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MONTE DO CASTRO DE TEMBRA

Tembra, parroquia de Boullón, Brión.

Unha vez un home chamou a uns xornaleiros para que lle rozaran unha toxeira e prometeulle que, se 

remataban pronto dáballe unha ola de viño.

Beberon o viño pero, como moito non comeran, fíxolle mal e emborracharon. O dono da toxeira 

para gastarlle unha broma meteu os vasos e máis o garrafón n besta co ruído dos vasos e o garrafón 

batendo asustouse e botou a correr.

Cando foron na procura do animal eles ían por un lado e a besta por outro, ataque uns carreteiros 

viron a besta e collérona.

Ao día seguinte o xornaleiro foi queimar o que limpara, xuntouno todo e cando marchou para a 

casa, alguén prendeulle lume e por pouco,, se non volve pronto, arde o monte todo.

Nome do informante: Ramón Pérez Freire, 82 anos

Uxía Nieto Pérez

Carolina Dacosta Estévez

LENDA DA CAPELA DE SOUTULLO

Atópase  entre  as  aldeas  de  Vilariño,  polo  Norte,  Verduga,  polo  Sur,  Figueroa,  polo  Oeste  e 

Quintáns, polo Leste, Urdilde, Rois.

Contan que ao lado da capela do Soutullo, na parroquia de Urdilde, había un pobo que tivo que 

fuxir do lugar ao seren invadidos por unha enorme praga de formigas.

Nome do informante: Olimpio Gómez Romero; Vilariño, Urdilde Rois.

Os veciños da zona teñen unha serie de costumes relacionadas coa capela como ir a unha misa o 

último domingo de maio, celebrar a festa da virxe da Encarnación.Facer festas e churrascadas na 

antiga casa do cura.

Á santa non a deixan na capela porque teñen medo que lla rouben, por iso cada ano está na casa dun 

dos veciños.

Nome do informante: Concepción Sampedro Cabo, Vilariño, Urdilde Rois.

Mónica Rodríguez Somoza

Iago López Gómez



LENDA DO MONTE DO POUSO

Está situado na aldea de Caraveles pero tamén linda con Cavanela, Moldes Xallas, Casal de Poño, 

Pazos e Martelo, Urdilde, Rois.

Din que había unha muller santa que andaba cunha pedra na cabeza, pero, un día cansou e decidiu  

baixala con tan mala sorte que ao baixala quedou debaixo.

De alí a moitos anos os donos do terreo estaban apañando herba e toparon unha figura que era da 

muller.O nome da pedra onde estaba a figura é Hedra e din que pola parte de abaixo hai o nome dun 

home escrito.

Agora din que a figura levárona para o Museo do Pobo Galego.

 

Uxía Mouriño Godoy

LENDA DO POZO DE BEMIL

Contan que unha muller desapareceu de Bemil, Bastavales, durante varios días e apareceu onda un 

pozo no medio do monte medio tola e morta de medo, tiña os dentes tan apertados que só puideron 

abrirllos meténdolle unha culler.

Á familia esqueceulle de dar a misa que lle ofreceran a virxe do Carme se aparecía e sucedeu que 

aos poucos días a muller morreu.

Ao cabo dun tempo comezou  o  rumor  de  que  a  xente  que  pasaba  polo  monte  preto  do  pozo 

aparecíalle a pantasma dunha muller.

O sacristán e máis o curo foron falar coa pantasma e preguntáronlle que había que facer para que 

fose en paz e ela contestoulles que tiñan que facer a misa que estaba pendente.

A familia pagou a misa e disque a pantasma nunca máis volveu aprecer.

Nome do informante: Josefa Juncal Romero

Noelia Rodríguez García

Tamara Listes Blanco



O MONTE PINDO

Está sobre o río Xallas, entre os concellos de Carnota  e Mazaricos, mide 627 metros sobre o nivel 
do mar. É un macizo de granito. Ten numerosas especies de fauna e flora que se desenvolven en tan 
só 5 km cadrados (500 ha). Está ateigado de formacións como domos, nubbins, relevos acastelados,  
tors,  microformas tipo gnama (pías) e tafone (cacholas). Cara o norte do macizo discorre o río 
Xallas encaixado a uns 300 metros de altitude.
O seu patrimonio máis importantes é: o castelo de san Xurxo, A Moa, a mina de   wolframio do 
chan de Lourenzo, rego dos muíños, monte Penafiel e a aldea turística de San Cibrán.
Houbo fuxidos agochados Guerra Civil.
As lendas máis importantes son:
Castelo de San Xurxo
No século XII pertenceu a Rodrigo Pérez de Traba e converteuse en refuxio para ladróns, así que o 
Arcebispo Xelmírez excomungouno. Os buscadores de tesouros pensaron que pertencera a Raíña 
Lupa e son os responsables do seu estado actual de saqueo reducido a unha acumulación de pedra.
A Moa
Segundo un autor atopouse alí  un medallón de bronce.
 Mina de wolframio do chan de Lourenzo:
 Era unha mina de wolframio na Segunda Guerra
Mundial para facer armamento para os alemáns.
Monte Penafiel
Houbo unha fortaleza medieval no século XX. Destruída polos Irmandiños.
A Casa da Xoana
É  tradición,  igualmente,  que  un  crego  confesaba  naquel  lugar,  no  que,  ao  tempo,  se  teñen 
producidas aparicións do demo. Tamén parece que, na noite de San Xoán, as bruxas ascendían
até a Casa da Xoana para practicaren, como acostuman, no día do solsticio de verán, os seus ritos 
satánicos, dados todos que suxiren a existencia de aquelares ou exorcizacións. Algunhas versións 
apuntan  ao  feito  de  que  as  luces  poden  ser  debidas  á  presenza  da  compaña,  inda  que  isto  é 
contraditorio coa idea espallada da zona de que a Santa Compaña nunca anda no monte, senón nos 
camiños.
   A Raíña Lupa áchase soterrada no Pindo:No chamado Alto do Ézaro, mesmo enriba da fervenza 
do Xallas, existe unha pegada  semellante que a lenda atribúe á deixada por Cristo, que dun chimpo 
chegou dende alí até  Fisterra.
A lenda prosegue dicindo que o tesouro consiste
en sete millóns de ouro na cabeza da raíña e outros sete nos pés. Hai quen di, sen embargo que a 
raíña ten na súa campá un cabezal de ouro. Outros que está soterrada dentro dun cadaleito de prata 
no  castelo  do  Monte  Pedrullo,  en   Quilmas,  ou  que  con  ela  fica  unha  ola  chea  de  ouro, 
circunstancias que nos fan lembrar toda unha liña mítica de tesouros agochados nos castros.

Sacamos a información de:
http://www.anosaterra.org/especial-comarcas/7/Muros.html
www.adega.info/info/09012joomla/files/.../proposta-monte-pindo.pols.

ANTONIO DUBERT TRILLO
MANUEL PEREZ ARUFE
LORENA QUINTEIRO DOSIL
MARIA XIRALDEZ LEAL     

http://www.anosaterra.org/especial-comarcas/7/Muros.html
http://www.adega.info/info/09012-joomla/file


O MONTE PINDO

O  monte  Pindo  ten  unha  extensión  total  de  4629  Ha  e  aproximadamente  10  quilómetros  de 
lonxitude.
Trátase dunha serra coroada por varios picos moi agrestes; que presentanun relevo con formas moi 
curiosas;  o  que  deu  lugar  a  numerosas  crenzas.Representa  a  vista  como  un  coro  de  musas 
representadas  en  nove  mesetas  distintas  moi  escarpadas,  e  no  medio,  elevase  sobre  todo  unha 
montaña máis alta.  Elévase un antigo edificio que é unha imitación da torre de Hércules de A 
Coruña.Os románticos historiadore denominárono como o “Olimpo celta”.
Na  metade  da  subida  veremos  as  ruías  do  castelo  de  San  Xurxo,  destruído  polas  revoltas 
irmandiñas.Podemos contemplar tamén restos petroglifos.
Os sendeiros están vixiados polas  figuras  pétreas  tintadas  de cor polas  postas de Sol  como “o 
guerreiro” e castelo, rostros do que dicte a imaxinación.Alcanza a súa máxima altitude no pico de A 
Moa que está a 627 m sobre o nivel do mar. Dende aí pódese chegar a ver as torres da catedral de  
Santiago.
Na subida atopamos o Cume do Pedrullo (274m) e o Cume de Penafiel.
Existe unha borrosa inscrición grabada nunha pedra, na que se pode ler: “Reis, bispos, presvíteros, 
todo por póderes recibidos de Deus, escomulgaron aquí este castelo”.Esta inscrición serveu para 
defender dita construción.
Un autor di , encontrar restos en A Laxe quedan restos arqueolóxicos, como un medallón de broncee 
os restos dunha ermida.
Polas súas condicións de difíil aceso o Pindo serveu de refuxio para moitos durante a Guerra Civil.
En Carnota ostentanse dous récord: a praia máis extensa de Galicia (7km de lonxitude por 1km de 
anchura) e os hórreos máis largos de Galicia.
Aos pés deste macizo granítico, situado a 700 m, encóntrase o Río Xallas, cunha fervenza que 
desemboca directamente ao mar; convertindoa nunha paisaxe única. Diversos colectivos reclámano 
como Parque Natural.
Desde a cima contémplanse as terras do Fin do Mundo.
Ritos no monte Pindo:
Conforme conta unha das lendas vinculadas a este cordal, os naturais de Carnota tiñan por costume 
facer un comprendio simbólico do tempo que ía a facer ó longo do ano, baseándose na climatoloxía 
que tiveran nos primeiros días  deste.  Se durante os  doce meses correspondentes,  o  tempo fora 
propicio  para  as  colleitas  e  se  cumpriran  as  predicións  esperadas  dos  veciños  sacrificaban  un 
becerro para festexalo.
Herbas do monte Pindo:
Cóntase que a herba deste monte crece moito da noite á mañá.Tamén se di que existen infinitas 
herbas medicinais.
Milagres:
Contan os veciños máis vellos do lugar que hai uns 70-80 anos, unha parella que acbaba de casar 
que non podía ter fillos.Desesperados acuiron xunto ó sacerdote da parroquia en busca da axuda 
divina.O  sacerdote  recomendoulles  que  foran  unha  noite  o  monte  Pindo,  que  era  un  lugar 
máxico.Esa mesma noite a parella obedeceu o sacerdote.
Pasaron dúas ou tres semanas aproximadamente, cando á parella lle chegou  a boa nova.A muller 
estaba embarazada.
Adoracións:
No lugar,  según contan,  celebrabanse cultos  de adoración ao Sol,  os  demais  astros  e  aos  catro 
elementos.
Guerra Civil:
Hai tamén, historias máis reais e máis tristes.Como as dos combatentes e fuxidos da Guerra Civil, 
que encontraros refuxio entre as súas pedras.



O tesouro da raíña Lupa:
Moito antes falábase do fabuloso tesouro da raíña Lupa, relacionada coa tradición da chegada do 
apóstolo Santiago a  Galicia.  Xunto a  ese tesouro levantáronse numerosas  fortalezas.  Entre  elas 
destaca o castelo de San Xurxo, construído no século X por orde de Sisenando II, bispo  de Iria 
Flavia. Tras pasar polas mans de numerosos señores foi destruído polas revoltas irmandiñas.
O Pindo é un monnte con un gran reclamo turístico debido as súas extensas rutas de senderismo, os 
moitos e grandes segredos que esconde o monte e polas súas impresionantes vistas ó mar, as praias 
os  pobos,etc.Tamén  serveu  para  darnos  a  coñecer  as  distintas  culturas  e  crenzas  dos  noso 
antepasados.
www.costameiga.com,www.galicia360.com,www.turismocostadamorte.com,www.galiciaparaelmun
do.com,www.galovartcarrera.bgolspot.com e “Historias de Galicia.

O PICO SACRO
  
Encóntrase  moi  preto  de  Santiago  De  Compostela,  a  uns  12  km.  na  parroquia  de  Lestedo  en 
Boqueixón. É unha das montañas máis coñecidas e míticas de Galicia, polas lendas que contan dela. 
Mide un 534 m. E ten unha forma moi peculiar, a xente ás veces chámalle: Pico Queixo Tetilla, pola 
súa forma puntiaguda. E a fonte de moitas lendas e contos populares. Está feito a base de cuarzo 
cristalizado. Nesta montaña encóntrase unha cova, chamada: Cova da Loba.

Segundo as lendas, fálase que dende debaixo da  Catedral de Santiago de Compostela e debaixo do 
Monte da Rañalonga hai uns túneles que levan ata a capela do Pico Sacro.
Conta a lenda recollida no Códice Calixtino, que nela se narra a chagada do Apóstolo a Galicia, 
tiveron famosos feitos no Pico Sacro.
Naquel  tempo  vivía  a  Raíña  Lupa  no  Pico  Sacro,  personaxe  mítico,  aliada  cos  Romanos.  Os 
discípulos  do  apóstolo  lévano  ao  Campus  Stellae  (Campus  de  Estrela).  Pedíronlle  á  raíña  coa 
esperanza que o dragón e os touros bravos os dominasen, mandounos ao Pico Sacro.

http.//www.boqueixón.com
http.//turgalicia.com
http.//patcalvelo.blogstop.es
http.//www.esgalicia.com
Festa de Galicia , páxinas galegas.

Uxía Mouriño Godoy
Pablo Souto Villanustre
Alberto Pérez Aniceto
Sergio Camiño Ferreiro
Ana Bernárdez Areán

http://www.galicia360.com/


O COTO DOS MOZOS

Atópase cerca aldea de Rubial, parroquia de Bastavales

Da orixe do nome O Coto dos Mozos temos dúas lendas:

Dise que antigamente os mozos e mozas da comarca cando querían mocear ían ao monte do Rubial,  

a un lugar onde hai unha cova, e alí aniñados, as parellas pasaban o día.

Cando a Guerra da Independencia, os mozos da zona que tiñan que ir obrigatoriamente á guerra, e 

non querían para librarse, agochábanse nunha cova que hai no monte á que é moi difícil chegar se 

non coñeces a zona, hoxe ese lugar é O Coto dos Mozos.

Andrea Camiña Sánchez

Minia Grovas Sebio

O SANTO CLEMENTE DO RUBIAL

Atópase entre Macedos, parroquia de Urdilde e a aldea de Rubial, parroquia de Bastavales

A tradición di que San Clemente axuda a que chova.

Conta a lenda que hai moito tempo houbo un verán moi seco, non daba chovido e un grupo de 

veciños de Bastavales  acordaron baixar a San Clemente do alto do monte do Rubial para meterlle 

os pés na auga do río; pensaron que deste xeito o santo escoitaría á xente e faría que chovera.

Cando ían de volta co santo cara a súa capela no monte comezou a chover como nunca o fixera.

Andrea Camiña Sánchez

Minia Grobas Sebio


