pobo”, pero agora as imaxes están 
xerando un dinamismo que está cambiando a percepción da celebración, e o pobo 
xa non é unha multitude que se amorea ao carón delas.

Esta romaría coincide cun importante período de vacacións, e isto significa 
aquí ingresos para unha sociedade que quere vivir tamén do turismo e interesa 
acrecentar a fama desta festividade; de aí o nomeamento como “Festa de interese 
turístico”. Por iso hai un crecemento festivo, cando menos na participación e na súa 
vistosidade; pois agora os actos van tamén dirixidos a un público amplo ao que se 
quere facer que o ritual resulte atractivo e asumible.

2.2. A Barca de Muxía

Situación
Muxía aséntase sobre unha pequena península que remata na punta da Barca, 
chamada tamén de Xaviña ou das Cruces. Aquí, onde “bate el mar bravo sin arrimo 
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ni abrigo alguno”, como dicía Sarmiento, érguese o santuario da Virxe da Barca 
mirando á inmensidade do océano.

Actualmente chégase ao santuario por unha ampla estrada, bordeada por unha 
especie de paseo con balaustrada. Esta vía foi aberta en 1914, pero ata ese momento 
accedíase polo camiño da Pel, que descorría entre as paredes das pequenas hortas. 
Ao carón do mar está a fonte da Pel, na que se lavarían os peregrinos antes de facer 
a súa entrada no santuario. 

A romaría celébrase en setembro e o día principal, o domingo, será sempre entre o 
nove e o quince, por iso dise que “a Barca non baixa do nove nin sobe do quince”. 

O santuario 
O santuario é de considerables dimensións e cunha arquitectura sobria para soportar 
as inclemencias desta dura xeografía. Antes, o seu teito estaba caleado e servía 
de marca para os mariñeiros. O santuario debe ter unha orixe baixomedieval e non 
debeu ser máis que unha capeliña, reedificada no século XV, pois, como nos di o 
peregrino Sebastian Ilsung de Ausburgo (1446), “está en ruínas”. Realmente é neste 
século cando aparecen as primeiras referencias documentais, como tamén se sitúa 
neste momento a imaxe da Virxe. Pero o gran despegue dáse no século XVIII. O 
actual templo e unha construción de 1719. As torres son de mediados do século XX 
(inauguráronse o día de San Miguel de 1959), feitas por doazón de Romualdo Bentín, 
un emigrante muxián que vendía “labor” en México; o deseño foi do arquitecto 
Peregrín Estellés. O santuario tivo outros doadores, como o conde de Frigiliana, os de 
Maceda -enterrados no altar maior en 1730-, os señores da casa de Romelle e outros 
máis modestos. O interior está presidido por un magnífico retablo, obra de Miguel de 
Romay, doado polos condes de Maceda. Do teito da nave colgan máis dunha ducia 
de maquetas de barcos. Son exvotos ofrecidos polos mariñeiros en agradecemento á 
Virxe pola “axuda” prestada en momentos difíciles; nas paredes laterais hai exvotos 
narrativos; destaca un magnífico cadro, atribuído ao pintor Domingo Antonio de Uzal e 
datado en 1724, no que vemos ao, neto dos condes de Maceda axeonllado diante da 
Virxe e dando as grazas por telo curado da “biruela”. 

A Lenda
Esta imaxe ten un rico corpus lendario. A que consideramos máis difundida di que o 
apóstolo Santiago andaba predicando por estas terras con escaso éxito. Entón, moi 
desanimado, decide retirarse a un lugar apartado para descansar e pedirlle a Deus 
que os habitantes destas terras lle fixesen caso. Ese lugar ao que se retirou sería 
Muxía, e estando alí viu como se achegaba unha barca de pedra na que viña a Virxe 
María. Esta animouno e díxolle que o seu labor de predicación ía ter éxito e podería 
regresar á súa terra, a Palestina. Dise tamén que a Virxe entregoulle ao Apóstolo 
unha imaxe súa e que este lle erixiu un altar debaixo dunhas rochas. O lugar onde 
estivo rezando quedaría marcado, segundo outra lenda, por tres cruces e chámanlle 
a pedra de Santiago.  

No xornal El Eco de Mugía fálase de dúas tradicións: unha di que a Virxe vén desde 
Palestina nunha barca de pedra, con vela e temón tamén de pedra. Esta é recollida 
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por Juan de Villafañe en 1762. A outra versión di que a Virxe non chegou en barca, 
que se lle apareceu ao Apóstolo sobre a pedra coñecida como pedra de Abalar. 
Luciano Roa di que a orixe deste santuario está nun suceso admirable “la aparición 
de la Virgen al apóstol Santiago sobre esa gran piedra, inmediata al mar, y cuyo 
movimiento sorprende a hombres inteligentes”. Cando os muxiáns se achegan ao 
lugar para ver tan sorprendente feito atopan a imaxe da Virxe “debaxo de la Barca 
de Piedra”. Esta versión recóllea tamén Christoph Gunzinger (1655), quen di que a 
imaxe fora atopada na ribeira, debaixo dunha pedra ancha e curvada e que, supón, 
serían os restos da nave na que tería chegado. Despois, os de Muxía determinan 
conducila á igrexa parroquial; mais ao día seguinte, cando acoden a vela, non estaba 
onde a deixaran, senón no mesmo sitio onde a encontraran o primeiro día, polo 
que entenderon que “la voluntad de Dios era que fuesse reverenciada de los fieles 
en aquel sitio, y que allí debían eregir la Capilla”. Isto non é máis que unha versión 
recorrente na aparición de imaxes no mundo católico e na fundación de santuarios 
marianos, na que as imaxes, despois da primeira aparición e de seren levadas a 
un templo xa existente, desaparecen para aparecer de novo no lugar orixinario, 
mostrando que queren que se lle erga o templo no lugar exacto da súa aparición.  

A Imaxe
A imaxe orixinaria da Virxe da Barca está datada por Antón Castro a principios do século 
XV. O Padre Sarmiento (1745) xa dixera que era “muy hermosa y pulida, pero muy 
moderna, apenas tendrá 150 años de antigüedad”. Está dentro dunha barca e apoiada 
sobre os ombros dun anxo; na barca ían tamén dous anxos remeiros e un temoneiro, 
San Miguel. Fóra da barca, Santiago Apóstolo axeonllado e vestido de peregrino.  

A imaxe da Virxe da Barca estaría inspirada, segundo 
Antón Castro, en modelos franceses da metade do 
s. XIV e chegaría a Galicia por vía marítima desde 
Inglaterra ou Portugal. Esta imaxe deu un certo 
repertorio de gravados e ilustracións que axudaron á 
popularización e divulgación deste culto, como o que 
fai Joseph Maragato, Cayetano Jordán ou José Brocos.

O 15 de agosto de 1947 celebrouse a coroación canónica 
desta imaxe e colocóuselle unha coroa de ouro. A 
coroación é unha idea que viña latindo con anterioridade, 
como a de nomeala “patroa de Galicia”, intención esta 
última que aparece xa na década de 1920. Mais a idea da 
coroación non calla ata os anos posteriores á guerra civil, 
dentro do afán do réxime de estender as coroacións 
marianas para a súa propia exaltación. 

As pedras
Ao carón do mar están a pedra de Abalar e a pedra dos 
Cadrís, xunto a outras que configuran este conxunto 
sagrado e relacionadas con este culto pola lenda. A 

Gravado da Virxe da Barca
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primeira sería a barca na que chegou a Virxe; a segunda, a vela que a impulsaba. 
Cerca está a pedra do Temón, chamada así pola forma de leme, e a pedra da Cabeza, 
un oco nunha rocha que debuxa unha silueta semellante a dunha cabeza humana; e 
hai outra identificada como un temón de codaste.

Hoxe identifícamos a pedra de Abalar coa nave e a dos Cadrís coa vela. Mais isto 
non foi sempre así, e no relato do peregrino austríaco Christoph Gunzinger vemos 
que, cando fala de que a Virxe apareceu debaixo dunha pedra curva, que esa sería a 
barca na que chegou a imaxe e permanece nese lugar volteada e que, ao seu carón, 
hai unha pedra plana que debía ser a vela. É dicir, que o que hoxe identificamos 
como pedra de Abalar era a vela e o que identificamos como vela, a pedra dos 
Cadrís, era a barca.

A pedra dos Cadrís

A pedra de Abalar

A pedra da Cabeza

A magnificencia deste conxunto levou 
a varios autores a dicir que a orixe 
deste culto mariano está no precristián 
ás pedras. Pero todas estas lendas 
contribuíron a facer máis atractivo 
este espazo, xa especial de por si, 
construíndo un lugar extraordinario 
onde a comunicación co sagrado parece 
máis fácil. O que non podemos negar 
é certo fondo común con outras partes 
de Europa, como ten estudado Alonso 
Romero, e mesmo de Galicia, pois en 
barca de pedra chegaron Santo Andrés 
ou Santa Comba de Covas.

Algúns autores intentaron descubrir 
o mecanismo que fai abalar a pedra. 
Para uns é tan só un misterio, para 
outros, como Murguía, a pedra foi 
traballada na súa parte inferior para 
que se movese mellor. Será no XIX 
cando a pedra de Abalar chame máis 
a atención dos historiadores, como 
Manuel Murguía, Benito Vicetto, Villamil 
y Castro ou Barros Silvelo. Para este 
último sería a pedra abaladoira galega 
de maior transcendencia e importancia. 
Estes autores identifican esta pedra co 
mundo celta e o lugar como privilexiado 
para a realización dos cultos druídicos, 
probatorio da fidelidade conxugal, para 
xulgar crimes, etc., e onde se farían 
cantos e bailes ritualizados. 

Actualmente a pedra de Abalar, 
como consecuencia dunha rotura e 
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desprazamento por mor dun temporal, non abala como o facía antes con ritmo 
pausado e monótono, pero a xente segue acudindo para abalala. A rotura da pedra 
levou a diversos intentos por amañala, algúns con pouco respecto. Para nós a 
vinculación das pedras co culto á Virxe estaría relacionado coa sacralización dun 
espazo liminal para convertelo nun centro de referencia social. As pedras axudarían 
na creación dese comezo simbólico e daríanlle certo grao de misticismo ao lugar, 
tamén serían testemuñas do imperecedoiro nun mundo cambiante e axudarían así á 
comunicación co transcendente. 

A romaría
A romaría da Virxe da Barca é unha das máis importantes de Galicia, tanto polo 
número de persoas que a ela acoden, como pola súa sona. E así debeu de ser desde 
os tempos de Rosalía de Castro, cando a poetisa exclamara:

Romeiros no santuario da Barca

¡Canta xente…, canta xente
por campiñas e por veigas!
¡Canta polo mar abaixo
vén camiño da ribeira!

A vertente relixiosa empeza cunha 
novena, acontecemento que atrae 
milleiros de persoas. Nos últimos 
tempos podemos ver polas estradas 
grupos de xente camiñando cara a Muxía 
en peregrinación ao seu santuario. 
Moitos empezan a camiñar o venres pola 
tarde, van en grupos e camiñan toda a 
noite para chegar a Muxía o sábado. Aquí 
vemos como o camiño de penitencia se aproveita para a sociabilidade e o reforzo 
das relacións sociais. Un reflexo de como sería este desprazamento a comezos do 
século XX témolo nun conto do escritor baiés Labarta Pose titulado “Na romaría da 
Barca”.

Os días de festa son propiamente catro: venres, sábado da Barca, domingo da Barca 
e luns; realmente, os días centrais son sábado e domingo. O sábado é o día da 
xolda, mentres que o elemento relixioso sería central no domingo. Venres e luns 
serían días de transición, que enmarcarían aos principais para separalos nitidamente 
do tempo ordinario. O luns sempre estivo reservado como o día para o gozo da 
poboación local, xa libre da barafunda dos días anteriores, recuperando o espazo 
onde desenvolve o seu vivir diario.

Outrora os romeiros ían chegando ao longo da semana e podían permanecer máis 
dun día en Muxía. Pero os días importantes e de concentración de romeiros eran, e 
son, o sábado e o domingo. O día de San Miguel (29 de setembro) poñía realmente 
remate a esta romaría, pois neste día tamén acudían romeiros a Muxía e “o que 
non podía vir polo domingo da Barca viña por San Miguel”; e dicimos poñía porque 
hoxe esta festa xa non ten significación, mais foi unha celebración importante á que 
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acudían romeiros de fóra e, tamén, era o día no que se poxaban os hábitos que os 
romeiros ofreceran á Virxe nos días da romaría, despois de levalos vestidos como 
unha forma máis de penitencia. 

Para atender os peregrinos había un hospital e, para o seu mantemento, facíase “a 
sacada”, é dicir, ían tres días polo Espírito Santo sacar peixe.

O sábado da Barca
Viva sábado da Barca,
sábado da Barca viva,
coma sábado da Barca
non o vin na miña vida

A gran vaga de romeiros chega a Muxía o sábado, aínda que moitos xa o fan o venres 
para acampar fóra da vila. Aí permanecerán ata o domingo pola tarde. Para moitos ir 
á Barca non ten nada que ver co aspecto relixioso da romaría, poida que nin visiten a 
contorna do santuario. Ir á romaría da Barca é xuntarse cun grupo de amigos, beber 
e andar en grupo; en definitiva, divertirse cos amigos nunha fin de semana, onde o 
ritual relixioso perdeu toda a súa eficacia. Pero esta xente participa grazas a que se 
celebra a romaría da Barca, e a romaría serve para renovar un sentido de identidade 
dentro dunha totalidade que podemos dicir é atraída por unha tradición e un sentido 
de unidade social.

No sábado as estradas que van a Muxía están ateigadas de coche e as rúas da vila 
de xente e postos de venda. Estes sitúanse ao longo do “Malecón”, mais antes 
da súa construción facíano na rúa Real, na da Barca e nas praciñas ao carón delas, 
polo que o desprazamento facíase complicado dando unha das imaxes tópicas 
desta romaría. Abondaban os postos de venda de froita, de peixe frito, de auga con 
limón, rosquilleiras, cereiros e viñan das aldeas para vender atados de herba para 
os cabalos. 

O sábado da Barca sempre tivo fama de ser un día de troula total e diso dá mostras 
o cantigueiro popular, mais tamén a obra literaria de Paz Lestón, Labarta Pose ou 
José Mas. A orixe desta noite de diversión pode estar en que os romeiros chegaban 
o sábado e permanecían en Muxía ata o domingo para asistir aos actos relixiosos, 
algo así como as vésperas que se daban noutros santuarios. Mais cando, coa 
chegada dos automóbiles, esta permanencia nocturna se podía evitar, non só non 
desapareceu senón que se transformou e adaptou aos novos tempos. 

Nas aldeas próximas a Muxía, o sábado era o día reservado para os homes, mesmo 
os casados, que se desprazaban andando, pasaban toda a tarde e toda a noite en 
Muxía e regresaban o domingo pola mañá. Entón, emprendían o camiño o resto dos 
membros da casa para chegar a Muxía antes do mediodía e poder asistir á misa, á 
traca e comer. Esta xente levaría a comida e comería sobre as rochas da beiramar 
ou nos secos campos. Hoxe algunhas rúas da vila de Muxía poden estar baleiras na 
noite do sábado, pois, como xa dixemos, moitos mozos e mozas “que van á Barca” 
fan a festa fóra de Muxía. Incluso, algúns establecementos hostaleiros pechan as 
súas portas neste día, algo impensable hai uns anos. E isto tamén leva a un cambio 
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co que era anteriormente o sábado da Barca, xa que a xente deambulaba toda a 
noite polas estreitas rúas da vila e os locais agardaban estes días para facer uns 
ingresos extra, alugando cuartos ou vendendo bebidas toda a noite nos bares. 

A xente andaba en grupos, segundo a 
procedencia e, como a mobilidade era 
difícil, o normal era asentarse nun punto 
e permanecer alí cantando e bailando 
durante moitas horas. Neses tempos as 
bandas de música e os gaiteiros tocaban 
na praza da Constitución, posteriormente 
a festa pasou ao “Malecón” e agora faise 
no “recheo”, onde a amplitude do sitio 
fai que a xente se dilúa e non se dea esa 
imaxe de multitude ateigada sobre un 
espazo reducido. Hoxe, permanecer nun 
mesmo sitio na vila xa non forma parte 
da imaxe da romaría da Barca.

O domingo da Barca
O domingo amence con novos grupos de xente entrando en Muxía; xente que 
despois irá andando ata o santuario para asistir aos actos relixiosos e deambular 
polas “pedras”. Xa non hai romeiros que fagan o traxecto desde a vila ata o santuario 
de xeonllos. Neste traxecto podemos atopar algún posto de venda de candeas e 
exvotos de cera.  

O interior do santuario está baleiro de bancos e as misas haberá que escoitalas 
de pé e, entre misa e misa, pódese visitar a imaxe no seu camarín. Despois do 
mediodía sácase a imaxe do altar maior para trasladala ao palco exterior, onde se vai 
celebrar a misa solemne.  

Bailando nas rúas de Muxía

A procesión da Virxe da Barca

Rematada a misa organízase a procesión 
ata a vila. Agora só vai a imaxe da Virxe 
da Barca, pero noutros tempos ían 
máis. A imaxe é levada por membros da 
agrupación local de Protección Civil, pero 
cando o servizo militar era obrigatorio 
eran os mariñeiros de quintas da vila 
os que a levaban e, antes, os cregos. 
A procesión é multitudinaria e moitos 
contémplana desde o monte Corpiño. 

A procesión diríxese cara á vila, baixa 
cara a explanada do porto e achégase 
ao bordo do peirao. Unha vez alí, o crego 
saca a imaxe do camarín e fai unha 
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bendición cara ao mar; ritual este introducido por don 
Manuel Canosa Mouzo. Ao rematar, empeza a traca, o 
estalido da pólvora. Agora a pólvora colócase no dique de 
abrigo, a bastante distancia de onde está o público, pero 
o ruído segue sendo atronador, non tanto como cando se 
facía sobre o vello peirao. Rematada “a traca” continúa a 
procesión cara ao Cabo da Grixa e á igrexa parroquial, onde 
“se recolle” a imaxe ata o día seguinte. 

Pola tarde volverá haber actos relixiosos no santuario 
e moita xente seguirá paseando polas rúas á espera da 
verbena nocturna, aínda multitudinaria, pero con moita 
menos xente que na noite do sábado.

O luns empeza coa condución da imaxe desde a parroquial 
ata o santuario, onde se celebra unha misa.  

2.3. San Fins do Castro

Situación
O santuario de San Fins do Castro (Cesullas, Cabana de Bergantiños) está nun 
campo de árbores frondosas, ao carón do camiño que sobe da ría de Ponteceso 
cara ás terras de Baio. Pódese acceder desde a estrada C-552 en Baio ou desde a 
estrada que vai de Laxe cara a Ponteceso e coller en Neaño a estradiña que sobe 
cara a Cesullas.

Esta romaría ten lugar o día 1 de agosto; ao día seguinte celébrase a Virxe dos 
Remedios.

O santuario
A capela, que presenta a curiosidade de que a fachada mira cara ao leste, é unha 
construción sinxela, de planta rectangular, cun engadido no lateral sur. O único 
elemento destacable nesta arquitectura está na fachada principal: unha ventá 
pétrea de celosía calada que lembra a forma da rosácea; sen dúbida é o elemento 
arquitectónico máis antigo do santuario e, mesmo, podería ser prerrománico, 
segundo X.Mª Lema Suárez.

A lenda
O feito de que a fachada da capela teña unha orientación inusual ten unha 
interpretación lendaria, a cal di que un mozo que ía rezar á vella ermida sorprendeuno 
unha treboada tan forte que case cubriu a capela por completo; o mozo tivo que 
gabear ao tellado para se salvar, entón prometeu construír unha capela nova. O 

A traca durante a procesión
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relato axuda a darlle ao lugar unha condición especial e unha nova natureza, propicia 
para a mediación entre o cotián e o sagrado. É tamén un comezo simbólico que 
reforza ese carácter especial.

O crego Saturnino Cuíñas Lois
O crego Saturnino Cuíñas Lois foi a persoa que transformou esta romaría e a 
converteu nun referente importante no calendario das romarías do noso verán. 
Don Saturnino nacera en Cotobade en 1897 e chegou a Cesullas en 1931, e aquí 
permaneceu ata a súa morte en 1978. Tiña un gran amor pola música popular e 
dedicouse a recompilar cantigas, a colaborar con grupos folclóricos, a tocar a gaita; 
tamén fundou un coro na parroquia. 

Este crego introduce elementos novos na romaría, como o “himno a San Fins”, o 
“santo de pólvora” ou o “berro seco”, que acabou por ser o elemento central da 
mesma, o que a identifica plenamente, e unha expresión patrimonial destas terras. 
Procurou, tamén, a publicidade e a promoción para a festa traendo a San Fins e 
sentando á súa mesa diversos persoeiros. 

A romaría
A subida do santo
O 25 de xullo celébrase unha misa na parroquial e ao remate faise unha procesión 
que “sube o santo pa riba”, é dicir, levan o santo para a capela. Para levar o santo 
este día hai que coller a vez, e isto faise “marcando” cun pano da man nas andas, 
o mesmo que para levalo na procesión no propio día da romaría. Despois, xa polo 
serán, hai unha misa na capela, póxanse os postos dos vendedores e faise o encargo 
das mesas para as merendas no día da romaría. 

O ritual da fonte
Cedo acoden os primeiros romeiros lavarse á fonte, porque a tradición di que a esta 
fonte “hai que ir antes de que saia o sol e rezar diante da porta do santo”; despois 
deixan alí o pano a secar. Pero a maioría dos romeiros van de día lavarse e coller 
auga para levar, porque a auga da fonte non é só para as verrugas, “tamén é pra 
beber e aquí (en Cesullas) hai moita xente que vai buscar aghua” calquera día. A 
xente tamén acode á fonte durante o resto do ano; pero o mellor momento para ir 
é cando o santo “está enriba”, é dicir, cando a presenza do sagrado é máis próxima 
e parece ter máis poder.

Da fonte colgan dúas culleres de ferro, suxeitas por unha cadea. Estas culleres 
empezaron a colocarse na época de don Saturnino Cuíñas para que bebesen os 
romeiros no día da romaría, como nolo recorda María Baña:

Don Saturnino Cuíñas
puxo as culleres na fonte,
pre que beban por elas
os seus romeiros de lonxe.
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Cara ao mediodía empeza a chegar 
máis xente, tamén mozos e mozas coas 
camisetas rachadas e xa manchadas de 
viño tinto. Estes vanse agrupando no 
medio do campo, nunha zona acoutada 
e delimitada por unha simple cinta de 
plástico.

Esta xente é coñecida como “os do viño” 
e permanecerá ao longo de toda a mañá 
nese espazo central, bebendo, berrando 
e tirando viño tinto uns aos outros 
ata quedar totalmente enchoupados. 
Mentres, o resto dos romeiros acoden 
á misa, á fonte ou dan voltas polas 
proximidades da capela, pero sen cruzar 
a parte central do campo. 

Esta manía de tirar viño empezou 
na década de 1980. Nese momento 
eran poucos os que participaban e a 
maioría víaos como “catro toliños” que 
estaban alterando a orde da festa. Algo 
que non molestaba porque toda festa 
é unha alteración da orde. Mais esa 
desorde logrou introducir novas formas 
de participación, que modificaron as 
condicións de respecto que esixe o 
xogo social, e altera o desenvolvemento 
da romaría: alteración do percorrido da 
procesión, cambio de lugar da realización 
do berro seco e retirada da mesa que 
poñía o párroco; tamén se di que a 
xente vén menos coas merendas. A 
romaría está dividida en dúas, tanto no 
espazo como no xeito de concibila. É 
este un tema que preocupa aos veciños 
da parroquia, que ven como xa non 
controlan a súa romaría e non lles gusta 
que lle chamen “a festa do viño”, porque 
“nunca fui a festa do viño!”. 

O ritual da fonte en San Fins

Os mozos tamén van á fonte

As causas hai que buscalas no cambio que está padecendo a sociedade, que 
deixa atrás unha economía baseada na agricultura, no desmantelamento do rural 
e a desvinculación coas vellas formas de produción e de enculturación; tamén, 
nos novos ideais individualistas de que todos temos dereito a divertirnos. A festa 
afástase así da dimensión identitaria local e adquire outra xa máis vinculada a grupos 

O berro seco
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estruturados en función da idade ou da “movida”, con influxos máis urbanos, aínda 
que os seus compoñentes sexan moitos aínda de ascendencia rural.

Á última hora da mañá celébrase a misa solemne na parte posterior da capela. Ao 
remate cántase o himno a san Fins e o crego fai o berro seco. 

O berro seco
O berro seco foi introducido por Saturnino 
Cuíñas. Para uns, a súa orixe ten que ver 
co traballo dos canteiros, especialmente 
co relacionado co levantamento das 
grandes pedras, que requiría un esforzo 
común e unísono de todos os canteiros, 
ao tempo que lanzaban un berro ao 
aire que axudaba a liberar as tensións 
contidas. Outros queren darlle unha orixe 
máis prestixiosa e din que as súas raíces 
están na denominada “cultura celta”.

Desde o palco o crego diríxese aos romeiros e dilles que se aniñen. Permanecen 
en crequenas e collidos das mans durante uns segundos agardan un sinal do crego, 
entón érguense ao tempo que emiten un berro forte “ouuu....” e levantan as mans, 
así tres veces.

Este sinxelo ritual non só foi capaz de atraer un numeroso público a esta romaría e de 
convertelo no seu referente, senón tamén de ter a capacidade de unir os asistentes 
nun acto que podemos definir como de afirmación dunha identidade e de vinculación 
cun territorio. Tamén mostra como un elemento introducido de novo é capaz de 
aglutinar un público diverso e de se converter nun referente identitario claro. 

Rematado este ritual celébrase a procesión, que desde o ano 2004 viu alterado o 
seu percorrido tradicional.

O santo de pólvora
Outra das novidades introducidas por don Saturnino Cuíñas, que se converteu noutro 
referente desta romaría, foi o santo de pólvora. Este é unha figura que representa 
unha escena de oficio tradicional, poden ser ferreiros, afiadores ou canteiros, na que o 
home sempre desempeña o oficio e a muller fai de peón ou axudante. Os personaxes 
van vestidos con certos elementos que recordan o traxe tradicional. Despois de 
rematada a misa e o berro seco, préndeselle lume e a roda empeza a virar. Ao comezo 
vai amodiño para logo ir collendo cada vez máis velocidade, e os vellos empezan a 
facer uns movementos que son unha metáfora do acto sexual, ata que explotan. 

As merendas
Rematado o berro seco e as bailas da misa empezan as merendas. Nos tempos 
de don Saturnino Cuíñas só había a súa mesa, unha mesa longa na que sentaba 
moita xente, desde os cregos que participaban na función ata os amigos e outros 

“Os do viño”
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personaxes. Nesta mesa abundaba o cocido de porco e a rosca. A xente de Cesullas 
coa que falamos dinos que a don Saturnino gustáballe “que a xente estendera o 
mantel no chan, era todo no suelo. Eran muitas as merendas as que había”. 

Co xantar a San Fins ían os da parroquia e os de fóra. Da parroquia ían máis ben os 
“da zona de baixo”, chegando incluso a pechar as tabernas de Neaño. Porén, din 
que “da zona darriba” non había tanta tradición de ir comer ao campo no día de 
San Fins e preferían comer na casa cos seus festeiros. Cando aínda a xente estaba 
sentada ao redor das súas cestas de comida, don Saturnino Cuíñas erguíase da súa 
mesa e ía repartindo moedas entre os rapaces polo campo adiante. 

2.4. Santo Hadrián do Mar 

Situación
O santuario de Santo Hadrián do Mar está situado na aba do monte de Beo, próximo 
ás illas Sisargas. Para chegar aquí podemos ir polo camiño que vai a procesión ou 
pola estrada que vai ao cabo de Santo Hadrián.

Aínda que a copla di:

Meu Santo Hadrián,
que lle fan a romaría, 
o dazaseis de San Xoán.

A romaría de Santo Hadrián celébrase neste día se cae en domingo, senón ao 
domingo seguinte.

O santuario
O santuario é una capela sinxela que ten no lado norte un saínte no teito, baixo o que 
está situado un altar. A fachada principal mira cara ao Bico do Castro, onde a mitoloxía 
popular sitúa enterradas dúas olas, unha de ouro e outra de xofre. Ata esta capela 
viñan os de Malpica cambiar a tella cando había moito nordeste para que chovese.  

A capela está rodeada por un muro que delimita o adro. Fóra deste recinto está a 
fonte do santo, onde os romeiros lavan as verrugas e deixan o pano a secar. 

A imaxe da actual capela empeza a configurarse sobre 1828 e parece que é o 
traslado dun primitivo emprazamento ao actual. O párroco daquel tempo di que 
o bispo autorizárao verbalmente “para dicha traslación”, autorización que volve 
facer por escrito en outubro de 1828, xa que coa “verbal licencia resistieren a pagar 
algunos deudores alegando carecer de facultad”. Noutro documento volve dicir que 
o bispo “me concedió amplia facultad para trasladar la capilla de San Adrian a mejor 
situaon de la qe tenía la antigua”. Pero un novo crego, Pedro Villar y Alfeirán, di 
ignorar a licenza para a súa construción e que no auto da visita pastoral só consta 
que se igualase o pavimento e se amañase o teito da existente. Nesta data (1829) 
a obra non estaba concluída, só as paredes “y siguen con la carpintería”. E di máis: 
“todo ajustado por el anterior cura y el actual Mayordomo, sin intervención del 
vecindario que siempre estaba repugnante en su ereción en el sitio qe se ha echo 
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pr no reportarle utilidad ni servicio alguno”. Pero ao párroco non lle quedou máis 
remedio que “solicitar licencia para la bendición de dha capilla.” E isto ocurría en 
1829. A vella capela parece que foi derrubada.

A lenda
Hai unha lenda que di que o santo estaba ao pé do mar, nun lugar que se identifica 
co chamado portiño de santo Hadrián, e pisou a cabeza dunha serpe que quería 
cruzar para as Sisargas. A serpe quedou alí petrificada nunha rocha que se pode 
ver na baixamar. Debido a este feito dise que nesas illas non hai cobras. Na mesma 
rocha hai outras figuras, identificadas como o pé do santo e a cunca pola que bebía; 
aínda que para uns “a cunca” é “a almofía” e para outros a toalla. Outra versión da 
lenda di que santo Hadrián desembarcou aquí e que lle pisou a cabeza á serpe, que 
había a centos e que poboaban as Sisargas. Outra lenda conta que nos tempos dos 
romanos unha descomunal serpe, que tiña o seu acubillo no monte de Beo, aterraba 
os veciños da comarca e obrigábaos a lle entregar cada ano unha boa cantidade 
de nenos acabados de nacer para o seu sustento. Para pór fin a esta situación os 
veciños deciden pedir axuda ao santo, quen vence ao monstro cando este pretendía 
refuxiarse nas illas Sisargas, e faino petando no chan co pé e coa vara de mando e 
causando un gran estrondo.

A romaría

O camiño
Na mañanciña do día de santo Hadrián as estradas que levan a esta vila bergantiñá 
baixan ateigadas de romeiros que van cara a Malpica de Bergantiños “a buscar o 
santo”.

A primeira hora da mañá hai unha misa na igrexa parroquial, que se ateiga de xente, 
e mesmo o seu adro. Na rúa hai varios postos de venda de candeas e exvotos de 
cera. Moita desta cera xa vai quedar na igrexa parroquial, amoreada nunha capela 
lateral. No interior da igrexa están as imaxes de santo Hadrián e santa Natalia e algúns 
devotos achéganse para tocalas, porque este día é especial e o poder das imaxes 
tamén. A porta do adro está adornada cun arco vexetal no que rematan unha serie de 
fitas de cores que colgan desde o campanario e cobren a entrada principal ao templo. 
Esta decoración, realizada por mulleres de Malpica durante a noite ata ben entrada a 
madrugada, axuda a transformar o espazo para nos dicir que estamos nun día especial.

Rematada a celebración litúrxica comeza unha multitudinaria procesión para “subir 
o santo” ata a súa capela. 

“Subir o santo” 
O santo lévano ofrecidos. Para poder levalo hai que coller a vez e pódese pasar 
algunha noites facendo garda na porta da igrexa para ter a opción de portalo na 
procesión ata á capela. Para levar Santa Natalia a demanda non é tanta e chega con 
vir no día cediño. 
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A procesión sae acompañada por 
unha banda de música. Presídea a 
cruz parroquial e un pendón; detrás, 
Santo Hadrián e Santa Natalia. Ambos 
os dous levan fitas de cores e flores, 
especialmente o primeiro. Baixa cara á 
praia de Area Maior e cruza polo areal 
e algúns romeiros mollan os pés. Pero 
algunha xente vai polo paseo marítimo, 
itinerario que seguiu no 2009. Cando non 
había máis camiño que a praia “non se 
sabía a que hora salía [a procesión], había 
que esperar a que baixase a marea”.

Os que non colleron a vez para levar o 
santo van ao seu lado e agarran as fitas 
que colgan da imaxe. Estas fitas despois 
córtanas e lévanas. Levar o santo é unha 
forma de contacto directo co sagrado. 
Portar unha fita ou levala para a casa é 
unha forma interposta de contacto, pois 
o que se toca é algo que está en contacto 
coa imaxe, non a imaxe.

Sobre os que levan o santo hai dúas 
versións. Algúns dos informantes din 
que os que portan o santo lévano todo 
o camiño, pois o santo “é de ofrecidos”, 
situación que cambiaría na procesión da 
tarde, a que devolve o santo á parroquial, 
onde xa non habería esa rixidez e 
calquera podería levalo: “á volta si, á 
volta hai remudas”. Para outros a remuda 
está permitida e poden ser moitos os 
que o leven ao longo do percorrido, só 
teñen que pedírllelo aos que velaron para 
levalo, quen son os que realmente teñen 
o dereito de portalo. Mais pode haber 
algún que, segundo a promesa feita, o 
queira levar todo o camiño.O tramo entre 
a fonte e a capela é dos ofrecidos. 

A procesión, que dura máis dunha hora e 
congrega miles de romeiros, moitos deles 
con candeas e algúns, cada vez menos, 
descalzos, é o acto que singulariza esta 

A procesión de Santo Hadrián cruzando o areal de 
Malpica no ano 2005

Mulleres levando as fitas de santa Natalia

Romeiros na procesión que “sube o santo”.

romaría. Participar neste ritual non quere dicir que participes totalmente dun sistema 
de crenzas, mais si do seu sistema cultural e do seu engarzamento nunha tradición. 
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Ao longo de toda a mañá celébranse varias misas. Mentres os fieis van depositando 
exvotos de cera nos fornelos das imaxes e pasan o pano da man pola imaxe. Cada 
certo tempo o sancristán chega cun saco e retira os exvotos.Pero ao pouco, o oco 
volve estar cheo e volverá o home co saco para retiralos; e mentres está quitando 
uns, a xente xa está deixando outros. Tamén recollen as estampiñas que se dan no 
caseto que está pola parte posterior do templo. A xente que acode á primeira hora 
da mañá vai marchando; cara á última hora volverá aumentar a concorrencia para 
asistir á misa solemne. Este é un cambio que se deu nos últimos anos, pois antes 
os romeiros permanecían aquí todo o día, é dicir, ata que tiña lugar a volta do santo 
á parroquial. Agora chegan e marchan.

Non todas as ofrendas son en cera, porén son as máis visibles. Tamén ofrecen 
galos. Antes traían outros animais domésticos, como vacas, que ofrecía a xente das 
aldeas.

Durante toda a mañá a xente vai e vén; uns, andando; outros, en coche. Escoitan 
unha misa, poden ir á fonte lavarse, depositar a ofrenda e recoller unha estampiña, 
dar voltas polo campo e mercar algunha cousa. Ao remate da misa solemne, o 
crego oficiante di o nome da persoa que sufragou este ano esta función e pregunta 
se hai algún devoto que queira levar a do próximo ano. Hai un silencio ata que 
alguén levante a man e diga que está disposto a correr coa función do ano que vén, 
entón organízase unha pequena procesión que percorre exteriormente o recinto 
do adro. Rematada a celebración litúrxica, a xente vai marchando. Uns poucos, en 
comparación cos miles que viñeron acompañando o santo na primeira hora da mañá, 
son os que quedan a comer alí. 

Á primeira hora da tarde ten lugar a poxa dos galos, celébrase unha misa e realízase 
a procesión que leva de volta os santos á parroquial. Pero esta procesión nada ten 
que ver coa que trae as imaxes dos santos ata a capela. A xente que acode a ela 
é moi inferior en número aos que fan o percorrido pola mañanciña. Agora xa non 
hai esas présas por coller o santo, chega con deixar un pano da man atado na anda 
para coller a vez. Ademais, a remuda é algo habitual. Coa entrada das imaxes na 
parroquial podemos dicir que rematou a romaría de Santo Hadrián, pois a xente xa 
marcha toda “cando marcha o santo”. 

Desde hai uns anos unha asociación veciñal intenta recuperar a tradición de que a 
xente pase o día neste lugar e fano asando sardiñas e vendéndoas aos romeiros, 
xunto con pan, viño e un prato de cerámica de Buño. Porén, a concorrencia non 
parece ser como a de antes. En Malpica recórdase o ben que o pasaban cando ían 
coas merendas, mais agora a xente prefire comer na casa, pois xunto a ermida, se 
vén un día de sol ou vento “alí non hai quen pare, non hai unha sombra”. 

Na documentación eclesiástica atopamos referencias ás merendas como “a 
pitanza”. Nunha visita eclesiástica de 1791 dise que hai unha confraría, que “es 
de carne hácese el día del Santo en una hermita de su título [...] a donde concurren 
las gentes a la Romería unos cofrades de esta hermandad produciendo generales 
desórdenes, excesos i pendencias, con qe esencialmte se falta al buen orden, 
devido a estas congregaciones i por ello y ser susceptible de remedio, se reforme 
en quanto a hacer la comida o como vulgarmente llaman de pitanzas”. En 1828 “se 
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prohivió dar a su cuenta [da cofraría) el pan, vino y carne, o sea la pitanza, qe el día 
del santo se repartía a los cofrades”.

Estas comidas rituais servían para facer fronte ás fames endémicas e, neste tipo de 
encontros comunitarios, demostrábase a vitalidade e a alegría de vivir. As desordes, 
a que aluden varias veces as fontes documentais, debemos entendelas como un 
ritual de rebeldía necesario, pois a festa é un pretexto para se xuntar e para o exceso, 
e nas festas sempre se permitiron excesos non consentidos no tempo normal.

2.5. Os Milagres de Caión

Situación 
O santuario dos Milagres de Caión está a uns dous quilómetros desta vila mariñeira, 
localizado sobre a ladeira dun monte, no lugar onde estivo a primitiva parroquia de 
Santa María. Para chegar ata el temos que desviarnos á esquerda da estrada que 
desde a vila caionesa se dirixe a Carballo. 

Son varias as vías polas que chegan os romeiros a este santuario. Os que proceden 
de Ponteceso, Malpica, Coristanco ou Carballo, a partir desta última vila, collen 
en Bértoa o desvío á esquerda que parte da comarcal 552 e seguen pola estrada 
que pasa por Vilela, Noicela, Rapadoiro e que leva a Caión. Os que veñen de 
Soandres, Laracha e Paiosaco fano a través da estrada local que pasa entre Lendo 
e Monteagudo e emboca na procedente de Arteixo. Os romeiros procedentes da 
Coruña, Culleredo, Cambre ou Arteixo, nesta última vila, toman a estrada costeira 
que os conduce ata ese porto mariñeiro.

A romaría celébrase o día 8 de setembro, coincidindo coa natividade da Virxe, data 
na que moitos santuarios marianos de Galicia celebran a súa festividade. 

Os actos relixiosos principian cunha novena que comeza na igrexa parroquial e que a 
partir do domingo anterior ao día 8, despois de subir a imaxe en procesión, continúa 
no santuario, e rematan o domingo seguinte, cando a Virxe volve á parroquial. 

O santuario
A data de construción do actual templo, que aparece gravada na súa fachada, é a de 
1833. Este novo templo vén substituír a outro anterior de orixe medieval e que fora 
igrexa parroquial, antes da fundación do convento dos agostiños na vila de Caión. 
Pero as obras empezaran anos antes. No libro da Confraría lemos que: 

“... en el año de ochenta y siete [1787] se dio principio al nuebo aumento 
de la obra de la Milagrosa Ymagen de Nuestra Señora de los Milagros cuios 
azimentios concurrieron abrir los veznos de que se compone esta Parroquia, 
labradores y jornaleros, concurrencia de carretos que han echo para ello y 
executar, como ygualmente los de las Parroquias Ynmediatas. Clamaciones de 
los fieles Devotos que concurren así Bísperas y día de la función Pra. pidiendose 
dedicasen sus limosnas en aumento de la obra de dha. soberana Virgen ..”.
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Nese mesmo libro recóllese que en 1795 
págase o porte ao barco que transporta a 
madeira desde o porto de Malpica ao de Caión e 
por subila desde a praza desta vila ao santuario. 
Tamén se paga o porte “De la conduzión de 
quatro Vigas de Roble con que devotamente 
contribuió a la Soberana Virgen Dn. Josef María 
Vermez Villar de Francos”.  

Trátase dun edificio rectangular de amplas 
dimensións, cunha capela maior coa mesma 
forma e cuberta con bóveda de medio canón. 
Os muros laterais están choídos con cachotería, 
á diferenza da fachada, que loce pezas dunha 
boa cantería. 

A fachada ten forma pentagonal, cunha ampla 
porta alintelada adornada con moldura; enriba 
dela hai unha fornela enmarcada por dúas 
columnas sobre as que apoia un arco de medio 
punto, na que non se acubilla ningunha imaxe. 
Máis arriba ábrese unha fiestra rectangular 
que ilumina a nave. A cada lado da fachada 
hai cadansúa pilastra de fuste acanalado, 
rematadas nun acroterio.

Romeiros diante do santuario dos Milagres

O interior do santuario está baleiro; tanto o altar maior coma os dous laterais carecen 
de imaxes. Durante o tempo que permanece a Virxe no templo a súa imaxe sitúase 
nun altar provisional de madeira arrimado ao muro sur. A través dunha rampla 
de madeira van pasando os romeiros, que deixan as súas esmolas e collen unha 
estampa da Virxe, coa que tocan o seu manto. 

A Lenda
A pesar de que esta é unha das máis grandes romarías de Bergantiños non 
conseguimos recoller ningunha lenda sobre a aparición desta Virxe. Tan só nos 
dixeron que algúns contaban que “a Virxe apareceu no lugar onde esta o santuario”. 

Esta ausencia lendaria pode ser debida a que o culto á Virxe dos Milagres é 
relativamente recente (século XIX), xa que antigamente se situaba, onde está hoxe 
o santuario, a antiga parroquial de Santa María de Caión. 

Historia
As orixes desta romaxe hai que buscalas quizais na fundación da parroquia de Santa 
María de Caión, no lugar onde se atopa o actual santuario. O motivo da situación 
neste solitario lugar puido obedecer á cristianización dalgún culto pagán que se 
practicaba a algún elemento da natureza, pero este emprazamento afastado da 
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liña costeira tamén puido deberse a unha medida de protección ante as frecuentes 
invasións marítimas que sufrían as poboacións costeiras. Este afastamento do 
litoral podémolo ver tamén noutras primitivas parroquias da Costa da Morte, como 
San Xulián de Seaia no que respecta á Malpica; Santo Hadrián de Corme Aldea, en 
relación a Corme Porto; ou en Santo Andrés da Canle, anterior a San Marcos de 
Corcubión.

Segundo nos informa o investigador Santiago Daviña Sáinz no estudo que fixo dos 
Agostiños de Caión, no ano 1550, o cura reitor de Santa María de Caión, Pedro Vidal, 
renuncia ao seu curato do que se fará cargo, cinco anos despois, a orde de relixiosos 
de Santo Agostiño, que ocupará máis tarde o convento fundado polo nobre Fernando 
Bermúdez de Castro, segundo consta no seu testamento de 1569.

Mentres non se construíu o novo templo de Santa María do Socorro, o culto oficiábase 
na antiga parroquial. A finais do século XVI, a nova igrexa xa estaba case rematada 
e decídese baixar para ela o Santísimo Sacramento e, máis tarde, os santos óleos e 
a pía bautismal. O vello templo converterase así en ermida e só terá culto durante a 
festividade de Nosa Señora. 

Parte desta información tamén a recolle o cardeal Del Hoyo cando nos fala da 
parroquia de Santa María de Caión: 

“Esta iglesia es anexo a Nuestra Señora del Socorro de Cayón, de la orden de 
San Agustín. No hai Santísimo Sacramento, porque se abaxó al monasterio 
questá allí junto y de allí se sirve esta parroquia. Hai pila baptismal; dícese aquí 
misa no más de las fiestas de Nuestra Señora”.

Cando se refire á nova parroquia de Nosa Señora do Socorro manifesta:

“Fundo en esta iglesia este monasterio don Fernando Vermúdez, padre de 
doña Beatriz de Castro, condesa de Graxal, habrá setenta años y él quedó con 
la obligación de edificar la capilla maior y los frailes el convento y monasterio 
y el cuerpo de la iglesia: y para esto le dieron los fundadores tres beneficios 
curados y tres sincura, que valdrá todo quinientos ducados”.

Estes beneficios aos que fai alusión son as parroquias de Caión, Noicela, Rebordelos, 
Vilaño, San Román e Perbes. 

Houbo en Caión confrarías de Mareantes do Santísimo Sacramento, de Labradores, 
de Nosa Señora dos Milagres, de San Roque e das Ánimas. 

Nas festas que celebraban cada unha, os monxes ían invitados ao xantar. A de San 
Roque, citada xa polo cardeal Del Hoyo, celebraba a súa festa na capela que había 
no núcleo urbano dedicada e este santo. Co paso do tempo deixouse arruinar e xa 
non existe. Os máis vellos de Caión aínda lembran misar nesta ermida e a festa que 
se celebraba no seu adro. O terreo foi vendido pola igrexa e nel edificáronse novas 
construcións.

A de Nosa Señora dos Milagres celebraba a festa en setembro onde estaba a antiga 
parroquial. Os confrades facían xantar o día da festa e ao día seguinte, ao que eran 
convidados os relixiosos do convento. Cando se fala deste templo situado nas aforas 
da vila nunca se cita a Virxe dos Milagres, senón que se denomina de Nosa Señora. 
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Así, no chamado “Antiguo Libro de gastos”, do que nos fala Santiago Daviña, 
dise que no ano 1667 fixéronse obras en “la ermita de Nuestra Señora de arriba”, 
fixéronse as portas, arranxouse o pórtico, o cruceiro, a fonte, o camiño e achandouse 
o terreo que antes era un “derrumbadero”. O diñeiro para estas obras sacouse da 
venda dunhas sabas e manteis e doutras doazóns de devotos. A confraría debía ter 
certos caudais pois, por exemplo, en 1853 o párroco “para remediar una urgencia 
hechó mano de la cantidad de mil ciento veinte rs de los fondos que aquel santuario 
tenía...”; o mesmo fixeron anos antes José López, labrador e veciño de Monteagudo 
e José Abeleira, de “Germaña”.

No ano 1772 os monxes agostiños de Caión trasladaranse á Coruña, onde ocuparon 
as dependencias dos xesuítas, expulsados por Carlos III en 1767. Os motivos que 
expoñen para o traslado do convento eran que: “ni podía subsistir en donde se 
hallaba establecido, ni verificarse el útil y piadoso fin de colegio de estudios que 
depuso su fundador”.

Nas primeiras décadas do século XIX, esta romaría debeu ter unha gran concorrencia 
para que se acometera a construción dun novo templo de maiores dimensións, 
rematado en 1833. Juan J. Cebrián Franco recolle o testemuño dun crego oriundo 
de Caión, segundo o cal o fervoroso culto que adquiriu esta Virxe debeuse a que 
unha familia de Erbecedo (Coristanco) se trasladou a vivir a esa vila mariñeira e levou 
consigo unha imaxe dos Milagres procedente dunha capela súa que había no lugar 
da Cereixa.

Carré Aldao destaca a importancia desta romaría. Referíndose a Caión dinos: “Tiene, 
además de la iglesia parroquial, la capilla de San Roque, en la propia villa, y la de la 
Virgen de los Milagros, como a 2 kilómetros de distancia. En esta última se celebra 
la famosa romería conocida por Os milagres de Cayón, que se efectúa el 8 de 
Septiembre”.  

A romaría
Nesta romaría os actos relixiosos están ben diferenciados dos profanos ou festivos. 
Mentres que os primeiros teñen lugar na igrexa parroquial ou no santuario e nos 
seus arredores, os festivos celébranse na praza da vila de Caión. Os primeiros son 
organizados polo propio párroco, mentres que os segundos lévaos unha comisión 
de veciños.

Os actos en exaltación do culto á Virxe do Milagres comezan cunha novena que 
principia na parroquial e continúa a partir do domingo anterior ao día 8 de setembro 
no santuario. Ese domingo, despois da celebración da misa na igrexa parroquial, 
sóbese en procesión a imaxe ao santuario. Para sacar a Virxe hai que coller vez e 
para iso átase un pano ou unha cinta a un dos brazos das andas. Despois, ao longo 
do percorrido vaise remudando a xente. Durante os días que a Virxe permanece na 
capela hai misas pola mañá e pola tarde ata ás 8; a partir desta última hora celébrase 
a novena. O día da festividade o número de misas é maior. O domingo posterior ao 
8 de setembro, báixase de novo a imaxe en procesión á parroquial. Antes de entrar 
no templo ten lugar un misa na praza, á que acode moita xente.
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Os días previos a esa data son xa moitos 
os romeiros que se achegan ao santuario 
para cumprir as súas promesas e asistir 
aos actos relixiosos coa fin de evitar 
facelo o día da festa, ante a gran afluencia 
de xente que se xunta esa xornada. 

Antigamente todos os romeiros viñan 
andando. Os maiores cóntanos que 
“viñan camiñando de moitos sitios; cada 
un deles traía unha pedra na cabeza que 
deixaba no Outeiro. Alí fixéronse tres 
grandes moreas de pedras que aínda 
existen”. Tamén nos din: “desde o 
Outeiro viñan de rodillas”.

Romeiros dos Milagres

Romeiros diante da imaxe da Virxe

Esta Virxe é avogosa para todo, como nos conta unha devota: “para iso é a Virgen 
dos Milagros”.

Nos tempos de antes os romeiros chegaban de véspera; algúns durmían nos arredores 
da capela e outros baixaban á vila para que lle deran pousada nalgunha casa; tamén 
durmían na reitoral. Esa noite andaban de ruada, cantando e bailando por Caión.

Nesta romaría séguese a manter a tradición de ir andando ata o santuario, por iso 
cada 8 de setembro atopámonos con centos de romeiros procedentes de toda a 
comarca de Bergantiños, Arteixo e mesmo da Coruña, camiñando cara a Caión para 
chegar ás primeiras misas. Os máis madrugadores, despois de oír a misa, visitar a 
Virxe e facer as súas ofrendas, regresan aos seus fogares; mentres que aqueles 
que chegan máis tarde agardan á misa solemne, que ten lugar á unha da tarde, e 
participan na procesión que se fai a continuación polo campo da capela e que dá 
volta ao cruceiro. 

As misas durante este día celébranse nun palco cuberto situado na parte norte do 
campo, debido a gran concorrencia de xente. No interior da capela exponse a imaxe 
da Virxe e alí acoden os romeiros a deixarlles a súas ofrendas, que consisten en 
candeas, figuras de cera, ramos de flores ou cartos.

Os romeiros tamén se achegan á 
fonte santa para mollar os seus panos, 
que despois de humedecer as partes 
enfermas poñen a secar, ou recollen 
auga en botellas para beber ou levar para 
a casa.

Hai moita tradición nesta romaría de 
ofrecer candeas ou figuras de cera á 
Virxe. No camiño de subida á capela ou 
dentro do propio campo hai varias postos 
que as venden. Despois de escoitar misa 
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coa candea acesa ou coa figura de cera, entrégase nunha caseta dedicada a esa fin. 
Estas cantigas fan alusión a esta  tradición:

Miña Virxe dos Milagres,
dos Milagres de Caión,
se non che chega unha vela,
heiche de  dar un brandón.

Miña Virxe dos Milagres,
dos Milagres de Caión,
unha vela che ofrecín,
heiche de dar un velón.

Unha vez feitas as ofrendas e oída a misa, chega o momento de mercar os churros, 
as roscas ou algún galano para o cativo acompañante ou para o que quedou na casa; 
ou mesmo de tomar algún refresco nunha das tabernas.

A festa profana organizada pola comisión celébrase durante tres ou catro días a 
partir do día 8 na praza de Caión. 

3. AS OUTRAS ROMARÍAS DA COSTA DA MORTA

3.1. Romarías de Cabana de Bergantiños

Santuario do Briño
No santuario do Briño, no chan de Borneiro, celébrase a romaría do Carme o 18 
de xullo e a da Virxe das Virtudes o primeiro domingo de setembro. O santuario 
está no medio dunha carballeira, nunha zona chaira. No campo tamén está a fonte 
santa e un cruceiro; aquí tamén se celebra o baile da festa patronal de San Xoán. 
Da capela destacamos a súa fachada coas imaxes en pedra da Virxe das Virtudes 
(patroa), Santiago peregrino, santo Andrés, san Paulo e san Pedro; no vértice san 
Xoán Bautista, patrón da parroquia.

Procesión na romaría do Briño

A lenda di que a Virxe do Carme 
apareceu sobre a fonte. As súas augas 
empregábanse para sacar o mal do aire; 
para que tivesen efecto, as persoas que 
a ían buscar non podían cruzar palabra 
con ninguén no camiño, nin mirar para 
atrás. Era unha festa moi soada en toda 
a comarca e tiñan sona os seus fogos de 
artificio. Aínda hoxe lle escoitamos a un 
vello mariñeiro de Laxe, cando falando 
da súa vida no mar e ao relatar unha 
explosión nun barco, dicir “alí había máis 
fuegos que no Carmen do Briño”, e isto 
terá que ver con que os de Laxe daban 
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un quiñón da pesca da sardiña a esta romaría, como vemos nas contas do ano 1738: 
“Mas se le haze cargo de quinze rs del quiñón de la sardina que dan a Nuestra ssª 
los vecinos de la Villa de Laxe fue a pujas y no hubo quien lo pusiese más alto…”.

A esta festa dedicoulle un poema o poeta baiés Labarta Pose que di:

...........festa tan boa que hai poucas
que poidan botarlle a perna........
érguese a pequena ermida
onde a Virxe se venera
do Carme, preto unha fonte
i a rente dunha alboreda,
a sombra da que se ven,
formando unha ringla tépeda
carros con odres de viño.

Tanto o Carme como as Virtudes contaban cunha confraría. A primeira, desde 1750, 
a da das Virtudes é anterior. Na do Carme podían ser “admitidos hombres y mugeres 
de cualquier estado y calidad, que sean no solo de esta fra. sino de cualquiera otra”, 
e había confrades de ganancia e de devoción. Estes eran os que querían pertencer 
só “para ganar las indulgencias que por los sumos Pontífices están concedidas”; 
os outros tiñan dereito á pitanza e a unha misa pola súa alma. Na comida de 1739 
consumíronse tres bois, unha vaca, varios polos e galiñas e viño. Tamén se fala da 
existencia dun hospital e un ermitán.

Romeiros na fonte da santa

A romaría da Eirita
O santuario da Eirita (Anos) está xunto a 
unha casa solitaria na estrada que sobe 
desde a parroquial de Cundíns cara a de 
Anos, ao pé do monte a Pena da Santa.

A Eirita é un santuario cunha advocación 
propia: a Virxe da Eirita, posiblemente un 
culto de orixe medieval. Cara a 1876 un 
novo crego chega á parroquia de Anos, 
Francisco Vázquez Martínez, e trae 
un novo culto, o da virxe de Aránzazu. 
Este crego estivera antes un tempo na 
parroquia de Coucieiro (Muxía). Pensamos 
que a introdución deste culto na Eirita é 
un desquite por non o nomearen párroco 
de Coucieiro, para seguir alí no lugar dun 
tío seu e cerca da súa casa, pois era de 
Cee. Hai algúns datos documentais que 
nos fan supoñer que marchou de mala 
gana para Anos e como desquite impuxo 
alí o culto que existía en Coucieiro, que, 
co tempo, irá suplantando o vello ata 
facelo desaparecer. 
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A festa da Virxe da Eirita celebrábase 
o día da Ascensión, mais poucos 
informantes atopamos que nos dean 
algún dato, aínda que algún di que era 
“unha festa que gustaba ben”. Hoxe só 
se celebra a romaría da Virxe do Espiño o 
22 de setembro. 

Durante a mañá hai misas, algúns 
romeiros depositan candeas, dan unha 
esmola, collen unha estampa e poida 
que a refreguen sobre a imaxe, mesmo 
que lle colguen algún billete no manto; 

Romeiros tocando a imaxe

despois, a procesión dá a volta polo cruceiro e por detrás da igrexa.

A xente tamén acode á fonte da santa para lavar as verrugas, que está algo separada 
do santuario. En anos de seca téñense feito procesións rogativas para impetrar 
a choiva e lávanlle a cara á imaxe. Se o ano era moi chuvioso, ían coa santa en 
procesión ata o cume do monte chamado a Pena da Santa, onde din que apareceu 
a Virxe e onde deixou a súa pegada, para “pedir o sol á Virgen”. 

Santa Margarida de Baneira
A capela de Santa Margarida está xunto a estrada LC-423, que vai cara a Ponteceso 
desde a C-552 e antes de chegar á Silvarredonda. O seu cruceiro está totalmente 
pintado de cor branca e azul. A romaría celébrase o 13 de xullo e os romeiros acoden 
á fonte para lavar as pernas e as mans; despois deixan alí o pano a secar. Tamén 
deixan moedas. A santa é “boa pras anadas, pras cosechas. Dicían que lle ofrecían 
touciño. Agora non vale nada, o mundo cambiou”.

Miña santa Margarida,
a túa costa subín,
bebinche a auga da fonte,
nunca máis alá volvín.

O santuario xa existía no século XVII e ten confraría desde 1729, aínda que ao 
parecer esta viña funcionando sen ser constituída legalmente, pois hai contas desde 
1670. Nas súas constitucións lemos que esta imaxe aos veciños “les a favorezido y 
favoreze con muchos y grandes favores”.

Á confraría tiñan que pertencer todos os veciños da parroquia “a lo menos una 
persona de cada casa”. Entre as súas ordenanzas está “se dee de comer al cura de 
esta frª y más sazerdotes que para dha festividad fueren llams”, que se digan doce 
misas ao ano polos confrades e que se lles dea de comer. Como exemplo, no ano 
1670 aparecen os gastos de 8 canados de viño, 1 boi, 2 carneiros, 1 galiña, 1 ferrado 
de sal, especias, músico, cociñeiro, etc; e nas de 1692 “... dos Bacas pª hacer la 
fiesta....2 carneros ...quattro canados de vino, ...”. Tamén se celebran as vésperas 
e nunha visita de 1672 fálase de que “...se haga componer el hospital de los pobres 
enfermos y las mugeres estén apartados de los hombres separandoles los quartos 
con los tabiques...”
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Santa Mariña do Remuíño 
A capela de Santa Mariña está solitaria xunto ao río Anllóns. A esta romaría ían coas 
vacas e alí na fonte lavábanlle o ubre para que desen máis leite. Tamén se ofrecían 
polo mesmo motivo as mulleres. Ademais collen o loureiro da fertilidade, despois 
póñeno a cocer e beben a auga da cocedura, tanto as mulleres como as vacas, para 
empreñar.

San Ramón do Esto
E no Esto, como di María Baña, está san Ramón “que é 
o santo das mulleres”. Esta advocación conmemórase na 
igrexa parroquial. Para chegar aquí situámonos en Neaño e 
imos cara ao Bosque para despois coller á esquerda. 

A festa celébrase o primeiro domingo de setembro; 
seica, para non coincidir coa do Allo, que consideran 
como principal; mais hoxe non deixa de ser unha festa 
estritamente local, aínda que si había algunhas mulleres 
preñadas na misa. Un veciño cóntanos que “foi mui 
avogoso” e as mulleres ofrecíanse e ían de xeonllos; 
tamén levaban o santo e podían deixar unha cinta para 
ter a vez. Pero “aghora non é como antes”, pois daquela 
viña a xente coa merenda e tamén viñan romeiros desde 
Corme, mais hoxe non hai merendas. Antes tamén ían 
pedir co santo polas portas “astra donde cadraba”, pola 
parroquia e fóra dela. 

San Brais
En Folgoso, enriba dun castro, está a capela de San Brais, santuario que existía a 
comezos do século XVII, aínda que a arquitectura é do XVIII. Para chegar aquí hai 
que coller a estrada LC-423 cara a Ponteceso e desviarse á esquerda na Mata cara a 
Folgoso.

Acudían os que padecían enfermidades relacionadas coa gorxa, por iso lle chaman 
“o santo da gorxa”; tamén era avogoso para a tose. A xente colgáballe unha cinta no 
brazo da imaxe. A fonte, algo separada do santuario, está totalmente no abandono, 
síntoma de que xa non acoden os romeiros. A copla di:

Meu santo san Brais,
feito de pau de loureiro,
ten a súa romaría
o día tres de febreiro.

A xente xa acudía o día 2 de febreiro a que lle bendiciran as candeas. Ao día seguinte 
era o propio día, pero “fanlle a festa o último domingo de abril”. Había merendas. 
A imaxe do santo permanece todo o ano na parroquial de Riobó, polo que o día da 
festa é traído en procesión e acompañado da Virxe da Concepción. Regresaba o día 
de Santo Eutelo, o segundo domingo de maio.

Pendón e estandarte na 
procesión de San Ramón do Esto
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Xunto ao lugar da Ermida (Anos), está a capela de San Roque, no medio dun 
magnífico campo. O santo é avogoso contra a peste. A auga da súa fonte tamén é 
boa para o mal da cabeza e para as doenzas dos ósos. A súa romaría é o segundo 
domingo de agosto e a procesión é sufragada por unha casa próxima, como unha 
obriga xa histórica.

3.2 Romarías de Camariñas

A festa do Carme
Na vila mariñeira de Camariñas, situada 
na parte norte da ría que leva o seu 
nome, celébranse no mes de xullo as 
festas en honra da Virxe do Carme, 
patroa dos mariñeiros. Prolónganse 
durante catro días (15, 16, 17 e 18), o 16  
é o día principal. 

A orixe desta festa está na construción da 
capela dedicada a esta Virxe na zona da 
ribeira, onde se formou o núcleo que deu 
orixe á actual vila do encaixe. A igrexa parroquial sitúase un pouco máis ao interior, 
en Buría, e ten como patrón a San Xurxo. Por iso as festas do Carme representan á 
Camariñas mariñeira, mentres que San Xurxo simboliza máis á Camariñas agrícola. 
No interior da capela consérvase un magnífico cadro exvoto.

O día principal da festa do Carme comeza coa baixada en procesión da imaxe grande 
do Carme ata a capela, acompañada da danza de arcos. A imaxe pequena agarda por 
ela á entrada da ermida. Unha vez xuntas, marchan en procesión cara ao peirao, lugar 
onde se celebrará a misa de campaña. Ao rematar, a imaxe pequena trasládase para 
un dos barcos, “o barco de Virxe”, no que irán tamén as autoridades e a banda de 
música. O resto dos barcos engalanados vano acompañando, percorrendo toda a ría. 
Os veciños dos núcleos por onde van pasando recíbenos con bombas. Ao chegar a 
Muxía, baixan os compoñentes da danza de arcos, vestidos cos seus traxes brancos 
adornados con panos e cintas de cores, e póñense a danzar ao ritmo da música de 
gaita. Rematada a danza, embarcan de novo e toda a flota procesional enfía rumbo 
a Camariñas. Chegados a porto, as dúas Virxes regresan á capela. Será ao seguinte 
día cando a imaxe grande regrese de novo á igrexa parroquial e se celebre a misa 
dos mariñeiros. 

A Virxe do Monte
Sobre un saínte con pendentes cantís producidos polo monte Farelo, sitúase a 
capela da Virxe do Monte. O lugar é un auténtico balcón sobre a entrada da ría de 
Camariñas, dende onde podemos gozar de excelentes panorámicas sobre toda a ría. 
Para chegar á capela hai que coller a estrada do Faro e deixala para ir cara ao campo 
de fútbol. Desde aquí parte un camiño que sobe entre piñeiros ao monte Farelo, 
onde se atopa a capela.

Danza de arcos na procesión do Carme
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A romaría celébrase o luns de Pascua. A capela está documentada desde principios 
do século XVII, pero a súa fundación debe de ser anterior. O santuario actual 
data de mediados do século XVIII, pois nunha visita de 1757 mándase reedificar 
o corpo central, aínda que uns anos despois se insiste no seu estado ruinoso. É 
unha construción dunha soa nave. No muro norte ten uns contrafortes e unha 
dependencia cuberta. Contan en Camariñas que este engadido fíxose para que 
durmiran a cuberto os romeiros que ata aquí se achegaban. 

Son varias as lendas que tratan de explicar a situación da ermida neste lugar. Unha 
versión fálanos duns pastores que se xuntaban a rezar neste monte. Un día ollaron 
como a Virxe saía do mar e, ascendendo polos costentos cantís onde deixou as 
pegadas dos seus pés, encontrouse con eles, animounos nos seus rezos e pediulles 
que levantasen alí unha capela.

Outra versión conta que foron as mulleres duns pescadores que tiñan dificultades 
para regresar ao porto nun día de temporal. Dirixíronse ata o monte Farelo e 
invocaron á Virxe, a cal, ante o seu abraio, viron como conducía os barcos ata 
que chegaron ao porto e despois volvía ao mar embravecido. Logo tomou unha 
imaxe súa e, ascendendo polos cantís, entregóullela ás mulleres co encargo de 
construíren alí unha capela. Unha variante desta lenda di que eran mariñeiros os 
que a invocaron para que axudase aos compañeiros que pelexaban por regresar 
nun mar bravío.

Contan tamén que as autoridades relixiosas non eran partidarias de que se 
construíse neste lugar a capela, pero a imaxe da Virxe volveu unha e outra vez ao 
monte Farelo, ata que finalmente se decataron da vontade da Virxe de permanecer 
naquel sitio. O mesmo sucedeu co dono das terras onde está a ermida, quen nun 
principio se negaba a que se construíse na súa propiedade, pero ante a fe cambiou 
de opinión.

En Camariñas preguntamos hai uns anos a unha muller, xa achegándose aos noventa 
anos, e contounos o seguinte:

“Contábame a min a miña madriña: ´porque mira miña filliña, según mo 
contaban a min miña abuela, eran primas a Virxe da Barca, a Virxe do Monte e 
a Virxe da Estrella, e como están todas cara ó mar ela quería estar aí`”.

O vello costume de invocar esta Virxe á protección das colleitas ou á fecundidade 
das féminas, tanto humanas coma animais, fainos pensar na existencia neste lugar 
dun antigo culto á fecundidade, como podía suceder nas pedras de Muxía ou en 
San Guillerme de Fisterra. Esta invocación foi cambiando co paso do tempo entre a 
xente de Camariñas, que ante unha maior inclinación mariñeira, pedíalle á Virxe do 
Monte protección para os homes que saían ao mar. En tempo da navegación á vela, 
nesta ermida dábase tamén o rito de cambiar a tella, que consistía en coller unha 
tella do lado de onde sopraba o vento e colocala no oposto para que este cambiara 
e as embarcacións puidesen arribar ao porto. Nesta capela tamén hai unha imaxe 
de San Telmo, cando ían acender candeas á Virxe tamén lle acendían unha, porque 
avisaba do temporal.
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Na actualidade este rito foi substituído 
pola ofrenda dunha vela e de misas á 
Santa cando marcha algún mariñeiro 
navegar ou emigra algún familiar; antes, 
tamén se ía acender unha “mariposa”, e 
había que ir mirar que non se apagase co 
vento ou quedase sen aceite; así todos 
os días mentres non regresase á terra o 
mariñeiro por quen se ofrecía. Tamén se 
adoitaba invocar a Virxe cando se producía 
o seu retorno ou cando marchaba alguén 
emigrado; entón “íbanlle alumbrar astra 
que cheghasen a Buenos Aires, pa que 
non lle pasase desgracia polo mar”. Pero 
isto era para os de Camariñas, porque seica viñan romeiros de zonas máis do interior 
a pedirlle “para que lle deran crías as vacas”.

Á protección dos mariñeiros e dos emigrantes fan precisamente alusión estas dúas 
cantigas:

  Miña Virxe do Monte,
  que ós mariñeiros sempre vixías,
  non permitas que morra,
  lonxe da terra de Camariñas.
  Miña Virxe do Monte,
  que miras sempre pro mar
  facede que os emigrados 
  volvan sans ó seu fogar.

O día da súa festividade acudían a este santuario xentes de toda a comarca, moitos 
deles subindo a costa de xeonllos. Había romeiros que chegaban a véspera e 
pasaban a noite nos arredores ou no interior da capela, agardando o día grande. 
Desde os anos da Guerra Civil instituíuse o traslado da imaxe desde a capela do 
Carme, onde permanece todo o ano, ata a súa e mesmo se deixa un pano no brazo 
da anda para gardar a vez e poder portala. 

Despois da misa solemne dábanse tres voltas ao arredor da capela coa imaxe.

Aínda hai vellos que denominan a data desta romaría “o día dos calleiros”, porque 
era costume ir toda a familia comer de campo nos arredores da ermida e tomar de 
sobremesa os calleiros do porco, especie de pudin entripado, preparado a base de 
pan, ovos, azucre, figos, pasas...

Santa Mariña
No medio da aldea de Santa Mariña está a capela desta santa galega, onde se celebra 
unha romaría no seu propio día. A capela son os restos dun mosteiro medieval que 
existiu, cando menos, desde o século X. O mosteiro foi atacado e destruído en 
varias ocasións, pois as riquezas procedentes da devoción á Santa Mariña facíano 

“Subindo” a Virxe do Monte
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atractivo. Os restos románicos da capela son datados por Ferrín González no último 
terzo do século XII e corresponderían a unha segunda reconstrución. 

Hai unha lenda que di que veu a santa para aquí e que esvarou na fonte; por iso lle 
chaman a fonte de Santa Mariña. Outra di que apareceu xunto ao río, onde está a 
fonte.

A véspera saían en procesión con Santa Rufina ata Xaviña. Esta santa pasaba a 
noite na parroquial e o 18 de xullo volvía para Santa Mariña, acompañada doutra 
imaxe desta santa pero só ata as últimas casas do lugar. Entón os de Santa Mariña 
saían ao encontro coa súa santa e, nun cruce de camiños, os que chegaban 
primeiro agardaban e viñan para Santa Mariña e lavábanlle a cara a esta santa na 
fonte. 

Os romeiros ofrecían rellos de atar as vacas e pés de porcos e din que “como a nosa 
[santa] non hai”. Na vila de Camariñas dixeron que se ofrecían para curar a dor de 
cabeza.

O Espírito Santo en Camelle
Na igrexa parroquial de Camelle celébrase a festividade do Espírito Santo; o día 
grande é o luns de Pentecoste, cincuenta días despois do domingo de Pascua. 
Porén, nos últimos anos o día principal pasouse para o domingo. Antigamente acudía 
á festa moita xente dos arredores, camiñando en grupos coas cestas de comida á 
cabeza. Había moitos romeiros que viñan camiñando pola costa desde Laxe e cando 
regresaban a familia íaos agardar ao Peñón e merendaba con eles; desta tradición 
naceu a denominada festa do Peñón de Laxe.

Nun principio encargábase de organizar a festa a confraría, que se fundou no ano 
1690. Actualmente organízaa unha comisión formada por veciños e veciñas da 
parroquia. Co paso do tempo perdeu a súa tradición de romaría e converteuse nunha 
festa común. 

A primeira capela está documentada a finais do século XVI, pero a finais do século 
seguinte construíuse unha nova que, con certas reformas, é a que temos na 
actualidade, convertida en igrexa parroquial desde o ano 1964. Na espadana hai 
dúas campás. A pequena pertenceu ao buque inglés “City of Agra”, que naufragou 
no ano 1897, á entrada da enseada de Arou. Foi doada á igrexa pola Estación de 
Salvamento que había neste porto.

O Espírito Santo tamén conserva a súa lenda de aparición. Cóntase que a talla 
na que está representada esta imaxe foi recollida por un mariñeiro camellán do 
interior dun bote de madeira que chegou á praia, denominada precisamente Area 
do Bote, onde había tamén unha fonte de auga milagreira (a fonte de Area). A 
imaxe foi recollida e colocada no altar da ermida que había. Houbo un crego que 
quixo trasladar a imaxe do Espírito Santo para a igrexa da San Pedro do Porto, 
pero ao chegar ao lugar do Rodeiro comezoulles a pesar tanto que os homes que 
a levaban non podían con ela e tiveron que dar volta e poñela no mesmo lugar no 
que se atopaba.
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San Bartolo de Arou
No núcleo de Arou, próximo a Camelle, celébrase o 24 de agosto a romaría de San 
Bartolo. Ese día mantense a tradición entre a xente da redonda de iren a esta festa 
e, despois da celebración dos actos relixiosos, xantar na praia. 

A capela de San Bartolo xa existía a finais do século XVI,  propiedade daquela do 
mosteiro santiagués de San Martiño Pinario. Nunha visita de 1791 dise que está 
en moi mal estado e mándase tirar coas paredes, enterrar a imaxe, pechar o lugar 
cunha parede e pór unha cruz para indicar que era lugar sagrado. A capela actual é 
unha construción moderna do ano 1972.

3.3. Romarías de Carballo

San Paio da Devesa
Esta romaría celébrase no centro do inverno, o 15 de xaneiro, por iso tamén se 
coñece como San Paio de Xaneiro. A súa ermida está situada na aldea deste nome, 
pertencente á parroquia de San Xes de Entrecruces. A ela chegamos desviándonos 
á esquerda da estrada de Carballo a Santiago, no quilómetro 10, á altura de Sabadín. 
Por esta mesma pista tamén se vai á Férveda do río Outón.

Este santuario debeuse fundar cara a finais do século XV ou a comezos do XVI. A 
capela maior, de máis altura que a nave, está construída con grandes bloques de 
perpiaño e cuberta cunha espléndida bóveda de crucería. Na fachada ábrese unha 
porta con arco de medio punto e grandes doelas, propia da época renacentista. No 
seu interior conserva un interesante retablo barroco, recentemente restaurado.

O cardeal Jerónimo del Hoyo achéganos información sobre a existencia desta 
ermida e da gran devoción que había cara a este santo: “Hay una ermita de San Payo 
del Monte de mucha devoción y gran concurso de gente. Hai cofradía del mismo 
santo”. Por documentación posterior sabemos que esta confraría continuou todo 
este século XVII e o seguinte. Entre outros datos, aparecen os gastos da comida dos 
confrades o día da festa, que a confraría ten que pór o día do enterro e do cabodano 
dos confrades “18 blandones y doce Belas” e para os fillos destes tres e seis. 

Segundo datos achegados por unha visita pastoral no século XIX, recóllese que o 
patrón desta capela é San Paulo e que de par dela hai unha casa na que vive un 
ermitán encargado de coidala..

Hai quen afirma que este San Paio, polas características que presenta a súa imaxe, 
podería corresponderse con San Paulo, o primeiro ermitán. Porén, vemos que xa 
desde comezos do século XVII aparece San Paio como patrón deste santuario.

Ao norte da capela hai un cruceiro ben traballado que ten nunha das caras a imaxe 
da Virxe e na outra, a de San Paio. Uns metros máis abaixo está a fonte santa, á 
que acoden os romeiros a lavarse ou recoller auga coa intención de curar os seus 
males.

Esta romaría, a pesar de celebrarse en pleno inverno, foi sempre moi concorrida e 
ten moita tradición entre a veciñanza das parroquias da redonda, especialmente as 
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de Rus, Entrecruces, Erbecedo e Anxeriz. 
Tamén era tradición repartir entre os 
romeiros unha estampa con versos 
dedicados ás parroquias de arredor:

Vinde, vinde romeiriños
o San Payo d´a Devesa
que se encontra muy soliño
xunto o salto d´a férveda
pois disque e de muito empeño
pra aqueles que teñen reuma
e sinten muito dolor
cando a xiada apreta.

Non falten os de Erviñou
e os de pra acó d´a Ameixenda
que xunto cos de Castrís
e os d´a parroquia de Benza
veñen hastra os pés do Santo
a presentarlle a ofrenda
e decí os que encontrades:
non teñades medo as légoas.
..................................

O día da romaría celébranse varias misas 
no interior da capela. A solemne faise 
ao aire libre polo elevado número de 
asistentes. Unha vez rematada esta misa 

faise a poxa da función para o ano seguinte. O crego vai poxando en libras de cera, 
aclarando antes que cada unha destas ten un valor de cinco pesetas. A función para 
o ano 2011 chegou na súa poxa ata doce mil libras de cera. Logo sae a procesión na 
que se levan as imaxes da Virxe do Carme e de San Paio.

Santo Hadrián da Piña
No lugar da Piña (Sofán) e no límite entre os concellos de Carballo e A Laracha, 
nunha encrucillada de camiños, está a capela de Santo Hadrián, onde se celebra 
unha romaría o 16 de xuño. Para chegar podemos coller a estrada que pasa por 
diante da igrexa de Sofán.

Na Piña unha estrada cruza o espazo romeiro e deixa a un lado a capela e, ao outro, 
o campo da festa e a Casa da Fábrica ou “dos polos”, que é onde se depositan 
as ofrendas dos galos; na planta alta comen os cregos e diante, nunha especie de 
solaina, é onde se celebra a misa maior; tamén foi casa da escola.

A imaxe do santo ten un coitelo cravado na gorxa, en lembranza da súa morte 
por decapitación. A esta romaría acoden devotos da zona interior de Bergantiños 
e parroquias xa da Terra de Ordes, e din que “xunta muita xente”. Van con polos 
e exvotos de cera; antes tamén traían pés de porco, galiñas con pitos e gando, 
estes quedaban diante da capela mentres se dicía a misa e ían na procesión. 

Vella estampa de San Paio
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Unha muller de Montemaior dinos 
que viñan cos bois á misa, porque “si 
collían espuñas nos pés, despois non 
traballaban”.

Rematada a misa ten lugar a poxa dos 
galos diante da Casa da Fábrica. Agora 
a procesión só percorre un pequeno 
traxecto ata o cruceiro, pero antes ía 
ata a fonte do santo, algo separada da 
capela. Os romeiros van ata a fonte 
para se lavar, beber e levar botellas 
de auga para a casa. Hoxe en día non 
hai merendas, aínda que, segundo 
nos contan, noutrora “había muitas 
merendas; e aínda hai alghunha, pero xa 
non como antes”.

A romaría antes facíaa un funcionista que 
collía o ramo na festa do ano anterior. 
No 2009 houbo unha muller que colleu 
o ramo, pero ultimamente isto xa non 
é habitual, pois o que o colle ten que 
pagar a misa, a pólvora e a metade das 
orquestras. 

A poxa dos galos

O ramo

San Antonio de Viladefrancos
Esta festa celébrase o 13 de xuño na capela pacega de Vilardefrancos (Artes). A 
romaría faise dentro do cerrado da casa señorial, ao pé do cruceiro. A capela foi 
fundada en 1711 por Andrés Pardiñas Villadefrancos e a súa dona María Antonia 
Becerra e está integrada dentro do propio pazo con porta cara á fachada oeste. 
Dispón de tribuna para poder escoitar a misa a familia señorial, con acceso desde a 
propia vivenda.

Despois de celebrada a misa sácase o santo en procesión ata o cruceiro. Logo 
comeza a festa, os veciños tomaron esa celebración como algo seu, a pesar da 
privacidade da capela. Aos señores do pazo tamén lles favorecía esta achega á 
veciñanza xa que a meirande parte dela era a que lle traballaba as terras. O santo fai 
de vínculo entre ambas as partes.

Moi cerca do pazo atópase o vello carballo de Santo Antonio, unha grandiosa árbore 
que para abrazar o seu tronco precísanse tres persoas. Como carballo centenario 
que é conserva a súa lenda. Esta di que as parellas de mozos que se acheguen a el 
e sexan capaz de encestar unha pedra nun burato que hai no seu tronco terán como 
recompensa o casamento. Por iso tamén é coñecida esta árbore como o carballo 
casamenteiro.
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A romaría do Bosque do Añón
Polos menos desde os anos vinte do pasado século viña sendo tradición durante as 
festas patronais de San Xoán de Carballo, celebrar un día de romaría no denominado 
Bosque do Añón, situado á beira do río Anllóns, un lugar que a moitas xeracións de 
carballeses lle trae fermosas lembranzas . 

Así, dentro do programa de festas do San Xoán do ano 1929 faise alusión a esta 
romaría, celebrada o 26 de xuño. “Por la tarde, a las tres, salida para el Bosque 
del Añón de Don Sancho, en el que haberá las tradicionales merendiñas y bailes”. 
Nos anos cincuenta, os programas de festas seguen a recoller a celebración desta 
festa campeira. No ano 1954, tivo lugar tamén ese mesmo día de xuño, despois da 
inauguración da rúa Coruña, acto que se celebrou á unha da tarde: “A continuación 
se iniciará la tradicional y renombrada gira al Bosque del Añón de Don Sancho, en 
cuyo lugar actuarán desde el mediodía los cuartetos Os Mariñáns de Guísamo, 
Os Freires de Oza de los Ríos, y Os Maravillas de Corme, que por la tarde serán 
reforzados por la banda La Unión para continuar amenizando la fiesta hasta el 
anochecido”.

Ao ano seguinte pasou a celebrarse o día 27 de xuño, data que ficou como día de 
celebración durante anos posteriores e que pasou a denominarse como “Día do 
Bosque”.

Cara aos anos setenta e comezos dos oitenta deixou de celebrarse ata que no ano 
1987 se recupera de novo, pero mudando o xeito de celebrala, xa que en lugar 
das familias levar o xantar ou a merenda era a comisión de festas quen convidaba 
aos asistentes a empanada e viño. Logo pola tarde había concursos e actuacións 
musicais.

A partir de 1990 interrómpese de novo a súa celebración, ata que en 2003 comeza 
unha nova xeira da man da Peña dos Larpeiros, que se encargan da súa organización 
co patrocinio da comisión de festas. Nestes últimos anos pasou a celebrarse o 
domingo seguinte ao 24 de xuño, como último día de festa. 

A festa ten lugar durante todo o día e a ela acoden gran número de carballeses, ben 
en familia ou en grupo de amigos. As actividades prolónganse ao longo da xornada, 
con xogos para os máis cativos e maiores, concursos gastronómicos, actuacións 
musicais, regueifa, etc..

En Razo celébrase Santa Mariña. E mirando ao areal de Baldaio está a capeliña de 
Santa Irene, situada enriba dun castro, onde se celebra unha pequena romaría. Na 
parroquia de Cances celébrase o San Campio. Antigamente acudían alí os mozos 
que tiñan que ir ao servizo militar, especialmente para evitar ir a África. Este culto 
foi implantado aquí sobre o 1919, pero dificilmente podía competir co de Entíns. 
Parece ser que os anos de maior asistencia a esta romaría foron os da Guerra Civil 
e inmediatos. 
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3.4. Romarías de Carnota

A Virxe dos Remedios de Lira
Nun espazo costeiro, despoboado en tempos pasados, no que pastoreaban rabaños 
de gando, situado nun pequeno saínte de costa no extremo sur da extensa praia 
de Carnota, fundouse esta capela a comezos do século XVIII. A iniciativa partiu da 
familia fidalga corcubionesa dos Porrúa, donos das terras que llelas tiñan aforadas 
aos veciños de Lira. 

A romaría celébrase o martes de Pascua, os Remedios Novos, e sete semanas 
despois, o martes de Pentecoste, os denominados Remedios Vellos. 

A carón da ermida había unha casa na que moraba o capelán que se encargaba 
dos oficios relixiosos. A tradición popular conta que o motivo da edificación desta 
ermida débese á aparición da Virxe neste lugar, aínda que tamén hai quen di que se 
construíu para que os pastores que andaban apacentando o gando por estas terras 
puidesen oír misa.  

A capela é unha construción sinxela e de escaso valor arquitectónico; os elementos 
máis valiosos son a imaxe da Virxe e a maqueta do barco da armada española 
“Ariete”, que foi doada a este santuario co motivo do naufraxio desta embarcación 
na noite do 24 de febreiro de 1966 nesta costa, sen que se tivese producido 
ningunha vítima. En agradecemento á xente desta zona que colaborou no rescate 
dos náufragos, a armada, ademais da doazón desta maqueta, feita por un veciño de 
Lira, tamén lle concedeu o título de “Muy Noble y Hospitalaria Villa de Carnota” ao 
concello carnotán, ademais de numerosas condecoracións individuais. Os veciños 
contan que a capela regalárona os Porrúa de Corcubión. 

A imaxe está sobrecargada de medallas e leva varios billetes colgados, entre 
eles vimos algún de dólares americanos. Hai uns anos foron roubadas parte das 
medallas, pero en Lira pénsase que non puido ser ninguén da vila pola devoción 
que todos lle teñen. “Aquí todo é a Virgen dos Remedios. Os mariñeiros: ai miña 
Virgen dos Remedios!”. Funcionaba, din, como a Virxe do Carme, que veu despois 
para aquí.

Unha lenda relacionada con esta Virxe 
conta que un buque de soldados 
franceses que viñan invadir esta zona 
costeira intentaran desembarcar na praia 
de Ardilleiro, pero diante das súplicas dun 
grupo de mulleres a esta Virxe para que 
a embarcación naufragase, produciuse 
o afundimento do barco e de toda a 
tripulación, tan só se salvou un dos homes 
que despois casou na parroquia.

Os mariñeiros de Lira téñenlle gran 
devoción a esta Virxe, por iso a 
consideran a súa patroa, tal como recolle 
esta cantiga popular: A capela dos Remedios no día da romaría
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A Virxe dos Remedios,
non quixo ser de Sevilla,
que quixo ser a patroa
dos mariñeiros de Lira. 

Esta romaría atrae gran cantidade de xente dos núcleos de poboación da redonda, 
e dinnos que “viñan da montaña, traían cabalos e comían aquí, compraban centolos 
e comíanos, vendíanse cestas de centolos cocidos”. En relación con este costume 
está a copla que di:

Nosa Virxe dos Remedios,
nosa virxe dos cadolos,
fas baixar aos da montaña
para comer os centolos.

A xente pedíalle á Virxe todo tipo de favores e remedios, ofrecéndolle esmolas, 
candeas e exvotos. E unha veciña comenta que “aquí ao mariñeiro si lle doía unha 
perna, á Virgen dos Remedios. Todo á Virgen dos Remedios. Non chaman pola 
Virgen do Carmen, chaman pola dos Remedios”. E cóntanos a historia dun barco 
que saía a pescar sardiña ao xeito no día que chaman Remedios Vellos. Levantouse 
un forte vento do leste e o barco “fui polo mar abaixo asta Portugal, e aquí rezoulle 
a xente e salváronse 5, colleunos un barco inglés. E unha señora diçía: están vivos, 
están vivos, díxomo a Virgen dos Remedios”.

Hoxe á romaría acoden os veciños de Lira e a festa organízana “os maiordomos” 
que piden polas casas e organizan todo, xa que “a capilla é do pueblo” e, nela, 
“o cura non manda nada”. Antes lían desde o palco os donativos que daban os 
emigrados nos Estados Unidos.  

Esta era a única romaría que había “de merenda” no concello de Carnota. 

En Lariño celebrábase o San Martiño e a Santa Lucía. Outra festa que se recorda é 
a que se celebraba en Carnota o primeiro de xaneiro, día que había feira e a procesión 
“iba polo medio da feira astra a capilla” que está indo cara á Casa do Concello.

3.5. Romarías de Cee

A Xunqueira
O 15 de agosto celebra a vila de Cee a súa festa patronal. Considerámola como unha 
romaría de sona da comarca, malia a imaxe actual que a debuxa como a festa propia 
de Cee; mais sempre foi un referente no mapa romeiro comarcal.

A imaxe da Virxe da Xunqueira ten unha lenda de aparición. Segundo Mayán 
Fernández apareceu ao pé do mar entre uns xuncais en tempos remotos. Dise que 
a imaxe foi tirada á auga desde un barco que, ao pretender abandonar o porto, víase 
retido por unha forza estraña. Cansos os tripulantes de loitar coas ondas tiraron ao 
mar unha caixa que contiña a primitiva imaxe da Virxe da Xunqueira. Para gardar a 
imaxe, que en varios documentos se menciona como a “Aparecida”, segundo nos 
conta Mayán, construiríase un pequeno templo ao pé da ribeira, xunto á fonte da 
Virxe. Do espazo de aparición non queda nada.
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A imaxe primitiva foi queimada polas tropas francesas cando arrasaron esta vila en 
abril de 1809, a actual é de 1812. Será entón cando se remodele amplamente o 
primitivo templo, que se fundaría despois do descubrimento da imaxe. Para Mayán, 
a primeira noticia é de 1547, pero pensamos que xa existía antes e en 1438 xa se 
fala de Santa María de Cea, que sería o templo dun pequeno núcleo de poboación 
que se instalaría ao pé do mar, segundo Rei Souto e Framiñán Santas, xa no século 
XII. Así, a lenda de aparición sería como o mito fundacional da vila de Cee. Lembrar 
que a parroquia primitiva de Cee era San Paio de Refoxos e o templo estaba situado 
na aldea de Raíces. 

Tradicionalmente as festas da Xunqueira tiñan unha duración de tres días -14, 
15 e 16 de agosto- e remataban o domingo seguinte coa xira á praia de Estorde, 
onde se facía unha merenda popular. Nalgúns momentos tense celebrado o 17 a 
festividade do Carme. O primeiro día era unha celebración local. Había paseo e 
concerto de música de banda e pola noite celebrábase a primeira verbena.

O segundo día, o principal, estaba dedicado á Virxe da Xunqueira. Pola mañá a 
banda de música e os gaiteiros daban a alborada. Logo saía a procesión, na que a 
Virxe era levada por soldados da Mariña, garda civil ou carabineiros; agora lévana 
homes do lugar de Xallas. A continuación oficiábase a misa solemne acompañada 
por unha coral. De seguido, a banda daba un concerto. A tarde ocupábase con 
diversas actividades lúdicas ou con espectáculos, tales como regatas ou desfile 
de embarcacións, tiro ou o tradicional partido de fútbol entre o equipo local e un 
foráneo da Coruña, Santiago ou dalgunha vila próxima. Á noite, fogos de artificio, 
que durante anos estiveron “a cargo del Sr. Couto”. Xa desde antigo os fogos 
formaron parte do programa destas festas.

O terceiro é o día dedicado a San Roque. Antigamente os mozos de Xallas e da 
Lagarteira estaban abonados a levar este santo na procesión por consideralos 
valentes e fortes, xa que era unha imaxe moi pesada por ser de madeira maciza. 
Estaba mal visto se algún dos mozos se negaba a levalo.

Procesión da Virxe da Xunqueira

Ata os anos vinte tanto a música das 
alboradas coma do baile corría a cargo 
de grupos de gaitas. A partir desas 
datas comezan a aparecer as bandas 
de música que van substituíndo aos 
gaiteiros nas verbenas e ademais 
comezan os concertos musicais ao 
mediodía e pola tarde. Por Cee pasaron 
as mellores bandas de música que 
naquel momento había en Galicia, mais 
tamén esta vila tivo banda de seu desde 
comezo dos anos vinte ata principios 
dos corenta. A finais desta década fan 
aparición as primeiras orquestras, que 
pouco a pouco irán substituíndo ás 
bandas nas verbenas. 
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Nas últimas décadas producíronse importantes cambios nas festas da Xunqueira, 
sobre todo no tocante ao programa festivo, pois os actos relixiosos pouco 
cambiaron. Prolongáronse os días de festa, de tres pasouse a catro ou cinco. 
Previamente a estes días organízase unha semana cultural, na que se inclúe tamén 
a Feira do Libro.

O primeiro día lese o pregón e xa hai algún acto festivo. Nos tres ou catro seguintes 
temos concertos de banda, verbenas con orquestras e concertos musicais de 
grupos de actualidade. Un dos días está dedicado ao público infantil.

Debido ao cambio urbanístico da vila de Cee producido polo recheo do fondo da ría, 
os actos non relixiosos sufriron un desprazamento e pasaron case totalmente de 
celebrarse na praza da Constitución a facelo no espazo gañado ao mar.

Actualmente, o día principal podemos dicir que empeza coa misa das primeiras 
comuñóns ás dez da mañá. Despois desta misa ten lugar a procesión polas rúas 
da vila na que saen as imaxes da Virxe da Xunqueira e de San Roque. Esta pórtana 
catro homes, aínda que ao longo do percorrido haberá relevos; a da Xunqueira, 
dez. 

A procesión está moi estruturada. É presidida pola cruz parroquial; segue o estandarte 
coa imaxe da Xunqueira cuxas cintas son collidas por nenos e nenas que fixeron a 
primeira comuñón; a continuación, dúas ringleiras laterais de acompañantes; máis 
atrás, xente xa agrupada, algúns portan candeas. Detrás deste grupo, a imaxe de 
san Roque seguida por un grupo de gaitas e dúas ringleiras de xente polos laterais 
da rúa; de seguido veñen os cregos e a imaxe da Virxe da Xunqueira; detrás dela, o 
alcalde escoltado por dous gardas municipais con traxe de gala, a banda de música 
e a xente agrupada.

A procesión “dá a volta ao pueblo”, dinos un veciño, é dicir, sae do templo parroquial 
e cruza a praza da Constitución para seguir pola coñecida como “rúa de Abaixo”, 
sobe cara ao Campo do Sacramento e segue pola “rúa de Arriba” para ir de novo cara 
á parroquial pola rúa que emboca na súa parte posterior, buscando a porta principal 
por diante da casa reitoral. Chegando á porta agárdase a que remate a traca; cando 
esta remata a xente aplaude. Entón entran as imaxes de novo no templo; primeiro, 
San Roque, e cando o fai a xente aplaude; a da Xunqueira faino de costas e a xente 
volve aplaudir. A procesión dura sobre unha hora. 

Santo Hadrián
Santo Hadrián é o patrón da parroquia de Toba, hoxe case un barrio da vila de Cee. 
A súa romaría celébrase o 16 de xuño e acudía xente da comarca coas ofrendas 
de polos e coas merendas para pasar o día. Así, nunha pequena crónica na revista 
Alborada de Bos Aires (1925) lemos que “dieron la nota alegre numerosas familias 
de Cee que aprovechando lo expléndido del día, comieron en las encantadoras 
robledas que rodean aquellos parajes, regresando a la caída de la tarde.” A crónica 
tamén nos di que a procesión foi ás once da mañá, mentres “un afinado quinteto 
ejecutaba hermosas composiciones” e “atronadoras salvas de bombas eran 
disparadas”.
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O santo era “avogoso según o que lle pidan”, pero especialmente para os vultos. A 
data da súa festa servía para marcar ritmos do ciclo agrario, pois por Santo Hadrián 
o refrán di que “lle seca a primeira raiz ao pan”, é dicir, comeza a secar o trigo, 
anuncio da época da seitura, pero tamén momento axeitado para sementar o millo 
temperán, chamado “de vente logo”.

San Pedro Mártir
San Pedro Mártir celébrase nunha capela no alto do monte sobre a aldea de 
Lobelos. Para chegar alí hai desde finais da década de 1970 unha pista, agora 
asfaltada, que arrinca en Lobelos da estrada AC-552. Ata aquí subían os romeiros 
por diversos motivos; entre eles, polos rapaces que tiñan problemas de sono ou 
tardaban en andar: “San Pedro Mártir era pa que os rapaces durmiran. Os rapaces 
choraban de noite e ´hai que levalo a San Pedro Mártir`”. Unha veciña de Bermún 
cóntanos que subía cando os fillos eran pequenos para lavarlles os pés na fonte 
para que andasen. Tamén nos din que era avogoso para as dores, por iso a xente 
entra na capela para pór o santo, pasándoo pola cabeza, polos ombreiros, polas 
costas ou polo peito.

Nunha visita eclesiástica de 1741 dise que: “... está con toda decencia [...]  tiene su 
hermitaño y especie de fábrica y se compone de nuebe ferrados de trigo de rentas 
anual, algún ganado yeguas y obejunos.” Tiña confraría, “la de San pedro Martir 
fundada en su Hermita componese de caudales y limosnas y en alcanze 314 rs 
13 mrs, cera 22 libras.” No campo hai unha moderna fonte, pero un vello romeiro 
dinos que antes a fonte manaba diante da porta da capela e a xente “arrodillábase e 
lavábase diante da iglesia”.

A construción da capela debeu de ser antiga e, posteriormente, ampliada. En 1680 
parece que había fundada nela unha capelanía dedicada a Santa Lucía nun altar lateral. 
Se aquí había un ermitán debería haber un lugar onde moraba. E a información oral 
conta que aquí había unha casa, que sería destruída polas tropas francesas, e estaría 
situada ao norte da ermida.

O propio día da romaría é o da Ascensión, pero celébrase o domingo seguinte.

Ao carón do río Castro, na Ponte Nova 
(A Pereiriña), está a pequena capela 
de Santa Lucía. A súa festa facíase 
en decembro e acudían os romeiros 
para pedir pola vista. Hoxe está case 
desaparecida.

No lugar de Codesos (A Pereiriña) hai 
unha pequena capela baixo a advocación 
de San Cristovo. Hai indicios de que 
a capela tamén fose saqueada polas 
tropas francesas. Unha veciña dinos que 
“os franceses viñeron á porta da iglesia 
e queimárona”.  Poñendo o santo na romaría de San Pedro Mártir
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E outro santo con certa devoción é o Santo Estevo de Lires, avogoso para as 
almorrás. 

3.6. Romarías de Corcubión

As Mercedes
Esta festa, que chegou a ter gran importancia a nivel comarcal, parece que colle pulo 
a mediados do século XIX e pérdeo a finais do XX. 

A imaxe da Virxe das Mercedes está na igrexa parroquial de San Marcos, un templo 
probablemente de orixe románico pero con elementos góticos, polo que se cualifica 
dentro do estilo gótico mariñeiro, como o de Laxe, Muxía e Fisterra, cando o mar 
empeza a ter importancia na economía local e agroman as vilas mariñeiras. Coa 
construción desta igrexa foi decaendo a de Santo Andrés da Canle, a primitiva 
parroquial de Corcubión, situada máis cara ao interior, ata arruinarse definitivamente 
a mediados do século XIX.

Pola mañá é coma unha festa local ou patronal máis con procesión e misa solemne. 
A procesión sempre presidida por unha autoridade local, como o podemos ler 
na crónica que a revista Alborada fai da de 1926: “se verificó el día de la Virgen 
una concurrida procesión presidida por el teniente alcalde señor Trapote al que 
acompañaban varios señores, dando escolta a la imagen de la Virgen un piquete 
de la Guardia Civil, figurando los gaiteros de Soutelo y Frige y también la música de 
Corme.

La gaita de Soutelo con su pareja de baile, hizo las delicias del público, especialmente 
de los numerosos paisanos del contorno.”

Pero pola tarde esta romaría era unha das máis importantes da Costa da Morte e 
acudía xente da comarca para presenciar os diversos espectáculos que se realizaban 
e para escoitar as orquestras, pois tiña sona de que aquí viñan as mellores. Así, 

durante anos era normal que houbese corridas de touros, 
concursos de natación, regatas de chalanas cos ollos 
vendados ou regatas de traíñas, con participación de 
embarcacións de Muros, Fisterra e Corcubión, en ocasións 
esta última vila tiña dúas traíñas competindo. Tamén había 
carreiras ciclistas, como recorda Plácido Castro desde o seu 
exilio inglés nun texto de lembranza feito para o programa 
das festas de 1950. Neses tempos as festas duraban tres 
días e había “fuegos de aire y plaza” ou “fuegos acuáticos”.

As crónicas de Alborada falan nalgunha ocasión dos 
problemas para organizar a parte lúdica “ya que el egoísmo 
de los que debían ser más interesados en ellas, ya por falta 
de idealismo de los principales en pro de su pueblo natal, 
y gracias al Liceo de Artesanos que costeó el primer día de 
fiesta, abonando el segundo el señor Hervada con algunos 
de sus compañeros y varios particulares de aquí”.Portada do programa de festas das 

Mercedes do ano 1952



ROMARÍAS DA COSTA DA MORTE | 57 

San Pedro da Redonda
Na pequena parroquia da Redonda ten sona a festa do seu patrón, porque ata aquí 
subían os veciños todos de Corcubión para pasar un día de festa e merendar no 
campo de San Roque, que é onde se fai a festa profana. Denomínase así o campo 
porque houbo unha ermida dedicada a San Roque e San Mauro, capela que foi 
afanada. Os actos relixiosos teñen lugar no pequeno templo de orixe románico, 
probablemente de comezos do século XIII, que está un pouco apartado da aldea, ao 
abrigo dos piñeiros e mirando cara ao promontorio fisterrán. 

Hoxe seguen subindo os de Corcubión coas merendas, pero xa non o fan como 
noutros tempos, polo que hai nos últimos anos un movemento para trasladar a festa 
ao sábado.

En Corcubión eran soadas as “parrandas”, enfrontamento dialéctico entre as xentes 
de dúas barriadas desta vila, a de Granada e a de Rioseco. A primeira era a que 
medrou ao arredor do pazo dos Condes de Altamira; a segunda, xunto á capela de 
Santo Antonio. Xuntábanse na noite da véspera de San Xoán e de San Pedro todos 
os membros de cada bando, no campo do Rollo os de Granada e xunto á capela de 
Santo Antonio os de Rioseco; despois dirixíanse ao campamento do bando contrario 
e alí atacábanse uns aos outros por medio de coplas de ton ferinte. O día de San 
Pedro subían ata o campo de San Roque a distintos tempos e por distintos camiños, 
cada grupo facía a festa na súa zona diferenciada e, chegada á noite, regresaban de 
novo separados para a vila, onde seguían os enfrontamentos dialécticos. O remate 
destas liortas tiñan lugar na festa de Santiago da Ameixenda. Cruzaban a ría en 
chalanas, cada bando polo seu lado, e regresaban xa todos xuntos e en veciñanza a 
Corcubión e ata o ano seguinte.

Para o mestre Juan Díaz Fernández, que publicou no xornal Nerio unha serie de 
artigos sobre esta festa, estes enfrontamentos estarían relacionados con feitos 
históricos acaecidos no século XIV e que teñen que ver co apoio do conde de 
Altamira e do arcediano de Trastámara aos diferentes bandos na Guerra Civil entre 
Pedro I o Cruel e Enrique II de Castela.

3.7. Romarías de Coristanco

Santo Antón na Agualada

O Santo Antón, na advocación de Padua, ten culto na igrexa parroquial de San 
Lourenzo da Agualada. A romaría celébrase no propio día do santo, o 13 de 
xuño.

O templo, de feitura moderna, foi emprazado aquí na primeira década do século 
XX, pois a primitiva parroquial estaba no lugar do Outeiro. O motivo do seu traslado 
seguramente haxa que relacionalo coa centralidade que adquiriu Agualada por mor 
da súa feira e da que nos di Lucas Labrada a comezos do século XIX que se celebra 
“el primer domingo de cada mes, otra en San Lorenzo de la Agualada, de ganado 
vacuno, cerdos, gallinas y lino.”
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Sitúase neste traslado o auxe da romaría, ata entón unha festa con menos sona. Nos 
últimos anos parece que os romeiros acoden en menor cantidade no día, aínda que o 
fan noutros domingos, especialmente os primeiros domingos de mes e coincidindo 
co día da feira. Como noutros moitos santuarios, aquí tamén chegaban os romeiros 
na véspera, pero isto xa hai moito tempo que desapareceu.

Diante do templo está hoxe a alameda que no día da romaría énchese de postos de 
venda de froitas, especialmente cereixas, de roupa e de quincallas, estes últimos 
atendidos por inmigrantes árabes e africanos, xunto aos que venden candeas e 
exvotos de cera.

Ao longo da mañá hai misas no templo ás que asisten os romeiros para pedir pola 
curación de diversos males, tanto das persoas como dos animais, mesturando 
así atribucións propias do santo Antón abade co de Padua, e tamén pola solución 
doutros problemas persoais. Unha romeira duns setenta anos, da zona de Lendo, 
na Laracha, dinos que o Santo “éche bo pos animales, pa muitas cousas. Mira, eu 
pido pa miña salú”. Outro romeiro, da zona de Zas, dinos que tamén é bo para atopar 
cousas e cóntanos a historia de dúas mulleres que estaban apañando fabas e unha 
perdeu o reloxo entre o millo. Entón a compañeira dille: “ti vai mirando que eu vou 
prender San Antonio”, pero xa non foi moi lonxe porque ao pouco xa apareceu o 

reloxo. E exclama dicindo “¡mira! Nunha 
leira con millo grande, con herba. Non lle 
gusta [ao santo] que o prendan”.  De aí a 
expresión “prender o Santo”, préndese 
o santo para axudar a encontrar un 
obxecto perdido.

Durante a mañá hai misas e os romeiros 
enchen o templo e achéganse á imaxe 
do santo, que ten varias fitas de cores 
colgadas e algúns billetes. Ao carón 
do santo colócase unha persoa que 
recolle as esmolas en cartos. Cando fai 
isto colle unha estampa e refrégaa pola 
parte posterior da imaxe e entrégalla ao 
romeiro que lle dera a esmola. Outros 
entréganlle tamén a bolsa co pan do 
santo e mesmo os hai que sacan o 
pan da bolsa para que o refregue pola 
imaxe. Isto ten lugar ao longo de toda 
a mañá.

Fóra do templo, pegado a un lateral, 
hai unha pequena construción efémera 
onde dúas mulleres “recollen”, esa 
foi a expresión pero o que realmente 
fan é anotar, as ofrendas que lle dan 
ao santo os romeiros, que agora son 

O ritual de tocar ao santo

Escoitando a misa de Santo Antonio
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maioritariamente misas e diñeiro, pero noutros tempos era carne de porco e froitos 
da terra. 

Na parte posterior da reitoral dáse “o pan do santo”. O molete de pan xa está metido 
nunha bolsa de plástico e o romeiro dá o diñeiro e recibe a bolsa. O pan, previamente 
bendicido, din que é para darlles aos animais para que curen ou non collan males, 
pero tamén é para comer. Pero o pan tamén era para darlles aos pobres, algo moi 
vinculado á orden franciscana que promulgou o culto ao santo de Padua. E con este 
feito temos que relacionar a existencia histórica dunha confraría na que os confrades 
participaban dunha ración de comida, formada por un quilo de carne, un litro de viño 
e un quilo de pan.

Rematada a misa solemne ten lugar a procesión, na que xa non van animais, pero 
“antes había vacas na procesión” e os animais asistían á misa desde fóra do templo. 
No ano 2009 había un par de cans e un cabalo.

Santo Hadrián de Verdes
En Verdes, ao carón do Anllóns, está solitaria no medio da agra a igrexa parroquial 
baixo a advocación de Santo Hadrián. Para chegar aquí temos que coller desde 
Coristanco cara a Xaviña e cruzar o Anllóns pola ponte de Porto de Eguas.

En Verdes fan a romaría en varios días: o primeiro de xaneiro celebran o que chaman 
o Santo Hadrián pequeno; tamén o conmemoran o primeiro domingo de xuño, o 
último sábado e domingo de setembro e todos os terceiros domingos de cada mes. 

Din, e tamén se di na estampiña que se dá na igrexa, que é protector das persoas 
contra as verrugas, úlceras e enfermidades infecciosas. Os devotos traen cera, 
galos e centeo que se poxan na “casa da fábrica” despois da función relixiosa. 
Hai unha imaxe procesional do santo e outra máis pequena; esta ten un “coitelo”, 
co que o sancristán fai o ritual de “poñer o coitelo” sobre a verruga para que esta 
desapareza. O ritual consiste en facer co “coitelo” varias veces o sinal da cruz sobre 
a verruga, mentres pode recitar unha xaculatoria.

Había unha confraría, constituída en xullo de 1622, á que podían pertencer os veciños 
das parroquias da redonda. Os confrades tiñan a obriga de asistir á misa do patrón, 
senón, eran penalizados con media libra de cera, de “sentarse a la messa ansi los 
hombres como las mujeres” e asistir ao enterro dos confrades.

Santa Ana da Rabadeira
Esta festa que agora se celebra na aldea da Rabadeira (Seavia), coincidindo coa 
Ascensión, tivo a súa orixe noutro santuario situado no monte de Santa Ana de 
Nogueira, nos límites das parroquias de Couso e Seavia.

O feito de que a primitiva capela estivese situada nun lugar afastado dos núcleos de 
poboación pódese deber a cristianización de vellos cultos pagáns relacionados coa 
fecundidade e maternidade que deberon existir neste monte. Esta cristianización 
faise precisamente a través de Santa Ana, nai da Virxe.
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Cando a romaría se celebraba no antigo santuario saía unha procesión dende a 
igrexa de Seavia coa santa, acompañada polo crego e os fregueses, cara á capela. 
De Couso saía outra procesión en dirección ao mesmo lugar presidida polo seu cura 
párroco, que agardaba nos lindes da parroquia ata que o crego de Seavia a fose 
recibir. 

O monte dos arredores da capela enchíase de romeiros que acudían a pé ou dacabalo. 
Despois da celebración dos actos relixiosos e de facerlle a ofrenda á santa, case 
sempre en trigo, xantábase a carón do santuario. Ao chegar a tardiña, de novo en 
procesión, a imaxe de Santa Ana volvía para a parroquial de Seavia.

Estas cantigas populares fan referencia a esta festa cando se celebraba no monte 
situado preto da aldea de Nogueira.

 Viva San Ramón de Couso
 e a Virxe da Ferreira,
 San Mamede de Seavia
 e Santa Ana de Nogueira.

 A señora Santa Ana,
 ten a roupa na bugada,
 as neniñas de Nogueira
 puidéronlla ter lavada.

No ano 1916 foi cando se fixo o traslado desta romaría para a Rabadeira, onde se 
construíu a nova capela, situada á beira da estrada de San Roque a Santa Comba. A 
ela trasladáronse tamén  os retablos e as imaxes da anterior.

A romaría sufriu variacións co paso do tempo, pero aínda conserva  algúns ritos 
da etapa anterior. Así a antiga procesión foi substituída por un percorrido en coche 
coa imaxe da santa polos lugares da parroquia, acompañada polos membros da 
comisión que aproveitan para recoller donativos para a festa.

O día da celebración algúns romeiros traen como ofrenda leite muxido do día, 
pedíndolle á santa unha boa xestación e lactancia para os animais, petición que 
tamén se fai extensiva para as mulleres embarazadas. Algúns romeiros despois de 
escoitar a misa, levan lazos de cinta para que as futuras nais as poñan en contacto 
cos peitos ou no caso dos animais para tocar os ubres, para  ter un parto feliz e que 
logren unha boa lactancia.

3.8. Romarías de Dumbría

A Virxe das Neves na Fonte Santa
Para chegar á capela da Fonte Santa hai que coller a estrada que de Brens sobe cara 
a factoría de Ferroatlántica no lugar do Hospital, pero ao chegar á altura de Figueiroa 
está indicado o estreito desvío que nos levará ata a capela, atravesando esta aldea.

Esta foi unha romaría de sona comarcal, pero hoxe a penas ten presenza e aquí 
xúntase uns poucos veciños da parroquia de Buxantes ou orixinarios da mesma. 
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O lugar é coñecido como a Fonte Santa e está ao pé do camiño xacobeo que vai a 
Fisterra, polo que é citado, entre outros, por Erich Lassota.

Nun prado diante da capela está a fonte e o cruceiro. O cruceiro foi colocado aquí 
no ano 1960, xa que estaba orixinariamente como a un quilómetro do santuario, 
indo cara ao Marco do Couto, e chamábase o Cruceiro Xordo. Hai unha lenda 
sobre a súa orixe que di que unhas señoras de Cee colleunas a noite nesta paraxe 
campía e co medo metéronse entre a leña, rezaron toda a noite para que non lles 
pasase nada e prometeron erguer un cruceiro no sitio si saían sas e salvas desa 
aventura. Coa concentración do monte o cruceiro xa non estaba ao pé do camiño 
e decídese cambiar de situación e colocalo nun lugar máis concorrido. 

A romaría víñase celebrando o 5 de agosto e, desde 1920, o 8 de setembro, 
segundo conta Modesto García Quintáns. A capela dise que a fundaron os monxes 
de Moraime, pois Buxantes pertencía a ese convento bieito e estaba baixo a súa 
xurisdición. A capela pode ter unha orixe de finais do século XIV ou comezos do 
XV; despois, a fins do século XVIII sería ampliada. No interior hai unha gravura que 
semella a pegada dun pé humano e dise que é a dun peregrino francés que ía cara 
a Fisterra e que morreu nese lugar. Hai a crenza de que poñendo o pé encima se 
colle forza para seguir o camiño.

Este tamén era un lugar onde podían 
pasar a noite os peregrinos, pois aínda 
tiñan por diante un bo anaco de monte 
despoboado. E así, unha visita de 1827 
fala da “casa destinada pa Hospital de 
pobres”. Tamén había unha taberna e 
atendían os escribáns o día da feira, pois 
como nos di o Catastro de Ensenada, 
neste lugar celebrábase unha “…feria 
que se celebra mensualmente en el 
sitio nombrado fuente santa”. Tamén 
fala da feira un visitador eclesiástico en 
1741: “y hai feria los terzeros domingos 
de mes”.

Para que a xente que acudía á feira 
puidese asistir á misa sen problemas de 
aglomeración faise, no ano 1792, unha 
capela exterior no lateral norte. Hoxe o 
altar énchese de prendas de todo o tipo 
que deixan os peregrinos: tarxetas, fotos, 
botas, recortes de prensa, candeas, etc., 
tamén hai un Libro do Peregrino no que 
os peregrinos escriben ou debuxan as 
súas opinións.

A esta romaría acudían os romeiros, 
entre outras, para pedir a fertilidade Estampa da Virxe das Neves
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para o seu gando e a coller auga na súa fonte: “iban buscar aghua á fonte cando 
unha vaca ou unha muller non daba leite”. E cando se ía buscar a auga había 
que regresar sen falar con ninguén no camiño, logo esa auga mesturábase cos 
alimentos.

Santa Lucía de Olveira
Na parroquia de San Martiño de Olveira está a capela de Santa Lucía, solitaria nun 
campo no medio de novas praderías. Para chegar á capela hai que ir ata Olveiroa e 
na estrada coller unha pista que remata á entrada do campo de Santa Lucía. Non 
temos moitos datos sobre a historia deste pequeno santuario, onde se celebra unha 
das romarías máis importantes do val do Xallas. Sobre o lintel da porta podemos ler 
que foi reformada en 1918. No lateral sur ten un altar exterior cuberto. E cara ao lado 
norte, e xa nun extremo do campo, está a fonte, renovada e inaugurada o día da 
festa de 1986. A esta fonte acoden os romeiros a lavar os ollos e teñen que deixar o 
pano a secar. Agora como non hai silveira nin gamallos ao redor dela, alguén deixou 
alí unhas pólas. Hai romeiros que tamén deixan algunhas moedas. A romaría aquí 
celébrase o luns de Pentecoste e non o 13 de decembro. Na veciña aldea de Lucín 
hai un pequeno hórreo onde se gardaba o millo que pertencía ao santuario.

E a copla di que:

Santa Lucía de Olveira
queda no altar maior,
dálle o aire, dálle a sombra
e dálle tamén o calor.

E no Ézaro tiña lugar a romaría de San Sadurniño, de carácter local, pero ao que 
se ofrecían polas verrugas e para que trouxese o bo tempo. Seguramente tamén 
habería romaría na capela de San Marcos, en Hospital, asaltada polas tropas 
francesas, ou na de Santa Lucía, situada na parroquia de Berdeogas. Ambas capelas 
desapareceron nas primeiras décadas do século XX.

3.9. Romarías da Laracha

Santa Margarida de Montemaior
Para chegar ata aquí pódese subir desde A Laracha ou desde Sofán, pero tamén se 
baixa desde a Silva, porque este santuario xa queda entre Bergantiños e as Terras 
de Ordes.

O santuario
O santuario de Santa Margarida é un templo que chama a atención pola súa fábrica 
e por certos detalles, como a dobre xanela que dá ao lateral norte, cun minúsculo 
rosetón e un despezamento curioso da pedra, o que se podía datar no século 
XVI. Como chama a atención a cruz procesional, con tres corpos e moi decorada 
mediante estruturas arquitectónicas e figuras. No interior do templo hai varios 
exvotos narrativos. 
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No exterior hai un altar onde se di a misa solemne o día da romaría. Foi levantado 
en 1717, seica porque a xente non collía no interior e rexistrábanse “desmayos por 
falta de respiración, las luces a apagarse.... una contínua gritería”, como lemos na 
documentación.

Nun lateral do campo hai unha construción que foi hospital de pobres e escola de 
ferrado na posguerra. Aquí tamén comían os funcionistas e os seus convidados. 
Agora comen os cregos. Na visita pastoral de 1791 prohíbense as comidas que daba 
o párroco nese día e na véspera por “hallar noticia de algunos excesos y gastos 
supérfluos”.

Hai veciños no lugar que recordan cando viña xente a durmir ao hospital e como facían 
“unha empallada” con palla e leña para durmir no chan. Os enfermos permanecían 
aquí, ían lavarse á fonte e pedían polas casas para comer.  

A fonte
Outro elemento importante nesta paisaxe 
é a fonte da santa. É unha construción 
de pedra que semella unha pequena 
capela onde había unha imaxe da santa. 
Ese espazo seica se pechaba cunhas 
portas para preservar a intimidade dos 
enfermos que se ían lavar. 

Os romeiros veñen ata a fonte para 
facer o ritual de lavar a parte enferma do 
seu corpo, pero tamén beben e enchen 
botellas para levar para a casa. E William 
Christian conta a anécdota de que en 
1977 un tendeiro fixo nesta romaría as 
Américas vendendo un camión de porróns de plástico para que a xente puidese 
levar a auga para as súas casas.

E non son xa moitos os que deixan a secar o pano, que usaron para refregarse, 
sobre a parede que hai ao carón da fonte. 

A romaría 
A romaría de Santa Margarida celébrase o 20 de xullo. O 22, 23 e 24 teñen lugar 
as patronais na igrexa parroquial, por iso din que “salta un día” ao quedar no medio 
unha xornada sen festa. 

Aquí chegaban os romeiros na véspera e pasaban a noite facendo baile de pandeireta 
e durmindo de pousada nas casas da aldea ou no hospital. Hoxe veñen e marchan 
no día.

O campo énchese de postos de venda de todo tipo, pero o que tiña sona aquí seica era 
a venda de queixos. Nesta romaría os postos non pagan un alugueiro por instalarse, 
unicamente poden achegar unha cantidade voluntaria para axudar á súa limpeza.

A fonte de Santa Margarida
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O día empeza cunha misa ás oito da 
mañá, á que seguirán outras a cada hora, 
alternándose no interior da capela e fóra. 
Os romeiros tocan e refregan o pano 
ou a estampa polo manto da imaxe da 
santa ou polos pés. Despois depositan 
unha esmola e collen unha estampiña. 
Sobre o altar maior hai outra imaxe 
pequena cunha asa que cando se xunta 
moita xente o sancristán cóllea para que 
tamén a poida bicar.

Antes da misa solemne prodúcese a 
chegada do ramo, que é a proba de que 
os seus portadores, os funcionistas, 
sufragan a festa. En ocasións esta 
entrada facíase acompañada de música 
e o estrondo de foguetes. Achéganse 
á porta principal do santuario e entran, 
entón organízase unha procesión para 
sacar a imaxe e levala ata o altar exterior 
onde se vai celebrar a misa solemne. 
Os funcionistas irán detrás da imaxe 
portando o ramo.

O ramo é unha estrutura cónica de 
madeira e ferro recuberta totalmente con 
flores de plástico e outros adobíos que 
os que o collen adornan ao seu gusto.  

Rematada a misa o párroco diríxese aos 
asistentes e pregúntalles se hai alguén 

Refregando o pano da man pola imaxe da santa

O ramo de Santa Margarida

que se queira encargar da función do próximo ano; tamén pregoa o nome dos actuais 
funcionistas. O proceso para se converter en funcionista pasa por unha poxa, baixo a 
dirección do párroco, na que se licita por libras de cera ao remate da misa solemne. 
Se ninguén se presenta voluntario para facer a festa dise que “quedou no altar”, é 
dicir, non colle ninguén o ramo. Se alguén se fai cargo da festa do ano seguinte xa 
pode levar o ramo na procesión. 

Concluídas a misa e mais a cerimonia da poxa do ramo, celébrase a procesión na 
que saen os santos que hai no interior do templo. A procesión non dá volta no 
cruceiro, que está no medio do campo, senón que percorre todo o seu perímetro. 
Mentres, soan as campás e estalan foguetes. Despois tocan as orquestras e a xente 
marcha para comer nas súas casas ou nalgún restaurante, porque agora xa non hai 
merendas. 
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Santa Marta de Soandres
Esta festa celébrase o día 29 de xullo na igrexa de San Pedro de Soandres, á que 
se chega seguindo a estrada que desde A Laracha se dirixe a Meirama. Porén, esta 
romaría tivo a súa orixe na antiga capela de Santa Marta que había no monte que 
aínda actualmente se coñece co nome desta Virxe, situado no límite das parroquias 
de Coiro, Soutullo e Soandres. É un lugar estratéxico desde o que se divisa boa parte 
das terras do norte de Bergantiños.

Temos xa datos da existencia desta ermida desde o século XVI; posiblemente a súa 
fundación se deba aos monxes beneditinos do mosteiro de Soandres, coa intención 
de cristianizar algún culto pagán que se realizaba neste mesmo lugar. A comezos do 
século XVII, segundo nos deixa constancia o visitador Jerónimo del Hoyo, a capela 
estaba bastante deteriorada: 

“Visitó su merced la hermita de Santa Marta, questa en un monte alto y la hallo 
mal reparada, mandó su merced que a costa de la limosna que se ofrece en 
ella, la repare la persona que la lleva”.

Era costume pola Coresma ir en procesión desde a igrexa parroquial ata a ermida, 
pero segundo unha visita do ano 1634, debía ser pouca a concorrencia de fieis, polo 
que se deduce das recomendacións que o visitador que lle fai ao párroco: 

“Las procesiones del día de las Letanías Mayores que se ba a a Santa Marta, y 
lo mismo a otras que se hacen entre el año, ba poca gente, que el Padre Cura 
los avise y el que no viniere le condene”. 

A finais do século XIX ou comezos do XX deixouse de celebrar a romaría no monte 
denominado Coto de Santa Marta e pasouse a celebrar na igrexa parroquial, a onde 
se trasladou a imaxe desta santa, unha escultura labrada en pedra e policromada, 
duns 90 cm. de altura e de trazos rústicos, polo que algúns autores a datan na 
época medieval. Leva atributos domésticos, por tal motivo é a patroa das mulleres 
que se dedican aos labores do fogar. Avogosa para as dores dos oídos, os romeiros 
ofrécenlle candeas, esmolas e aceite de oliva. Este último, unha vez bendicido 
polo cura, os devotos unxen con el os seus oídos enfermos para que lles curen. 
Tamén é costume lavarse na fonte santa, que hai a carón da igrexa e que cura os 
oídos.

Unha vez celebrada a misa solemne antigamente sacábase en procesión a Virxe, 
levada por catro forzudos, polo seu excesivo peso, pero xa hai anos que esta imaxe 
pétrea non se saca da igrexa.

Esta romaría, que chegou a ter unha considerable repercusión nesta zona alta do 
concello de Laracha, nos últimos anos perdeu moitas afluencia de romeiros. Tamén 
se celebra a Santa Lucía o luns de Pascua.
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3.10. Romarías de Laxe

A representación do naufraxio 
O Naufraxio é o simulacro dun naufraxio que se vén celebrando nas augas do peirao 
de Laxe desde 1962 cada 17 de agosto. Esta celebración non é máis que unha 
mostra da estreita relación da xente de Laxe co mar, que foi sempre a principal 
fonte de recursos para a xente desta vila, ben en faenas relacionadas coa pesca, ben 
navegando nos barcos da mariña mercante. 

A festa do Naufraxio é unha invención de Avelino Lema Santos, un laxense que como 
moitos outros pasou a súa vida embarcado e sufriu varios naufraxios. Seica a idea da 
festa se lle ocorreu estando nun porto do Perú, onde viu un acto de homenaxe aos 
mortos no mar que lle chamou a atención. 

A primeira representación tivo lugar no ano 1962 con seis mariñeiros. Na actualidade 
a organización da representación corre a cargo da confraría de pescadores. Co tempo 
a festa pasou de ser a idea dunha persoa a ser algo representativo de Laxe.  

A representación ten lugar o último día 
das festas patronais de Laxe. Despois 
da misa celébrase unha procesión na 
que vai unha imaxe da Virxe do Carme 
do taller do imaxineiro compostelán 
José Rivas. A procesión percorre varias 
rúas. Cando chega á altura do areal os 
que portan a imaxe “danlle a volta”, é 
dicir, colocan a Virxe coa cara mirando ao 
mar. Moita xente contempla a procesión 
sentada ao longo do peitoril e do peirao. 
Con anterioridade, os mariñeiros que van 
participar na escenificación cerimonial 
xa embarcaron nunha gamela cara ao 
interior da ría.

Cando a imaxe da Virxe está no porto 
aparece entre os barcos fondeados a 
gamela cos mariñeiros. Nun momento 
un dos mariñeiros érguese e tira un ramo 
de flores ao mar, despois tiran unha 
bengala, sinal de que teñen problemas, 
vemos que se vai afundindo e os 
mariñeiros tíranse a auga e empezan a 
nadar cara á terra, pero catro deles dan 
volta ao se decataren de que un quedou 
atrás e tráeno flotando. Este é o “morto”. 
Cando chegan á rampla van subindo de 
xeonllos, de dous en dous, ata onde está 
a Virxe e bícana. Os catro últimos levan 

Os mariñeiros que participan na representación do 
naufraxio. Con chaleco o que fai de “morto”.

Os mariñeiros levan a imaxe da Virxe do Carme  
descalzos
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o “morto” ata os pés da Virxe e cando chegan xunto dela este revive. Para rematar 
a cerimonia todos cantan a salve mariñeira e a xente aplaude. Despois ten lugar a 
procesión marítima e ao remate os “náufragos”, descalzos, portan a imaxe ata a 
parroquial. 

Os Milagres en Traba
Outra festa importante neste final da tempada de estío en Laxe é a romaría dos 
Milagres; quizais fose a romaría máis importante de Laxe e nesta vila, contan, 
“cerrábanse as casas” para acudiren todos á mesma. Celébrase o cuarto domingo de 
agosto na parroquial de Traba. Esta parroquia, situada nun precioso val ao abeiro dos 
montes de Traba, que emboca nun inmenso areal, ten por patrón Santiago Apóstolo, 
pero a súa festividade non a celebran o 25 de xullo, senón o 30 de decembro.

A Virxe dos Milagres ten culto na igrexa parroquial de Santiago de Traba nunha 
capela lateral. Esta foi construída sobre 1927 e desta época tamén ten que ser a 
imaxe da Virxe. Este día a imaxe está recuberta de cintas onde prenden billetes 
os romeiros, que se achegan tamén a ela para refregar o pano ou unha estampa. 
Xunto á imaxe hai sempre unha persoa encargada de recoller a esmola e prender 
os billetes nas cintas. As escaleiras que separan a capela do nivel da nave da igrexa 
están cheas de candeas. As xanelas desta capela están abertas e os devotos poden 
contemplar a imaxe desde fóra. 

A Virxe dos Milagres en procesión

Arrincando areas da base da Cruz do Navegante

Antes viña xente da redonda e traía a 
merenda, hoxe segue vindo xente pero xa 
non hai merendas, algúns van merendar 
aos merendeiros que hai xunto á praia. 
Na vila de Laxe contáronos que asaban 
sardiñas e “churrillos” (espigas de millo) 
e ían coller froita ás hortas.

Santa Rosa de Lima
Santa Rosa ten dúas celebracións: o 21 
de xullo coa festa da Cruz da Rosa, e o 
propio día, o 30 de agosto. Esta dobre 
celebración ten que ver coa fundación da 
ermida en 1936. A proposta de erguer a 
capela parte de Manuel Ramos Mesías, 
concelleiro da Fronte Popular, e cóntase 
que “as dereitas” non quixeron participar, 
mesmo impediron a súa inauguración 
o 30 de agosto de 1941, establecendo 
a festa da Cruz da Rosa. A ermida está 
situada sobre o monte Cornaceiras.

Xunto a esta capela hai un cruceiro, a A 
Cruz do Navegante, ata onde soben os 
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de Laxe acender candeas para impetrar a seguridade no mar. Tamén subían nos 
anos da Guerra Civil os que tiñan que ir á fronte ou os seus familiares. A intención 
era agora impetrar a seguridade para os que ían á guerra, para iso arrincaban areas 
da pedra sobre a que se ergue o cruceiro e levábanas como amuletos protectores 
e “levábanllas uns ós outros cando estaban na guerra. Uns levábanas colgadas en 
bolsiñas ao pescozo. Tamén iban coller catro ou cinco pedras po porrón da agua, 
seica, dicían, que mantiña a agua máis fresca”. O cruceiro contan que o ergueu un 
navegante de Laxe, coñecido como Couceiro, que na segunda metade do século 
XVII se dedicaba ao transporte de mercadorías desde o Perú. Seica na última travesía 
traía unhas reliquias de Santa Rosa de Lima e prometeu que, se lograba chegar sen 
ser atacado polos piratas, erguería un cruceiro no punto máis alto da súa vila natal e 
enterraría as reliquias aos seus pés. 

Ademais, en Laxe temos que mencionar a Festa do Peñón, con intentos por 
recuperala ultimamente. Esta festa facíase nun outeiro sobre a praia de Soesto, a 
onde acudían a xente de Laxe coa merenda a agardar polos que viñan da romaría do 
Espírito Santo de Camelle. Ao chegar aquí comían e facíase baile.

3.11. Romarías de Malpica de Bergantiños

Espírito Santo en Barizo
En Barizo ten lugar a romaría do Espírito Santo, no mes de maio, nunha capeliña 
cerca de Bareango, indo xa cara a Mens. Nun muro da capela hai un escudo e 
unha lenda que di que a obra foi realizada en 1684. Este santuario contaba cunha 
confraría constituída en 1687. A confraría era, como case todas nestes tempos, 
“de comida” que se lle daba aos confrades e cregos no día da romaría. A finais do 
XIX trouxéronse a esta capela os supostos restos dun mártir, San Calixto, desde 

Imaxe de Santa Filomena, na igrexa 
de Buño

Roma. O crego que os mandou traer pensaba que 
os corpos santos motivaban a devoción máis que 
as imaxes. Pero pese a que a chegada deste santo 
está documentada, en Barizo cóntase a lenda de 
que chegou por mar nun barco que desapareceu sen 
deixar rastro.

Santa Filomena en Buño
En Buño tivo importancia a festa de Santa Filomena, 
unha advocación introducida aquí no ano 1859 por 
José María Pardo e a súa muller Rosa Parcero, ao 
parecer por unha promesa desta “en un momento de 
enfermedad peligrosa”. Hai que recordar que nese 
momento había unha gran taxa de mortalidade nesta 
parroquia. Un escrito do párroco de Cambre fala de 
que ten que saír para Buño a confesar e dar os santos 
sacramentos “a una multitud de enfermos en que se 
hallan casi la tercera parte de sus vecinos, por una 
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fiebre putrida, que tiene deborados en el tiempo de quatro meses más de setenta 
individuos”. 

O culto a Santa Filomena foi autorizado pola igrexa en 1837 e está considerada una 
das santas máis milagreiras e promocionada do século XIX. Pero en 1961 a Sagrada 
Congregación dos Ritos decide retirar esta festividade do calendario.

Pronto esta suposta santa tivo devoción entre os veciños de Buño e pronto  tamén 
empezaron os problemas entre o doador e o párroco. 

Hoxe a festa perdeu toda importancia. En 2005 cónstanos que non se celebrou, 
por iso cando entramos nunha tenda de olaría a preguntar, a moza que nos atendeu 
quedou estrañada e chamou pola nai, quen ao preguntarlle pola festa exclamou: “ai 
filliño, Buño acábase”. No 2009 si se celebrou.

Saíndo da vila de Malpica de Bergantiños está a capela das Neves ou de Santo 
Antón, onde agora só hai misa a este santo o día 13 de xuño. A ermida foi construída 
en 1639 e, moi preto, está o peto de ánimas de Santo Antón.

Na Ourada (Cores) está a capela da Nosa Señora da O, nun prado cerca, as fontes 
da O e de santa Lucía. Aquí celébranse estas dúas advocacións o 16 de setembro e 
o 13 de decembro. Tiña tamén a súa confraría.

Pegada ao pazo de Loroxo está a capela de San Ramón. A súa festa celébrase 
aquí o 31 de agosto. A procesión atravesa unha eira particular. Cóntase que unha 
vez un veciño non deixou que pasase pola eira, alterando o trazado tradicional, pero 
un malfado caeu sobre a casa. Unha historia parecida temos escoitado noutros 
santuarios, por exemplo en Trasufre, onde a procesión atravesaba unha leira e 
sempre o propietario cortaba o millo para que pasase, mais un ano negouse e o 
millo, contan, podreceulle todo. Antes xuntábanse os mozos e pedían para facer a 
festa e a música tocaba no pequeno campo diante da capela. Dinnos que o santo é 
bo para quedar embarazada, para ter bo embarazo e bo parto.

As visitas eclesiásticas falan da ermida de “San Nicolás fundada en el monte de la 
Nariga cuyo santo está en esta Yglesia y la renta la lleva el capellán de Nra Señora 
de la Orada… la hermita está arruinada del todo”, e tamén da de “San Antonio 
fundada en el mismo monte de la Nariga… arruinada”.

3.12. Romarías de Muxía

A Santiña de Trasufre
O santuario da Virxe de Aránzazu, chamada aquí do Espiño ou, mellor, a Santiña, 
está na aldea de Trasufre e foi fundado polo párroco Francisco Bretal Mariño entre 
os anos 1785 e 1788, para que durante o inverno puidesen acudir á misa os veciños 
desa aldea, xunto cos da Farrapa e Calo (esta da parroquia de Vilastose), xa que non 
podían cruzar o río Castro. 
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O santuario, situado fóra da aldea, ten unhas dimensións considerables. No exterior 
chama a atención os contrafortes e no interior, unha reixa de ferro fundido que 
separa os espazos que corresponden ao presbiterio e á nave. A imaxe do templo 
actual é de 1897 

Ao lado da fabricación oficial atopamos a versión popular que fai aparecer a Virxe 
en diferentes lugares próximos ao santuario. Para uns “a Virgen da Santa do Espiño 
apariçíu na pestanilla aquela que ten o puente de Trasufre ó lado de baixo, pa fóra, 
e pasabas por alí e si te arrodillabas choraba”. Esta versión responde a un feito 
histórico: en 1880 faise a ponte sobre o río Castro, que se financia cos fondos do 
santuario, e nun dos peitorís había un fornelo cunha imaxe de pedra e un petitorio. 
Houbo varios intentos de roubo e a imaxe seica apareceu máis dunha vez no fondo 
do río, ata que o párroco decidiu trasladala á fonte, onde agora está o fornelo baleiro. 
Outra versión leva esta aparición un pouco máis lonxe: “a Virghen aparesíu na fonte 
do Espiño, que está entre Aghar e Vilardouteiro”. 

Fóra do adro está unha casa, “a caseta”, onde se depositan as ofrendas en gran 
e, no andar superior, comían os cregos o día da festa. Máis abaixo está a fonte, de 
1887. 

Os romeiros van chegando pola mañá para escoitar unha misa e deixar unha esmola 
ou un exvoto de cera. Se a ofrenda é en produtos da terra, tales como millo, centeo 
ou trigo, deposítanse na caseta. No interior do templo procuran achegarse á imaxe, 
pasarlle un pano e acenderlle unha candea ou facer o ritual de poñer o santo, que 
aquí consiste en coller unha imaxe pequena da Virxe e facer con ela o sinal da cruz 
sobre unha parte do corpo, ao tempo que se di a seguinte fórmula:

Santa querida,
quítame a enfermedade
e dame a sanidade. Amén.

Logo poden desprazarse ata a fonte 
onde lavarán as verrugas cun pano que 
despois deixarán a secar nas silveiras 
que bordean o camiño; din que mentres 
vai secando o pano van secando as 
verrugas. Mentres lavan as verrugas na 
fonte contan que se di:

Verrugas traigo,
verrugas levo, 
voume lavar e
marcho correndo.

Tamén din que cando se colga o pano nas silvas recítase a seguinte fórmula:

Verrugas traio,
verrugas teño,
aquí colgo o pano 
e marcho correndo.

A fonte da Santiña de Trasufre
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Rematados os actos relixiosos, a xente xuntábase para comer polo campo e polos 
herbais. Era esta unha parte importante da romaría. 

Sabemos que a romaría é posterior á construción do santuario, que debeu empezar 
pola metade do século XIX, mais pronto colle forza; así, en 1880 o párroco escribe:

“Aquella mas que una romería es fiesta de campo que solo en su día concurren 
los comarcanos de dos leguas de radio con sus limosnas en frutos si el año y 
día lo permiten fuera de su día absolutamente nada.”

A romaría celébrase o 21 de setembro. Antes duraba tres días, coa súa véspera. 

San Roque do Monte
A capela de San Roque de Chorente (Moraime) localízase no alto do monte que leva 
o nome deste santo, situada entre a aldea de Chorente e a parroquial de Moraime. 
Chegamos a este santuario tomando unha desviación á dereita da estrada de 
Berdoias-Muxía, unha vez pasado Moraime.

A romaría celébrase o sábado seguinte ao 16 de agosto. Anos atrás celebrábase 
este día, propio desta advocación, pero desde hai unhas décadas cambiouse para a 
fin de semana coa intención de que puidese asistir un maior número de romeiros.

A fundación desta ermida está relacionada co antigo priorado de San Xulián de 
Moraime; o seu fundador, curiosamente, foi un prior desta parroquia tal como recolle 
o cardeal Jerónimo del Hoyo:

“Hay una hermita començada en el alto del monte, camino de Muxía, que 
levantó un prior con vocación de San Roque. Solo le falta la thechumbre, que 
las paredes, así del cuerpo como de la capilla están buenas”. 

A capela é unha construción moi sinxela. Neste santuario existía a tradición de 
cambiar a tella, que realizaban as mulleres dos mariñeiros de Muxía para que virase 
o vento e favorecese a chegada das embarcacións ao porto. 

Merendas en San Roque

Cando a romaría tiña lugar o propio 
día do santo, celebrábase unha misa 
solemne e a continuación saía a 
procesión con San Roque, ao que 
acompañaban Santa Mariña e San 
Xulián, patrón da parroquia. Unha vez 
que daba a volta ao cruceiro, volvía de 
novo á capela, rodeándoa pola parte 
de atrás. Pola tarde celebrábanse as 
merendas ambientadas con música 
de gaiteiros e á tardiña comezaba o 
baile que se prolongaba ata as doce da 
noite. As familias de Muxía tiñan moito 
costume de acudir a esta romaría, 
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igual que as da propia parroquia. Para os veciños de Chorente esta era a súa 
verdadeira festa. 

O párroco de Moraime era o que se encargaba de organizar a función coa axuda 
dalgún veciño de Chorente. Máis tarde pasou a ser organizada pola comisión de 
festas da parroquia. Nos últimos anos hai unha comisión propia para organizala, 
que lle deu un gran pulo, converténdose deste xeito nunha das festas importantes 
do concello muxián á que acode moita xente. Moitas familias xa veñen pola mañá 
xantar ao campo e logo continúan a festa o resto do día. Outras acoden á hora da 
merenda como se facía antigamente. 

Santa Mariña
A capela de Santa Mariña está na aldea do mesmo nome (Coucieiro). Para chegar 
hai que ir ata Vilarmide, na estrada que dos Muños vai cara a Cee, onde sae unha 
estrada que nos leva a Santa Mariña e Bardullas.

O santuario xa existía en 1676. Don Manuel Canosa Mouzo dicía que o fundara 
unha familia importante do lugar, a de Juan de Agar. O primitivo templo estaba no 
medio da aldea e no 1957 foi trasladalo ao campo dos Castiñeiros, onde xa se viña 
celebrando a festa profana. 

A procesión cando a capela estaba no interior do lugar. 
Foto R. Caamaño

Collendo a “terra da santa”

Escoitamos que “Santa Mariña apariçiu 
en Moraime, pero escapou pra Santa 
Mariña, por eso diçían que tiña as pasadas 
na Pedra Alta”, monte entre esta aldea e 
a de Bouzas, xa de Moraime. Esta lenda 
ten que ver cun feito histórico: o lugar 
de Santa Mariña pertencía á parroquia 
de Moraime, pero no ano 1868 pasou a 
depender da de Coucieiro.

A xente acode ao santuario e traen unha 
ofrenda á santa, que ben pode ser froitos 
da terra (cada vez menos) como centeo e 
millo, pés de porco e rellos cos que atan 
as vacas. Estes dous últimos produtos 
son poxados antes de empezar a misa 
solemne. 

Os devotos levan ”a terra da santa”, 
unha manchea de terra que agora teñen 
que cavala na porta da igrexa e que 
antes o crego collía na véspera, limpaba, 
bendicía e introducía debaixo do altar. 
A terra era “pa botarlle ás vacas nunha 
bolsa colghada ó cuello pa que a vaca 
dese leite”, tamén para as colleitas e 
“cando o millo tiña bichoca diçíamos 
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‘hai que ir buscar unha manchea de terra pra bichoca’”. Unha señora de Moraime 
díxonos que “a terra era para os de fóra [non os de cerca], para dar leite, pero aghora 
vai todo desfeito”.

Tamén se lle ten ofertado moita pólvora, tanta que “había que abrilos parághuas para 
que non che caesen as canas”. Era normal que os romeiros chegasen ao campo 
cunha ducia de bombas debaixo do brazo que facían estalar. Tamén se escoitaba 
nese día pólvora en toda a parroquia, á que “contestaban os de Villastose e os de 
Añobres”, costume este que se dá noutros santuarios dedicados a esta santa, como 
nas Maroñas (Mazaricos).

Todos os gastos e organización da festa corrían a cargo do santuario. Desde finais da 
década de 1970 unha comisión veciñal intenta que a parte profana sobreviva.

San Miguel en Coucieiro
Na cima do monte de San Miguel, perto da parroquial están as ruínas da capela de 
San Miguel. A capela existía a comezos do s. XVII, segundo Jerónimo del Hoyo. Era 
de arquitectura sinxela e destacaba un retablo de pedra, no que había unha imaxe 
do santo, tamén de pedra. No ano 1957 caeu a parede do lado norte e o tellado, e 
abandonouse.

O estado da capela nunca debeu de ser moi bo e en varias visitas fálase de que  
estaba “profanada [en 1791] completamente y hecha establo de ganados mayores 
y menores con inmundicia de estos, sin puerta ni otra cosa más que indique ser tal 
capilla que una imagen de San Miguel de piedra...”; mesmo se atopou un cabalo 
morto no seu interior. 

A San Miguel acudía toda a parroquia coas merendas: “a san Migheliño íbamos co 
xantar que aghora san Migheliño vaia por dios”. Aínda quedan veciños en Coucieiro 
que a lembran como unha das máis importantes; era a última do ciclo estival, por 
iso dicían:

Fun á Barca, fun á Santa, 
fun ás romerías todas, 
agora solo me queda, 
san Miguel das cebolas.

Danza de espadas na procesión de San Sidre

Tamén queremos mencionar San Sidre 
en Quintáns, que se venera nunha capela 
situada no medio do que era o campo 
da feira. Durante a procesión celébrase 
unha danza de espadas. E entre as 
romarías vidas moito a menos citamos 
San Lois en Bardullas, a onde acudían 
os romeiros para escalar os oídos co pau 
[o báculo] do santo, e o Espírito Santo 
en Vuiturón, famosa polas carreiras de 
cabalos que se celebraban no chamado 
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campo das Pescas. E entre as desaparecidas a de San Eutelo, no Castro, avogoso 
para as mordeduras de cans con rabia.

3.13. Romarías de Ponteceso

Nosa Señora do Faro
Esta romaría celébrase o 8 de setembro na capela situada no cume do monte Faro, 
(Brantuas). Desde este lugar domínase unha ampla vista panorámica da parte sur da 
comarca de Bergantiños. Para chegar alí deberemos coller a estrada que desde A 
Campara (Cores-Ponteceso) se dirixe a Corme. Despois de pasar Brantuas de Arriba, 
desviámonos á dereita por unha pista que leva ao alto do Faro. 

A comezos do século XVIII sabemos que xa existía este santuario, pois achéganos 
noticias sobre el o visitador do arcebispado compostelán, Francisco de Castro e 
Figueroa, no ano 1711 temos contas da súa confraría, que oficialmente non se 
constitúe ata 1729.

O retablo, en pedra, foi realizado en 1731 polo artista de Tines, Domingo Martínez, 
e pintado ao ano seguinte por Francisco Gomes, de Caión. En setembro de 1959, 
inaugúrase coa presenza do cardeal Quiroga Palacios o monumento ao Sagrado 
Corazón de Xesús, mandado levantar polo emigrante Ricardo Pose Ourens.  

Na ladeira sur do monte atópase a fonte santa e un cruceiro. Os romeiros acoden ao 
pé da fonte para lavar as verrugas e outras partes doentes do corpo e logo deixan 
os panos a secar. A auga, di un vello romeiro, “é boa pra todo, pro catarro, pas 
verrugas, pa todo”. 

Na aba norte están os restos dunha construción co teito cuberto por grandes laxes 
de pedra. Era a casa na que comían os cregos no día da romaría, pero poida que fose 
tamén a antiga casa do ermitán que coidaba do santuario. 

Respecto á lenda só atopamos unha romeira de Ponteceso que nos contou que 
“diçían que a Virxen apariçiu aquí”. 

Nas constitucións da confraría dicíase que á misa solemne tiñan que asistir o 
párroco e cinco cregos máis, e que había que darlles de comer e pagarlles; ou que os 
primeiros luns de cada mes tiña que celebrarse na capela unha misa polos confrades 
“vibos y difuntos”; e no día da festa “ayga de haver precisamente quatro libras de 
cera blanca en belas sin que en esto faltase cosa alguna”. Tampouco podía faltar a 
comida no día da romaría para os confrades: 

“la qual se a de componer de bacas, carnero pan y bino para los cofrades, q. 
a cada uno que fuera vezino desta fra. y estubiere casado se le ayan de dar 
dos porziones y por ellas aya de pagar cada mes de Agosto o septiembre un 
ferrado de trigo; y los viudos y viudas de dha fra. ayan de pagar cada uno medio 
ferrdo de trigo [...] y a cada uno se les ha de entregar la porzión correspondiente 
según ba menzionado.”.  

A confraría pagaba ademais “fuego, músico cozinero, y otras cosas prezisas para 
su celebración”. Nas contas de 1712 hai gastos de dous bois, un carneiro, viño, 
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músico, cociñeiro, “de la molienda”, dúas galiñas, especias, sal, leña, etc. Noutros 
anos os bois son substituídos por vacas e pasan de dúas unidades a tres. Por estas 
comidas a confraría recibe continuas advertencias de que “se modere el gasto de 
comida qe se da a los sr sacerdotes…” (1726). E así, na visita de 1753, dise “… y no 
permita se de comida algª a los sacerdotes mas que tan solamte. un desaiuno …”. 
Os confrades tamén explotaban pagando unha renda, varias “chouzas y resíos” no 
monte que pertencía ao santuario.

Os mariñeiros de Corme sempre lle tiveron gran devoción a esta Virxe. O día da súa 
festividade son moitos os cormeláns que acoden a este santuario para participar nos 
actos relixiosos e achegarlles as súas ofrendas. Son varias as cantigas populares nas 
que a Virxe do Faro aparece para esta xente do mar como vixilante ou protectora 
dos mariñeiros. 

Nosa Señora do Faro,
está no monte e non dorme.
Ve pasar aos mariñeiros
que van á sardiña a Corme.

Neste santuario as mulleres dos mariñeiros facían o ritual do cambio de tella, subían á 
ermida a virar a tella para que o vento viñese do nordés ou do vendaval. Á realización 
desta práctica fai alusión esta cantiga:

Vamos xunto á Virxe
que nos mande o vento
para que chegue o barco.

Antes do día da romaría celébrase na igrexa parroquial unha novena na honra desta 
Virxe. O día 8 pola mañá sóbese en procesión esta imaxe desde o templo parroquial 
ata o santuario e volverana “baixar” o domingo seguinte pola tarde. Na capela 
vanse celebrar varias misas antes da solemne, que se celebra no sitio dun antigo 
campo de fútbol. No palco están colocadas tres imaxes: a Inmaculada, San Xulián e 
a propia  deste santuario; hai tamén outra nunha caixiña, unha imaxe de dimensións 
reducidas, é a que ten o funcionario para pedir polas casas unhas semanas antes do 
día da romaría. 

Durante a celebración de 2009 o párroco 
fixo varias veces alusións aos que están 
na patria chica, no Uruguai, incidindo 
na emotividade deste día para os que 
están na emigración. Rematada a misa 
organízase unha pequena procesión, 
presidida pola cruz parroquial, ata 
a capela. As dúas imaxes da Virxe 
levan billetes de banco colgados. A 
procesión non entra directamente na 
capela, senón que agarda máis de dez 
minutos na porta a que remate a traca 
de pólvora. A procesión da Virxe do Faro agardando o remate da traca 

para entrar no santuario
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A continuación comeza o xantar campestre arredor das grellas que quedan 
fumegando.

Santo Hadrián en Corme
En Corme celébrase o Santo Hadrián na igrexa parroquial. A festa celébrase o día 
dezaseis de xuño xunto co Sacramento. Agora hai unha misa a media mañá e outra 
a última hora, seguida dunha procesión. Pola noite hai verbena, sempre e cando a 
festividade non coincida coa de Malpica de Bergantiños. 

Dise que o santo “trouxérono d´arriba”, do alto do monte tras Gondomil, onde 
estaba a capela de Santo Hadrián Vello. A lenda di que o monte era un bosque 
inzado de serpes que mordían á xente e que chegou santo Hadrián cunha tropa de 
romanos e botounas fóra. Para outros, esas serpes eran voadoras e o santo fixo 
que se agochasen baixo terra, agás unha que quedou petrificada e que podemos 
contemplar no monumento coñecido como a Pedra da Serpe en Gondomil. Este 
relato apunta á serpe como símbolo do mundo precristián, vencida por Santo Hadrián 
e expulsada cara ao inframundo da terra, lugar onde se sitúa o inferno. Tamén hai 
quen di que foi o propio Santiago quen veu axudar a Santo Hadrián e que deixou a 
súa pegada no camiño que vai de Corme á praia da Hermida.

Outra tradición conta que había unha capela na illa da Estrela, por iso a misa coincidía 
sempre coa marea baixa. Nesa illa apareceu a Virxe que lle deu o nome e facíase a 
festa o luns de Pascua. Os devotos ían alí en marea baixa e recollían terra que se 
metía en bolsas colgadas do peito para curar as hemorraxias das mulleres; logo, a 
festa seica se facía en terra firme. A Virxe da Estrela non puido chegar mais que polo 
mar, “apariçiu alí e diçian: é como unha estrela que caiu do ceo”, de aí o seu nome. 
E cantábase a copla: 

Nosa Señora da Estrela,
ten as sardiñas de plata.
Quen llas dou, quen llas dou.
O catalán da Barraca.

Outra lenda alude a que na illa, ou nas dunas da praia da Hermida, está asolagada a 
cidade de Valverde. 

San Vicente da graña
Vindo de Mens cara a Ponteceso queda á dereita a igrexa de San Vicente da Graña. 
Seica son os restos dun mosteiro que houbo aquí a comezos dos tempos medievais, 
o mosteiro de Almerezo.

“San Vicente te acrecente / como o millo na semente”. “Polo San Vicente ten o 
día unha hora máis / metá pola mañán, metá polo serán”. Aquí tamén se celebra o 
san Bernardo o 20 de agosto e ”había merendas e os curas poñían unha boa mesa 
xunto ó río”. 
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3.14. Romarías de Vimianzo

A Faguía de Carnés
Esta festa naceu a raíz da creación da confraría de San Cristovo de Carnés no ano 
1608, na que se facía un xantar para todas aqueles persoas que eran confrades, 
sacrificando unha vaca das que vivían en liberdade nos montes próximos. Ese día 
repartíase entre os comensais carne, pan e viño. As sobras poxábanse e os ingresos 
ían para a confraría.

A partir dos anos trinta do século XVII deixáronse de consignar as contas da confraría, 
ben porque esta deixou de existir ou porque dun xeito intencionado non se deixou 
constancia delas para evitar o control dos visitadores arcebispais, que eran moi 
críticos con este tipo de comidas polos seus excesos e o mal exemplo que daban 
diante dos fregueses.

Entre os anos 1832 e 1833 construíuse a Cerca, o recinto amurallado onde se segue 
a facer a festa. Nun texto que fai referencia a esta construción aparece documentada 
por primeira vez a palabra faguía. Máis tarde, a este espazo engadíronselle uns 
mesados en pedra e plantáronselle uns castiñeiros, que posteriormente foron 
substituídos polos actuais plataneiros de sombra. Por estes anos a confraría de San 
Cristovo gozaba de boa saúde económica, pero a partir de mediados do século XIX 
comeza o seu esmorecemento, ata chegar a desaparecer no ano 1894. A pesar 
desta desaparición a comida comunal continuaría cambiando o seu sentido orixinal, 
pois deixa de ser para os confrades e pasará a destinarse aos pobres que ese día da 
festa se acheguen á parroquia. 

Desde 1894 ata 1927 desaparecen os datos sobre a festa e será a partir deste 
último ano cando comecen a aparecer as contas das festas parroquias ata 1952. 
Nestes datos fálase da comida de vésperas, á Faguía, e da festa do día do santo. 
Tamén se nos di que volve existir a confraría e que os seus membros pagan as cotas 
en cartos ou trigo.

Durante a comida os pobres situábanse ao redor do muro da Cerca e diante da 
caseta onde se cociñaba sentábanse o cura, o médico e outras persoas destacadas 
da parroquia. Estes eran os que primeiro probaban a comida para dar exemplo de 
que estaba en bo estado. Había comensais que traían potas para levar comida para 
os días posteriores. Durante este período estaba mal visto que os veciños comesen 
cos pobres, para evitar ser considerados o mesmo ca eles. Unha vez rematada a 
comida, comezaba a festa. 

Segundo algúns testemuños veciñais, antes da Guerra Civil xa se servían callos 
nestas comidas para pobres. O costume de subir o santo á Cerca, tal como se segue 
a facer agora, é relativamente recente. 

Diante da diminución da afluencia de pobres que acudían a esta comida de vésperas, 
nos anos setenta dos século XX a Faguía déixase de celebrar ata que no ano 1981 un 
grupo de veciños a recupera de novo e inicia así a terceira etapa, pero dándolle un 
sentido novo a esta celebración; agora non é unha comida para pobres, senón para 
todo tipo de persoas. É organizada pola comisión de festas, apoiada por un grupo 
de veciños.  
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O día 8 comezan xa na Cerca 
cos preparativos dos callos e o 
acondicionamento do espazo onde se 
repartirán. Ao seguinte día a partir das 
seis da mañá princípiase a cociñar os 
callos, logo dunha tirada de bombas que 
anuncian o evento. Cada unha das olas 
nas que se fan pertence a unha familia 
da parroquia, que as cede para este 
día. A media mañá xa están preparadas 
as primeiras olas de callos. Son os que 
probarán a veciñanza que anda por 
alí, para que lle dea o seu parecer aos 
cociñeiros.

Cara ao mediodía achéganse os veciños 
coas súas potas para levar unhas racións 
para xantar nas súas casas. Tamén 
comen deles os que están a traballar na 
Cerca. Pola tarde, séguese a cociñar. Ás 
sete principia a misa en honra de San 
Cristovo, á que concorre toda a xente 
da parroquia. Unha vez rematada, lévase 
o santo en procesión ata o campo da 
Cerca, acompañado por un grupo de 
gaitas. Cando chega á porta de entrada 
hai que baixalo para que entre e, unha 
vez atravesado o campo, sitúase sobre 
un muro de pedra. Unha vez que o San 
Cristovo está presidindo o acto empeza 
o reparto dos callos. Os asistentes 
previamente terán que facerse cunha 
cunca para o viño e unha cazoliña de 
barro para os callos. 

O reparto faise seguindo todo un 
ritual. Primeiro saen os rapaces coas 
cestas cheas de anacos de pan e, a 
continuación, desfilan os servidores dos 
callos, todos eles homes, as mulleres 
están no mostrador no que se entregan 
os cacharros de barro. 

Cada parella de homes, collendo un por cada asa, leva unha ola de callos e un cullerón 
para servilos. O reparto comeza polo fondo do campo para evitar que a xente se 
amoree na zona da cociña. Os asistentes vanse achegando aos repartidores para que 
lle enchan as cazolas. A pesar da multitude de xente, o reparto faise con axilidade e 
ao cabo de pouco tempo todos están saboreando os callos. Ao mesmo tempo, un 

Procesión de San Cristovo cara ao Campo da Cerca

Repartindo os callos
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Comendo os callos

grupo de gaitas ou unha charanga aleda 
coa súa música o acto.

Para darnos unha idea da importancia 
desta festa valla o exemplo que no ano 
2009 repartíronse unhas 3.000 racións 
de callos, para as que se empregaron uns 
1.000 kg. de carne e cerca de 200 kg. de 
garavanzos. O que en anos atrás foi unha 
comida para confrades, ou despois para 
pobres, actualmente converteuse nunha 
das festas gastronómicas de maior sona 
da Costa da Morte e recentemente foi 
declarada de interese turístico

A Virxe de Castrobuxán
Indo de Vimianzo cara á Ponte do Porto á altura de Calo sae a pista que nos leva 
ata a ermida de Castrobuxán. A capela, situada ao pé dun castro do que recibe o 
topónimo, está nun campo no que atopamos a fonte santa e un cruceiro e tamén as 
ruínas dunha solitaria casa. No interior da capela destaca o retablo de estilo barroco 
con representacións da Anunciación, da Visitación, a disputa cos doutores da lei, 
do Nadal e da Adoración dos Magos. A imaxe da Virxe de Castrobuxán é de estilo 
renacentista. 

As orixes deste santuario deben de estar no século XVII, pois en 1624, segundo 
conta Lema Suárez, existía na parroquia de Calo, á que pertence este santuario, 
unha confraría da Nosa Señora da Concepción de Castrobuxán e un ano máis tarde 
o libro de contas fala de retellar a capela. Esta, despois dunha visita do arcebispo 
Bartolomeu Raxoi, foi renovada en 1756. O arcebispo tamén criticou os gastos 
excesivos en comida da confraría. Esta era unha das máis importantes desta zona 
en canto a rendas e mesmo fai un préstamo á parroquial de San Vicenzo de Vimianzo 
para as obras desta igrexa en 1833.

Hoxe a romaría, que se celebra no luns de Pascua e no 15 de agosto, perdeu 
importancia.

San Fins de Cambeda
A capela de San Fins está no medio da aldea deste nome. Podemos ir desde a 
parroquial de Cambeda ou desde o cruce de Caxadas. A actual construción é de 
1931; débese ao párroco Saturnino Guinarte, que desfai a vella ermida aducindo 
que era moi cativa. A primitiva capela estaba baixo o padroado do mosteiro de San 
Martiño Pinario; en varias visitas eclesiásticas fálase do seu “estado indecente”, así 
en 1817 dise que “sirve de asilo y abrigo a los ganados”, e díselle ao párroco que 
avise ao abade para que a repare.

Detrás da capela, agora dentro dun terreo cercado por un veciño, está o carballo 
santo, un carballo centenario ao que, segundo nos contaron, “traían os rapaces 
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herniados, aghora xa non”. Para facer 
este ritual tiñan que coller unha póla 
do carballo e abrila á metade, pero sen 
cortala do tronco da árbore. Despois 
pasaba ao rapaz pola fenda da póla 
nove veces. Ao remate volvían xunguir 
a póla con terra ou barro e amarrábana 
cun trapo. Pasado un tempo se a póla 
prendía o rapaz curaba. O ritual podíao 
facer calquera, pero como non todos 
sabían había un home na aldea “ó que 
viñan buscar”. Hoxe o ritual consiste 
en dar nove voltas ao redor do carballo 
musitando unha oración e collendo de 
cada volta unha folla, que ao rematar Dando voltas ao carballo santo

tiran ao chan. A folla cóllese para levar conta do número de voltas que se dan. 
Tamén hai a crenza que non se deben cortar as pólas.

Fóra da aldea, xunto ao rego de Cambeda e entre as silvas, está a fonte do santo. 
Contan que “antes, iban coller agua. Din que apariçiu san Pedro Fins alí”. 

Hoxe a esta romaría acode medio cento de persoas da parroquia, pero antes “había 
muitas merendas e as bailas da misa eran diante da capilla”. Tamén había ofrendas 
de millo. Rematada a misa hai unha procesión ao redor da capela, que antes ía ata o 
cruceiro, situado no campo onde agora se fai o baile agora. 

San Bartolomeu
No alto do monte de San Bartolomeu hai unha pequena capela. Desde Vimianzo 
collemos a estrada cara a Salto e no alto sae á dereita unha pista. No ano 2006 había 
pancartas pedindo o asfaltado da pista; no 2009 xa estaba asfaltada, polo que os 
coches chegan ata á porta da capela. Perdeu así este lugar o encanto dun sitio de 
difícil acceso. Desde o alto, se o día o permite, hai unha ampla vista dos vales de 
Vimianzo e Salto e chégase a ver o mar. O cume do monte está formado por grandes 

Subindo o santo nun tractor

rochas graníticas, mesmo hai unha que 
din que é abaladoira; nunha especie de 
abrigo natural contan que poñía a mesa 
o párroco o día da romaría. Máis abaixo 
está a fonte do santo, abandonada.

Da historia da pequena capela pouco 
sabemos e Xosé Mª Lema aventura 
o ano 1681 como posible data da súa 
fundación. 

A súa romaría recuperouse nos últimos 
tempos, en parte grazas á concentración 
de motos de trial que se viña facendo un 
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sábado cuxos participantes lle pediron ao crego que lles dixese unha misa. Despois 
empezaron os intentos por cambiar a romaría de día, o propio día é o 24 de agosto, 
para facela ao domingo seguinte a esta data e contra a vontade dalgúns maiores da 
parroquia que pensaban que a romaría “ten que ser no propio día”. 

Dise que San Bartolomeu é avogoso “pa terra do trigho”, é dicir, “cando se estropea 
o ghran”. Entón os romeiros traían unha ofrenda de trigo e collían terra nun oco 
detrás do altar e levábana en bolsas para a casa para mesturar co trigo na sementeira.

Sen saír da parroquia de Salto atopamos a romaría da ermida da Lagoa, ao carón da 
estrada da Coruña a Fisterra. Neste lugar primeiro houbo unha advocación mariana 
con este nome que despois, no século XIX, sería substituído polo da Virxe da 
Peregrina. A capela quedou abandonada e foi restaurada en 1984; ao ano seguinte 
volveuse a facer a romaría. Xunto ao río Grande está a capeliña de Santa Irena ou 
Helena, a romaría é o 3 de maio e ao día seguinte celébrase a Virxe das Neves. Á 
primeira ofrecíanse para que empreñasen as vacas e o día da romaría facíase baile 
diante da capela. Ao outro lado da estrada está o carballo da santa. Aquí tamén 
había unha confraría que, segundo o visitador eclesiástico en 1741, “compónese de 
cantidades que se consumen en pitanzas”.

Na capela de Castromil celebrábase o San Ramón, agora na nova parroquial.

Santa Mariña de Paizás
Nunha encrucillada antes de chegar á aldea de Paizás (Castrelo) atópase a capela de 
Santa Mariña. Ao seu carón, un cruceiro sobre varias gradas. A capela foi fundada 
por Alonso de Castiñeira e Mariña de Gondomil, do pazo de Castiñeira, a comezos 
do século XVI; mais a imaxe actual debémoslla ao crego canteiro Saturnino Guinarte 
durante os anos da II República española. No interior hai un retablo en pedra que o 
devandito crego tivo que cambiar de sitio ao ampliar a capela. O retablo é de 1741.

A Santa Mariña ofrecíase a xente para que lle empreñasen ben as vacas e traían 
bombas de palenque que facían estalar xunto ao santuario, e debía ser tal o estrondo 
que se levantou nun lateral un saínte onde se refuxiaban os romeiros temerosos de 
tal estrépito.

Santa Cristina
A capela de Santa Cristina (Berdoias) está na aldea deste nome, ao pé da estrada 
que pola Bouza vai cara a Carnés; á esquerda da estrada está a fonte da santa. A 
romaría celébrase o 24 de xullo e a xente viña buscar a terra da santa que collían 
nun oco xunto ao altar e “levábana prás vacas e prás mulleres, pra que deran leite, 
pra que non lles marchase o leite. Poñíana nunhas bolsiñas e colgábana ao pescozo 
nove días. Tamén levaban aghua da fonte”, contounos no 2001 un vello nativo de 
Carnés. Tamén nos contou que cando había moita seca traían a San Cristovo “a 
durmir aquí, a xunto súa irmán, que din que santa Cristiña era irmán. Eran sete 
irmáns.” E lembraba tamén como os herbais estaban cheos de xente, “había 
merendas, gaiteiros, peleas, tiros” e remata dicindo que “se non había peleas non 
había romaría”.
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Nosa Señora de Montetorán
No cume do monte de Montetorán (Bamiro) está a ermida da Nosa Señora de 
Montetorán. Podemos chegar desde a Piroga ou desde a parroquial de Bamiro.

A capela de Montetorán é anterior ao século XVII, pero no XVIII fanse obras que 
cambian a súa imaxe primitiva. Ao norte da capela, sobre unha laxe, ergueuse un 
oratorio no que se misa o día da romaría. A esta romaría, que se celebra o martes 
anterior á Ascensión, acódese para buscar alivio da dor de cabeza, por iso di o dito 
que “a Montetorán, todos os tolos van”. Os romeiros van á fonte santa, un pouco 
arredada, onde lavan a cabeza ou as partes do corpo enfermas e deixan os panos 
mollados a secar ao sol nas silveiras. Tiña confraría e en 1741 dise que a capela 
“está decente y aseada”.

3.15. Romarías de Zas

San Roque do Monte
Na ladeira do monte Pico de Meda está a capela de San Roque do Monte. Desde 
aquí, se non fosen os eucaliptos, teríamos unha boa vista da Terra de Soneira. O 24 
de agosto celébrase o San Roque e o San Bartolo. Pero no 2009 dixéronnos que 
querían cambiar a romaría para o terceiro sábado do mes.

Segundo Lema Suárez, a planta orixinaria desta capela poida que sexa da segunda 
metade do século XVI. A principio do XIX dise que serve de refuxio aos animais e 
aos bandidos. A fonte do santo está baixando unhas escaleiras xunto a estrada que 
vai a Mira.

Hai unha lenda que di que eran tres irmáns: o de Busto (capela ao outro lado do 
monte, pero xa en Xallas), o de aquí e o de Salto, que os tres estaban no alto do 
monte e se vían. 

Desde 1606 ten confraría creada por fidalgos e o seu mordomo tiña que ser fidalgo. 
Un dos papeis da confraría era dar de comer, a pitanza, aos confrades o día da romaría, 
que se facía con abundancia. Esta comida foi criticada polas autoridades eclesiásticas.

Actualmente a confraría segue existindo 
e conta cuns cento cincuenta membros 
de Mira, Carreira, Zas, Baio, Treos e 
Serramo. A confraría organiza a festa e 
reparte o pan aos confrades. Aquí tamén 
había dúas lacenas de abellas, pero 
agora tapáronas; o mel era para o crego. 
Ao lado sur seica había unha caseta onde 
comían os confrades. 

Hai unha imaxe pequena de San Roque 
cunha asa na parte posterior, que servía 
para “baixar o santo”; “antes pasábase 
toda a tarde baixando o santo” aos 

Agardando para coller o pan do santo
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romeiros que o solicitaban, porque “había muita máis devoción”, dinos un home 
de Mira de setenta e pico de anos. Ao poñer o santo o sancristán dicía a seguinte 
salutación:

Santo bendito
che quite a enfermedá, 
te de a sanidá.
Con el poder de Dios
y la Virgen María
un padre nuestro 
y un ave maría.

O mesmo informante cóntanos que o 
santo é bo para a peste e que a xente 
levaba terra que collía detrás do altar, 
terra que o crego bendicía, “pero aghora 
eso xa non se fai”. Despois da misa 
ten lugar a poxa. No 2009 vimos galos, 
galiñas e dous coellos.

Santa Margarida de Muíño
Na parroquia de San Tirso de Muíño está, nunha paraxe solitaria e chamada de 
Fonte Crego, o santuario de Santa Margarita, moi cerca do camiño real que ía de 
Cícere a Muíño. No desvío deste camiño cara ao santuario había un milladoiro, 
desaparecido hai uns corenta anos. Para chegar aquí hai que coller a estrada que 
de Zas vai a Brandomil e, en Fonte Espiño, coller unha pista. Detrás da capela está 
a fonte.

A romaría ten lugar o 25 de xullo pola tarde e o 26, que é o día principal. En 1785 a 
romaría empezaba o 24 pola tarde e duraba tres días.

Da capela cómpre destacar o escudo colocado na súa fachada sobre a porta principal. 
Neste escudo podemos ver a espada que entra na cabeza do león superado dunha 
estrela, os Pazos; a cabeza de lobo -representación dos Moscoso-; as cinco follas de 
figueira, dos Figueroa e, por último, as tres barras dos Romero. Son as armas dos 
señores da casa de Muíño, que tiñan casa no lugar do Couto, e señores do couto de 
Muíño. Nunha visita de 1768 pídese a don “Alonso de Pazos de Moiño con título de 
Patrono” do santuario, que:

“a fin de providenciar el aumento del Santuario […] y al termino de diez dias le 
presente la Jurisdicion de dicha Capilla o hermita, habiendolo, lo remita a poder 
del fiscal y en defecto haga se piquen y Borren las citadas Armas de la Capilla 
[…] bajo pena de escomunion mayor, [de] 50 ducados […] [y] no se entrometa 
[…] [y] que el pozo se limpie y zierre con separacion para Hombre y mujeres [… 
]por ser mucha debocion de los fieles …”

A capela foi fundada por Mayor Avelloa de Alvarellos:

“y dejó para su limosna a dicha capilla un enjambre y Avellariza que tenia de 
pormedio con un Juan Moreyra, y las ofrendas que davan los devotos en dicha 

A poxa baixo a choiva
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capilla, y las lleva como tal 
fundadora, y Patrona, según 
consta del TESTAMENTO con 
que murió, y ha dado fe Alonso 
López escrivano Notario en los 
diez y siete de Noviembre de 
mil quinientos setenta  y tr”

En 1729 mándase facer un hospital para 
pobres, enfermos e para o ermitán. 
Aos canteiros págaselle o seu xornal e 
dáselle viño e mais tabaco. Os enfermos 
bañábanse na fonte.

Durante a mañá hai misas e celébrase a 
solemne no palco da música, onde están Poñendo o santo

as imaxes de Santa Margarida, o Corpiño e a Virxe das Dores. Santa Margarida vai 
colocada no medio dunha coroa de flores e leva un ramo na man, tamén ten varios 
colares e medallas colgando do pescozo. Ao remate hai unha procesión ata a capela, 
con varias remudas no pequeno traxecto, xa que son moitos os que queren levar os 
santos; pero é o sancristán,  que leva os nomes anotados nun papel, quen di cando 
se fai a remuda e por quen. A xente tamén deposita as esmolas no interior da capela 
e nun lugar amañado xa para iso no lateral esquerdo: cartos e millo; antes tamén 
ofrecían pés de porco. No exterior, unhas mozas detrás dunha especie de mostrador 
pasan o santo aos que se achegan. Para iso teñen unha imaxe pequena con asa. 

En San Antonio da Agualada encontramos unha romeira de Lendo que nos contou 
que tivera moitas verrugas e que se ofrecera a Santa Margarita de Muíño e lle dera 
unha espiga de millo por cada verruga que tiña. Tamén recollemos a seguinte copla:

Santa Margarita tiene
una fuente con dos caños
donde se ban a curar(e)
tódolos los males estraños.

Despois a xente vai comer polas praderías do arredor, onde xa fumegan as grellas e 
podemos ver moitos toldos para cubrir as mesas. 

San Ramón no Allo
Na parroquial de San Pedro do Allo celébrase o San Ramón o 31 de agosto. A misa 
de San Ramón ten lugar ás doce do mediodía, a unha haberá outra polo Santísimo 
Sacramento. Na de San Ramón acoden varias mulleres embarazadas, pois o santo 
é avogoso para ter un bo embarazo. Unha muller maior dinos que “antes viñan cas 
merendas e nesas devesas non se podía poñer un pé” da xente que había. E a 
avenida de acceso ao pazo estaba tamén chea de merendas. O baile facíase diante 
das Torres.
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