
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Introducción 

 
O Parque Natural dos Ancares, está situado ao sueste da provincia de 

Lugo, no limite con Leon e Asturias. Os picos máis altos son: Cuiña  
( 1987 m ) Mustallar (1924 m) Pena Longa (1800 m) e Penarrubia (1822 
m),aos cales pódese cegar aos seus cumes sen moitas dificultades en 
grupos de senderismo. 
 O relevo e o clima conseguen unha fauna e vexetación variada e 
abundante. A beleza das suas paisaxes, e os poboados prerromanos que 
aínda consérvanse, fan dos Ancares un lugar de gran atractivo turístico. 
Os invernos son longos e fríos, con abundantes precipitacións e con 
frecuencia a neve non 
desaparece dos picos máis 
altos. Os veráns adoitan ser 
curtos e frescos. 
 Visitando a zona 
parece que  o tempo 
detívose, os longos anos de 
incomunicación que esta 
rexión padeceu, permítennos 
contemplar agora, lugares 
naturais onde apenas influiu 
o progreso de home no 
contorno. Aínda que tamén 
hai que decir que se alguén 
non pone remedio, todo isto 
perderase, pois a vida nestas 
paraxes é dura e o abandono das aldeas é tamen evidente. 
 Os relevos montañosos son constantes e os vales rectilíneos e 
angostos, están cubertos de vegetación frondosa onde se mesturan, a 
miúdo, o bosque coas terras de cultivo ou prados para o gando. Algúns 
prados terminan xusto onde comeza o bosque, no que pastan e cazan 
animais silvestres. 

 A comunicación entre vales 
antigamente era difícil: non había 
estradas, as zonas aproveitables 
eran escasas polas pendentes das 
súas ladeiras e os lombos dos 
cumes apenas se utilizaban a non 
ser que fose como pasteiro. As 
castañas foron unha parte moi 
importante na dieta dos Ancares, 
tan só desprazada polas patacas. 
Os castiñeiros centenarios  son 

impresionantes: en Castelo existen algúns que se necesitarían, tres 
persoas como mínimo, cos brazos abertos, para poder rodear o seu 
tronco. Abunda o Carballo, os bidueiros, faias, teixos, cerdeiras, xestas, 
nogueiras, arándanos, piornos e sobre todo hai que destacar a presenza 
do acivro común, especie protexida, árbore escasa e característico dos 



Ancares, pode alcanzar uns dez metros de altura, crece nos bosques de 
espesura relativamente frescas e de chan profundo. As suas baias son o 
alimento principal de moitos animais no inverno, entre eles a pita do 
monte, ave emblemática dos Ancares. 
 

     Os seus picos máis importantes son:  
Tres Bispos (1.800 m)  
Cuíña (1.988 m)  
Pena Loura (1.820 m)  
Mustallar (1.925 m)  
Corno Maldito (1.848 m)  
Pena Longa (1.876 m)  
      Os seus ríos máis importantes son:  
Cervantes  
Ferreiros  
Narón  

Todos desembocan no río Navia que 
nace a máis de 1.000 m de altitude, en 
Rañadoiro.  
 

Na comarca dos Ancares lucenses a
estradas son moi viradas e estreitas, 
serpenteando entre vales e montañas de 
fermosas paraxes, facendo que a 
distancia que en liña recta para cruzar 
Os Ancares sería de 25 km, 
practicamente se dobre.  
O nome dos Ancares pode derivar do 
antigo porto de Anquares ou da palabra 
Antares. Os Ancares conta cunha 
protección especial: desde o ano 1966 é 
Reserva Nacional de Ancares e desde o 
ano 2007 considérase Reserva da 
Biosfera.  
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Flora 
 

      A variedade de vexetación dos Ancares é excepcional: o 40% de toda 
a vexetación de Galicia está nesta comarca.  
      De tipo atlántico ata os 1.500 m e subalpino por encima desta cota. A 
pesar da talla a que foron sometidos os bosques, estes conservan aínda 
masas importantes de carballos, abeleiras, abidueiras e castiñeiros. Os 
bosques de faias desapareceron case de todo. Só se conservan algúns 
exemplares nas proximidades de Donís. Nas marxes dos numerosos ríos 
abundan salgueiros e ameneiros.  
     As masas de arbustos son tamén moi abundantes e formadas por 
acivros. Son igualmente importantes os piñeiros, en continua 
repoboación, a xesta, as uceiras, o toxo e o capudre.  
     No chan húmido destacan principalmente os arandeiras, do que se 
obtén un delicioso licor.  
     A nogueira máis vella de Galicia atópase no Páramo, con 
aproximadamente 250 anos. O teixo máis vello de Europa, con 2,5 m de 
diámetro e máis de 600 anos de antigüidade, atópase en Córneas 
(Baleira). O eucalipto máis antigo de Europa, atópase no pazo Vilagarcía, 
mide 40 m de alto, cun diámetro de 3,7 m e uns 150 anos de antigüidade. 
Con todo o máis alto de Europa con 80 m atópase en Viveiro. 
 
 
 Teixo: Esta árbore crece moi lentamente, pero pode vivir ata 1500 
anos. Na antigüedade estivo ligada a maxia pola sua utilización en ritos e 
brevaxes. Toda a árbore e tóxica, menos os froitos que son de cor 
vermella. Quedan poucos exemplares, que se encontran en cotas altas, de 
chan poroso e húmido.  
  
      Carballo: Xunto coas aciñeiras, foi a árbore con 
máis presenza na zona, aínda que as talas 
abusivas, o lume e as repoboacións artificillas de 
piñeiros, reduciron drásticamente a súa influencia. 
Non hai que esquecer que desempeñan unha 
función  moi importante de refuxio e alimentación 
para a fauna  dos Ancares, como herbívoros, 
roedores e moitas aves, uns porque dependen da 
árbore para sobrevivir e outros porque son 
predadores e encontran o seu sustento ao redor do 
mesmo.  
  
      Acivro: Árbore emblemática pola súa relación directa cun dos animais 
máis significativos da comarca, a pita do monte. É unha planta de tamaño 
variable, podendo crecer en forma de arbusto de talla media, de 2 a 5 
metros con  multitude de talos que parten de mesmo punto no chan ou en 

forma de árbore, tamén de talla media cunha altura que pode 
chegar ós 10 metros e cun só tronco que ramificase en altura 
para formar unha copa densa. 



 O acivro é unha árbore perennifolia, quere decir que non perde 
todalas súas follas ó chegar o outono, senón que a renovación das follas 
realizarase de forma gradual de maneira que a árbore sempre está 
provista dun número importante de follas para poder realizar a 
fotosíntese. Esta carascterística é unha das principias responsables da 
enorme importancia do acivro nos bosques de montaña dos Ancares, xa 
que é unha das poucas árbores dos bidueirais, carballeiras e bosques 
mixtos que mantén as súas follas no inverno converténdose así en 
refuxio de multitude de animais cando a neve cobre o chan do bosque.  

 A cortiza do acivro é lisa e 
de cor gris prateada, as súas 
follas son de cor verde escura, 
coriáceas e cunha lonxitude 
entre 5 e 12 centímetros, máis 
longas que anchas e con 
presenza común de espiñas. 
 A súa Madeira é moi 
apreciada en ebanistería pola 
súa dureza e a súa facilidade 
para ser traballada e as súas 
ramas, cargadas de froitos, foron 
tradicionalmente cortadas para 

adornar as casas en tempo de Nadal. É, ademais, unha especie de 
crecemento moi lento polo que chegou a unha situación comprometida 
que provocou a súa protección por parte da Xunta de Galicia, sendo a 
única especie vexetal que foi protexida explícitamente por este goberno 
autonómico. 
  
      Bidueiro: É unha árbore de tamaño 
mediano duns 15 a 20 metros de altura 
e de crecemento rápido e escasa 
lonxevidade xa que vive entre 60 e 100 
anos. O seu tronco é recto e a copa é 
regular e alongado dándolle un 
aspecto cónico. É unha especie 
caducifolia e as súas follas empezan a 
amarelecer ó rematalo verán e caen 
aínda cun ton amarelo claro. 
 A cortiza é unha das 
características máis destacables e 
discriminatorias desta especie xa que 
é dun branco nítido e rechamante. 
Esta cortiza comézase a rachar 
enseguida, polo que o  tronco vese 
habitualmente como un anaco branco 
con cortes negros horizontais. 
Finalmente a cortiza escurécese e agreta. 
 En zonas de moita humidade pode non ser visible a cor da cortiza, 
debido á profusión de líques e brións. As poliñas son pelosas, do mesmo 
xeito que as xemas das follas. 



 As follas son acorazonadas e finalmente aserradas nas súas 
marxes e aséntanse sobre un peciolo fino e flexible duns 2 centímetros. 
Son dunha cor verde luminosa que facilita a identificación da especie a 
primeira ollada, volvéndose dun ocre claro e brillante no outono. 
Presentan unha lixeira pilosidade no envés, ao redor das nervacións. 
  
       Castiñeiro: Árbore de bo porte, con alturas ao redor dos 30 metros e 
unha copa ampla con grandes ramas abertas cara a fora da mesma. O 
castiñeiro é unha árbore moi lonxeva, que pode vivir entre 500 a 1500 
anos e o seu crecemento é rápido ao principio tornando a máis pausado. 

Coa idade o tronco vaise valeirando ata 
quedar reducido a un anel exterior de 
madeira. 
 A cortiza do castiñeiro é lisa e de cor 
gris durante os primeiros 15 ou 20 anos de 
vida da árbore e despois vólvese de cor 
castaña escura e aparece gretada e fendida. 
As poliñas máis finas que sustentan as follas 
son de cor parda avermellada e non 
presentan pilosidade. Con todo si mostran as 
cicatrices deixadas polas follas de anos 
ndes, de ata 25 centímetros. O feixe da folla 

non presenta pilosidade é algo brillante, dun ton  mais escuro que o 
envés, no cal si atopamos pequenos peliños. 

anteriores. As follas son gra

áis 
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       Breixos: Os breixos son un conxunto de arbustos pertenecentes a 
distintos xéneros, pero incluidos todos na familia Ericaceae. En Ancares 
concretamente podemos atopar as seguintes especies: o breixo común, o 
breixo biscaíño, o breixo colorado, o breixo branco, a breciña, o breixo 

tomillar, e a quiruela. Todas 
estas especies, menos o breixo 
branco e o breixo colorado, son 
especies de pequeño porte, en 
xeral menores dun metro, e a 
miúdo rastreiras, aínda que 
tamén de porte erguido. 
 Destas cinco especies de 
menor tamaño o breixo biscaíño 
destaca por presentar follas m
planas e anchas e menos aguda
que as do resto de breixos, 
ademais de aparecer de modo 
alterno. Non saen dúas follas d
mesmo punto do talo, senón que

sae unha un pouco máis arriba da outra, alternandose as dun  e outro 
lado. A parte apical dos talos presenta acios pequenos de 6 a 15 flores 
púrpuras acampanadas e colgantes.  

 
 
 



                                Fauna  
 
 
      A fauna dos Ancares é moi rica e diversa:  
      O emblema da fauna ancaresa é a pita do monte.A pita do monte 
unicamente atópase en sete provincias de Iberia, pero non só atopamos a 
preciosa pita do monte, tamén atopamos o lobo, o xabarín ,o corzo, o 

cervo, o coello, a lebre, curuxa, raposo, o gato 
montés, esquí , a lontra, a xeneta e as troitas.  
       Estase tratando de repoboar o oso, especie 
que no pasado habitaba Os Ancares e que hoxe 
está case desaparecida. No entanto, víronse na 
actualidade osos pardos en Cervantes 
procedentes da Reserva do próximo Asturias, 
pero podería ser que algún se asentou na zona, 
o cal sería unha gran noticia.  

 
 
 
     Pita do monte: É unha especie en 
perigo de extinción, alcanza uns 80 cm. 
de altura e pesa ao redor de 5 kg. O seu 
plumaje é de cor pardo escuro, con 
reflexos de verde metálico no pescozo e 
peito, cola negra e redondeada en forma 
de abanico, con algunha orla ou 
manchas brancas e unha zona de cor 
vermella ou amarelas á altura dos ollos 
que varia de intensidade segundo sexa 
o seu estado de actividade sexual, a 
femia é de inferior tamaño e peso que o 
macho.  
    Vive nos bosques de coníferas, 
aliméntase de bayas, sementes e 
insectos. Durante o inicio da primavera, 
pódese escoitar o seu canto de apareamiento, o macho é polígamo pode 
aparearse varias veces, as femias fan os seus niños no chan, adoitan pór 
entre seis e doce ovos, de cor amarela pálido con manchas avermelladas, 
as crías son ben desenvolvidas e necesitan poucos coidados paternos.  
     
      O lobo: Poida que sexa sen dúbida, o carnívoro que máis foi 
desprezado e perseguido polo home, desde a antigüidade aos nosos días 
o feito de mencionar o seu nome, levanta entre a xente unha especie de 

medo e odio que non é fácil de explicar. Está presente 
nunha infinidade de contos e lendas, e a súa presenza 
está relacionada coa morte, e o medo.  
    Actualmente, son escasos os exemplares que existen 
na comarca, pouco se fala das súas andanzas, e as s
incursións atacando ao gando son escasas. 
Probablemente a súa dieta baséese nos abundantes 

úas 



corzos e xabaril que se atopan nos Ancares. Os lobos teñen unha gran 
resistencia e capacidade de desprazamento, perseguen ás súas presas ao 
longo de moitos quilómetros ata que as esgotan.  
    Non hai constancia dun afincamiento sedentario na zona, con todo, 
púidose detectar un pequeno grupo que se despraza pola serra.  
     
        O corzo: pertence á familia dos cérvidos, a cor da súa pel é castaña 
avermellada e no inverno vólvese máis grisácea, os machos adultos 
diferéncianse pola súa rugosa e pequena cornamenta que renova cada 
ano. Frecuenta robledales e bosques 
mixtos das ladeiras inferiores, aínda que 
tamén adoita roldar por superficies altas, 
en zonas cubertas de matogueira, é 
herbívoro, e a súa distribución na serra de 
Ancares é abundante, mide 
aproximadamente un metro de longo e uns 
58 centímetro de altura ata a cruz, adoita 
vivir uns 12 anos.  
    O seu principal depredador é o lobo, o 
corzo, adoita fuxir rapidamente ante 
calquera síntoma de perigo, aínda que en 
certas ocasións, adoita enfrontarse aos 
seus inimigos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                 Gastronomía 
 
A Gastronomía dos Ancares de Lugo está formada principalmente por 
produtos procedentes da matanza do porco: lacones, butelos-androlla, na 
zona do Navia-, chicharrones -roxóns- e chourizos. Troitas, mel, filloas, 
castañas, noces -dá nome ao Concello das Nogais-, empanada e produtos 
de caza. Como "denominación de orixe" o queixo do Cebreiro -forma de 
facer que os monxes franceses trouxeron de Francia cara ao ano 1000, e á 
que se lle engadiu co paso dos anos características propias da zona-.  
 
Polbo a feira  
     
    Ingredientes: Polbo, sal groso, aceite de 
oliva e pemento picante.  
 
    Preparación: O polbo- deberá ser 
conxelado -se fose fresco debería ser 
golpeado para obter o seu punto-; 
mergúllase 2 ó 3 veces nunha pota de 
cobre con auga fervendo, deixándo cocer a 
continuación 40 minutos; despois córtase 
cunha tesoira en lonchas de 
aproximadamente medio centímetro de 
espesor, engádeselle o sal groso, régase 
con aceite de oliva e finalmente o pemento 
picante, e sérvese nun prato de madeira. U
viño tinto na cintura de barro é un bo 
acompañante para regar o polbo, iso si, 
beber con moderación.  
 
     
Empanada galega  
    

n 

     Ingredientes: 2 pementos a anacos, 3 ó 4 cebolas medianas, 2 ó 3 
chourizos, unha rebanada de touciño -hai outras variantes de empanada 
con: atún, polo, tenreira, bacallau, berberechos, zamburiñas, sardiña...-, 
pemento doce, 3/4 quilo de fariña de trigo, sal, 1/2 litro de auga tépeda, 
fermento (1 cucharada) e aceite de oliva.  
 
    Preparación: Nun recipiente engádese auga tépeda, sal, fermento, 
fariña e vaise amasando ata conseguir unha masa compacta e manexable 
que deixaremos repousar unhas 2 horas.  
 
    A continuación cortaremos a lonchas finas a cebola e fritímola -pero 
non do todo-.; uns minutos antes do final engádeselle o pemento e o 
pemento picado a anacos.  
 
    Pasadas as 2 horas, a masa divídese en dous partes -unha un pouco 
máis grande-, e esténdense cun rodete ou unha botella nun molde cuxo 
fondo haberemos untado cun pouco de aceite; colócase a capa máis 



grande, sobre devandita capa repártese de 
xeito uniforme a cebola e os pementos 
que fritiramos, o touciño, o chourizo en 
rodajas, ou ben os ingredientes que 
desexemos -atún, polo, tenreira, 
berberechos, bacallau zamburiñas, 
sardiña...-. A segunda capa, un pouco 
máis pequena, colócase encima dos 
ingredientes, únense ambas as capas nos 
extremos, cortando o que puidese sobrar 
e pódense esmagar cun tenedor -ou 
similar- para formar unha unión hermética. 
A continuación pícase a empanada por 

encima cun tenedor para que respire -ás veces faise un buraco no medio 
e tápase cun pouco de masa de fariña- e se rocía cun pouquiño de aceite.  
 
     O forno ecendémolo a 180 ºC un pouco antes de meter a empanada. 
Cando alcance a temperatura introducimos a empanada no forno ata que 
se cocine- aproximadamente 40 minutos -.  
 
Os ingredientes da empanada galega, son distintos dunhas zonas a 
outras, pode levar berberechos, bacallau, pataca fervida.... A empanada 
típica é de touciño, cebola, chourizo e pemento -tápase con verzas e 
cócese en forno de leña  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Historia 
 
 
A TERRA DOS ZOELAS  
 

Os Ancares gardan importantes vestixios 
prerromanos, pois xa fai máis de dous mil 
anos estes montes estaban habitados por 
tribos como a dos zoelas. A súa situación 
estratéxica fixo desta comarca escenario de 
importantes episodios bélicos, non só na 
antigüidade, coa conquista de Augusto, 
senón en épocas moi posteriores, como nas 
revoltas irmandiñas (séculos XIII e XIV) e 
máis recentemente, durante a ocupación 
francesa e as guerras carlistas. 
   
O MUÍÑO  
     

Os primeiros muíños eran manuais, pero ata os nosos días só 
chegaron os hidráulicos.  
    Polo xeral non eran dun só propietario, senón que os veciños dispuñan 
deles por quendas. Había quen posuían o dereito a un día de moeda e 
quen se beneficiaban de varios muíños, o cal fai supor que se dedicaban 
a moer para outros a cambio da chamada "maquia", unha porcentaxe de 
fariña coa que quedaba o molinero a cambio do seu traballo.  
    Desde mediados do século XVIII non sufriron practicamente cambios, 
salvo a substitución do teito de "colmo" polo de "laxa".  

    A aparición dos muíños eléctricos 
e a mecanización dos labores do 
campo condenáronos ao abandono.  
    Ao principio, a fariña había que 
cribarla aparte, pois non a había no 
propio muíño. Nun primeiro 
momento o gran transportábase en 
"foles de cabra", que evitaban que s
mollase cando chovía. Xa nunha 
etapa máis tardía, o gran levábase en 
sacos. 

e 

  
 AS PALLOZAS 
 
    De orixe prerromano, son as vivendas tradicionais por antonomasia. 
Presentan planta oval, circular ou elíptica, con teito de "colmo" e paredes 
de mampostería,                  nelas vivían as familias cos seus animais 
domésticos, os cales proporcionábanlles calor.  
    Son en realidade consecuencia directa do precario modo de vida 
vixente durante séculos, aínda que resultan bastante imaxinativas, ao 
aproveitar tanto o desnivel do terreo para a vertedura de augas residuais, 
como a súa orientación adecuada ao sol, para captar ata o máis mínimo 



raio de luz.  
    A gran pendente dos seus tellados evita que a neve e a auga 
sobrecarguen de peso o teitume, eliminando así o perigo de 
derrubamento. As chemineas tampouco son necesarias, ao filtrarse o 
fume a través da palla.  
    No interior reservábase unha parte como vivenda para as persoas, 
outra para o gando e outra para almacén de palla.  
    O habitáculo familiar constaba da "lareira" para facer lume e cociñar, 
forno para cocer o pan e dormitorio.  

    A zona onde vivían os 
animais sempre estaba a un 
nivel inferior respecto ao 
dormitorio da familia. Deste 
xeito, os excrementos 
permanecían apartados das 
persoas e aproveitábase o 
calos animal como un 
rudimentario sistema de 
calefacción 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Lendas 
 
A MULLER CERVA 
     

Do castelo no que vivía, un día desapareceu unha bela princesa. Logo 
de moito tempo de incansable procura, os seus pais e o seu irmán dérona 
por morta. Anos máis tarde, durante unha cacería, o irmán da princesa 
deu morte a unha cerva branca, tan branca que parecía feita de neve. 
Como o animal resultou moi pesado, optou por cortarlle unha das mans 
como trofeo e regresou ao castelo.  
    Pero ao abrir o zurrón, a súa sorpresa foi que dentro había unha puída 
man, finísima, que goteaba aínda sangue quente e lucía nun dos seus 
dedos un bonito anel que pertencera á súa irmá desaparecida.  
    Arrepiado e presa do desasosego regresou en busca do corpo da cerva 
e non atopou máis que o cadáver da súa irmá, ao que lle faltaba a man 
que el mesmo cortara.  
 
A FONTE DOS NAMORADOS  
    

 Di unha das doces e románticas lendas, que na Campa do Barreiro 
(Cervantes), atópase a fonte dos namorados, na que se ha de beber tres 
veces para conseguir o favor da persoa amada.  
    A lenda vai máis aló e di, ademais, que se bebe dese auga collidos da 
man, a parella contraerá matrimonio con toda seguridade antes dun ano.  
 
PONTES DE GATÍN  
     

Un mozo ao lado esquerdo do río coñeceu a unha moza ao lado 
dereito. O mozo, como non podía establecer relación coa muller que 
amaba, fixo un pacto co diaño (disfrazado de gatito - gato pequeno- 
"gatín" en terminología da zona). Este construiría unha ponte pola noite e 
a cambio, levaría o primeiro ser vivo que nacese en casa do mozo logo da 
voda.  
    A parella contraeu matrimonio e a muller pronto quedou embarazada. 
Por influencia do diaño, en casa da nova familia non nacía ningún animal 
en espera de que o neno fose o primeiro ser vivo da familia.  
    Pero unha noite, na palleira naceu unha camada de gatos. O esposo 
levou o primeiro gato nacido á metade da ponte para entregarllo ao diaño, 
burlando así o triste destino que o diaño ("gatín") tiña previsto para o 
neno.  
 
 
O ENTERRO DO HOME VIVO  
     

En Donís ían enterrar vivo a un home que non tiña nin para comer. 
Cando lle levaban ao cemiterio tombado nunha ecaleira, atopáronse cun 
veciño de  corneantes que increpou de seguido- onde levades a este 
home. A enterralo porque non ten nada para comer - respondéronlle os 
veciños de Donís.  
    - Sendo así, deixádeo, que eu lle darei o trigo díxolles o de Corneantes.  



    Ante estas palabras, o morto de fame levantou a cabeza e preguntou:  
    - Cocido ou sen cocer?  
    - ¡En gran! - respondeulle o seu benefactor.  
    - ¡Pois logo que siga o enterro! - dixo o morto de fame, tombándose de 
novo na escaleira e dando por terminada a conversación.  
 
 
LA TORRE DE TORÉS  
      

Segundo a tradición, cando os discípulos do apóstolo Santiago 
trouxeron o seu corpo, reinaba en Galicia unha viúva chamada Lupa. 
Foron ao seu Palacio para informala da súa chegada e do fin que traían, e 
a pedila axuda e un carro de bueyes co que poder sacar o corpo da barca 
onde estaba e darlle sepultura en lugar decente.  
    A raíña Lupa díxolles que había que pedir autorización a Filotio, legado 
do Emperador de Roma. Pero este, logo de informarse e receloso 
daqueles homes, ordenou que os encerrasen nun escuro calabozo.  
    Pouco estiveron nel, unha noite e en silencio, un anxo liberounos. As 
tropas do legado saíron na súa procura e cando xa os alcanzaban ocorreu 
o milagre, a ponte que acababan de cruzar os apóstolos derrubouse ao 
intentar cruzalo Filotio e as súas tropas, caendo estes a o auga.  
    Ao comprobar este feito, a Raíña Lupa abrazou a relixión cristiá e para 
conmemorar o suceso, levantou unhas murallas e puxo un nome novo á 
localidade "Torés", en memoria dos touros ou bueyes do carro.  
    A lenda ten varios relatos, dise tamén que a Raíña Lupa dálles uns 
bueyes que en realidade son touros salvaxes e que estes se volven 
mansos como cordeiros, a Raíña ao velo convérteuse ao catolicismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 



                                    Fabero 
 
XEOGRAFÍA  
 

Situado nun val que colinda coa Reserva Rexional de Ancares (a 
pedanía de Fontoria atópase en devandita Reserva); o municipio está 
rodeado de montañas, nas cales abundan carballos, castiñeiros e breixos 
nos que se produce un mel escuro e exquisita; tamén poden verse terras 
de cultivo e viñedos. O río Cúa discorre ao longo de 12 km polo termo 
municipal.  
 
ECONOMÍA  
 

A súa economía está baseada sobre todo na extracción do carbón, 
como se pode apreciar nas numerosas minas ao descuberto que se 
atopan nos arredores do termo municipal, pertencentes á empresa 
Uminsa do grupo de Mineiro Siderurxica de Ponferrada.  
      Empresas mineiras xa pechadas: Antracitas de Fabero, Combustibles 
de Fabero, Antracitas de Marrón, Mineira de Fontoria, etc. 
      A principal fonte de riqueza do municipio é a minería; grazas a esta o 
poboado sufriu unha transformación económica e un incremento da 
poboación, feito constatable xa que, se a principios do século XX o 
municipio tiña menos de 400 habitantes censados, pasou a posuír, a 
mediados de século, 8.141 habitantes.  
 
HISTORIA  
 
      Parece que as orixes de Fabero datan dos séculos X e XI. En 1020 o 
municipio pasa a formar parte do mosteiro de Santo andré de Veiga de 
Espinareda.  
      Esta dependencia permanece durante 800 anos, ata que desaparece 
este réxime de señoríos xurisdiccionais dando paso á organización 
municipal de España. Fabero convértese na cabeza de municipio, coas 
vilas de Fontoria, Bárcena, Lillo, Otero de Naraguantes, San Pedro de 
Paradela que pasan a 
formar parte do 
municipio.  
      A partir da 
revolución industrial é 
cando Fabero ten o seu 
maior auxe tanto 
económico como 
demográfico, grazas ao 
descubrimento e 
explotación das súas 
minas de carbón de 
antracita. Nesta época 
Fabero pasa de ter 376 
habitantes en 1920 a ter 
8140 habitantes en 1960, 



todo iso pola masiva inmigración doutras rexións de España.  
      Nesta rexión, durante a guerra civil refúxianse os maquis, os cales 
dedicabanse á pillaxe para poder subsistir agochados polos arredores.  
      A día de hoxe o municipio de Fabero segue dedicándose na súa 
maioría á minería.  
 
MONUMENTOS E LUGARES DE INTERESE  
 
      Serra de Ancares: rexión dun gran hábitat natural onde aínda habita a 
pita do monte tamén se poden observar construcións ancestrais como as 
pallozas, xa que aínda mantéñense polos habitantes das distintas aldeas 
que poboan a rexión.  
       Estatua do Mineiro: monumento que 
rende homenaxe a todos os mineiros.  
 
CULTURA  
 
        Desta poboación é orixinario o grupo 
musical Ibídem non son moi coñecidos no 
panorama musical español, pero si o son 
en canto a importancia provincial, 
realizando unha música rock alternativa 
do estilo dos Piratas, Cooper e demais 
grupos similares.  
 
GASTRONOMÍA  
 
        Do mesmo xeito que en case toda a 
rexión do Bierzo, produce tres alimentos 
que sobresaen pola súa calidade: a mazá 
reineta, o botelo e a chacina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
                                    CERVANTES  
  
 
SITUACIÓN  
  
    Seguindo a estrada comarcal 535 que comunica Becerreá con Navia de 
Suarna, atopámonos co municipio lucense de Cervantes, o máis grande 
(276,4 km2), dos cinco que integran a Comarca dos Ancares.  
    Conta cunha poboación de 2.604 habitantes que se distribúeno en 21 
parroquias e numerosos núcleos de poboación, moi dispersos, o que 
unido ás condicións adversas do medio físico, orixina unha densidade de 
tan só 9,4 habitantes por km2,Vilarello dá Igrexa, Cela e San Román, son 
as poboacións máis significativas deste municipio de alta montaña.  
 
DESCRICIÓN XEOGRÁFICA  
 
    O Parque Natural da Serra dúas 
Ancares, convertida en Reserva 
Nacional e Espazo Natural Protexido, 
cobre todo o termo. En efecto, este 
impresionante conxunto montañoso, 
que actúa de límite natural coa 
provincia de León, e os seus 
estribaciones, entre cuxos 
promontorios albíscase o val de 
Cervantes, abarcan, na súa vertente 
occidental, case a totalidade do 
municipio.  
    Doiras. O val está dominado polo 
castelo que pertenceu ao señorío de 
Cervantes, de cuxo liñaxe descendía o 
autor do Quixote. Actualmente o 
castelo é particular, pero pódese 
visitar para ver as obras de artesanía 
que realizan os seus propietarios.  
 
 
    As elevadas altitudes (boa parte do territorio aparece comprendida 
entre 1.500 e 2.000 metros), os invernos tremendamente fríos e rigorosos, 
e unha orografía moi irregular e accidentada, con acusadas pendentes, 
fan que as condicións de vida e as comunicacións entre os núcleos, -
moitos localizados nasoladeiras montañosas-, sexan moi difíciles.  
 
    Na Serra dúas Ancares nacen numerosos ríos e arroios. Entre os máis 
importantes debemos sinalar o Ser, Castro e Cervantes, todos eles 
afluentes do río Navia que fai fronteira co termo municipal de Becerreá.  
 



 
 
RESEÑA HISTÓRICA  
 
    Quedan vestigios de antigos poboados como o prerromano de 
Piornedo. A historia e mellor documentada sobre Cervantes aparece 
ligada aos distintos señoríos medievais que exerceron o seu dominio 
sobre estas terras montañosas.  
    Balouta. Neste pobo quedan aínda un bo número de pallozas en 
aceptable estado de conservación, podendo ser visitadas dúas delas a 
cambio dun pequeno donativo, e peculiar o "teito" das pallozas de 
Balouta, pois o cume non está entretejida con "piornos" como sucede 
noutros lugares, senón que é coa propia palla de centeo coa que se tece 
formando un preciso e artístico trenzado.  
 
    Os máis poderosos foron os marqueses de San Saturniño e o señor de 
Cervantes, conde de Villanueva de Cañedo e marqués de Alcañices, que 
exerceu xurisdición na zona desde o castelo de Doiras ou torre de 
Ferreira.  
    O actual termo municipal de Cervantes chegou a ser dividido entre 
dous señoríos, o de San Miguel dous Agros, de Compostela, e o dos 
condes de Granjal.  
 
CULTURA, MONUMENTOS E TURISMO  
 
    Dentro do término municipal  atópase a impresionante Serra dos 
Ancares, auténtico Parque Natural de Galicia e Reserva Nacional de Caza 
Maior (cervos e osos pardos). Nelas pódese contemplar unha densa 
vexetación autóctona, así como realizar numerosas rutas ecolóxicas e de 
senderísmo, que poden animarse coa visita ás denominadas "Cuevas da 
Moura" e "Cuevas dá Meiga".  
    A arquitectura civil ten os seus mellores exemplos no castelo de 
Doiras, situado na parroquia de Vilaspasantes e, no pazo de Quindóus 
(século XVI), antiga residencia dos marqueses de San Saturnino. 
Probablemente da mesma época que o de Doiras son os castelosode 
Balboa e Veiga do Valcárcel.  
    Rebentón. A custa de Rebentón (ruta que nos leva a Piornedo), vai 

percorrendo un precioso bosque de 
carballos cuxo chan está completamente 
callado de arándanos. 
    Tamén se debe destacar San Román 
de Cervantes (casa con escudo, con 
capela aneja e fachada de cor verde). 
Especúlase sobre a vinculación destas 
terras con Miguel de Cervantes.  
 
    As ruínas do convenio de Dorna, a 
antiga igrexa parroquial de San Xoán de 
Mosteiro, que formou parte dun 
desaparecido mosteiro de templarios, e a 



de Santiago de Cereixedo, son as construcións relixiosas máis 
significativas.  
 
    Como expoñente da arquitectura popular, nalgunhas aldeas, sobre todo 
en Piornedo, consérvanse numerosas "pallozas". Trátase de vivendas 
prerromanas de orixe celta que ata fai moi pouco eran habitadas polos 
campesiños do propio lugar, onde, recentemente, construír un hostal.  
 
  
FESTAS  
 
    Entre as celebracións festivas máis relevantes, nesta terra onde se 
conserva todavia un culto ao lume, destaca a que leva a cabo no 
santuario da Virxe de Tarmas. Neste lugar, cada 20 de Maio, celébrase 
unha concorrida e antiga romaría con peregrinación, que evidencia as 
máis dispares manifestacións de piedade e superstición popular. De 
tempos máis recentes data a chamada festa monteira dos Ancares, que se 
desenvolve no mes de Xullo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


