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ESTE 

OUTONO… 

LENDAS DE 

PELÍCULA! 
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LENDAS DE PELÍCULA 

Galicia é unha terra de lendas, maxia e meigas, onde todo  é posible con 

só imaxinar. 

1. Sinala Galicia no mapa de España e sitúa as catro 

provincias galegas.  

 

 

2. Sabes o que é unha lenda? Cres que as historias que contan son 

reais ou son ficción? Imos facer unha definición entre todos. 

INVESTIGAMOS 
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3. Coñeces algunha lenda que queiras explicarnos? 

PARA COÑECER MÁIS! 

 

 Nesta páxina podedes atopar moitas lendas da nosa comunidade.  

http://www.galiciadigital.com/pcd/Biblioteca/narrativa/lendas/lenda_viva

/home_lendas.html 

 

 http://lendas-galegas.blogspot.com.es/2009/01/blog-post.html 

 

 https://gl.wikipedia.org/wiki/Lenda  

 

 http://galicia.swred.com/lendas_bisposanto.htm 

 

Agora imos coñecer  a  Lenda  do Bispo Santo  ou o Milagre do Bispo 

Gonzalo. 

 

 

 
 

Esta lenda sitúase nunha parroquia de Foz que se chama San Martiño de 

Mondoñedo. 

 

4. Investiga e sitúa o concello de Foz onde corresponda. Sitúa tamén, o 

concello onde se atopa o noso colexio.  

 

http://www.galiciadigital.com/pcd/Biblioteca/narrativa/lendas/lenda_viva/home_lendas.html
http://www.galiciadigital.com/pcd/Biblioteca/narrativa/lendas/lenda_viva/home_lendas.html
http://lendas-galegas.blogspot.com.es/2009/01/blog-post.html
https://gl.wikipedia.org/wiki/Lenda
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5.- Averigua como se chama o río que desemboca na Ría de Foz. 

 

___________________________________________________________ 

Esta é a … 

 LENDA DO BISPO SANTO… 

 

No tempo tima .  
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No tempo das últimas invasións vikingas, unha grande flota normanda 

intentou penetrar en Galicia pola costa norte.  

Os vecinos  deron a alerta de que se acercaba unha armada normanda, 

pero como non tiñan máis armas para  defenderse que os sachos cos 

que traballaban na terra, pediron axuda ao Bispo Gonzalo. Mais o Bispo 

tampouco tiña con que defendelos. Entón decidiu  pedirlle axuda a Deus 

e refuxiarse nun monte enfrente de Foz, que se chama O  Alto da Grela, 

mentras esperaban reforzos. 

Comezou a marcha cara ao monte,  xuntándose coas xentes das 

poboacións veciñas que tamén decidirán refuxiarse, antes de caer nas 

mans dos temidos vikingos.  

Cando subían ao Alto da Grela,  empezaron a ver no Cantábrico a 

inmensa flota normanda que se achegaba rápida ás costas de Galicia. 

 

 

O Bispo Gonzalo dirixiuse cara ao mar cunha cruz na man e empezou a 

rezar. Os vecinos acompañárono nas pregrarias e ao pouco de 

comenzar, o ceo empezou a se encarrapuchar, soprando vento e 

levantando temporal no mar. 

O bo do Bispo seguía pregando, mentras que os seus fregreses ollaban 

abraiados como o temporal aumentaba de tal xeito que a flota vikinga tiña 

dificultades para entrar na ría de Foz. De vez en cando albiscábanse os 

barcos e o Bispo pedía pola liberación das terras. 
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As violentas olas e o vento empezaron a afundir as naves vikingas que 

non podían chegar á terra nin escapar ao mar aberto. Con cada pregraria 

afundíanse uns cantos barcos, ata que xa non quedou ningún no mar. 

O Bispo Santo logrou abrir os ollos e, diante dos seus atónitos fregreses 

exclamou:  

“Pidámoslle a Deus que nos permita sermos libres e poidamos levar 

por toda a terra de Galicia esta ditosa nova”. 

Desde entón, celébrase na capela do Bispo Santo no Alto da Grela unha 

romaría popular en recordo e lembranza do milagre de Gonzalo. 

 

6. Que personaxes aparecen nesta lenda? Noméaos por orde de 

importancia.  

___________________________________________________________ 

 

7. Onde se desenvolve esta historia? 

 

8. Os piratas que atacan Galicia reciben varios nomes, escríbeos: 

 

 

________________________________________________________ 

9. Por certo, sabes de onde eran os vikingos?  
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Este é o mapa de _____________________________ 

Localiza e pinta o lugar de procedencia dos vikingos e o camino que 

percorrían para chegar ata Galicia. 

 

 

10. Sabes o que significan as palabras suliñadas? Imos descubrilo entre 

todos e logo colócaas por orde alfabética: 

 

 

 

11. Na actualidade aparece con moita frecuencia a palabra refuxiados 

nos medios de comunicación. Investiga a quen se refire, de onde son, por 

que motivo son refuxiados… 
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12. Agora imos investigar sobre a catedral de San Martiño de 

Mondoñedo. Sabías que está considerada como a catedral máis antiga 

de España? 

 

É  do século_______________ de estilo____________________e ten  

uns recios __________________________ 
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Agora entre todos imos poñerlle 

imaxes a esta lenda e despois, 

crearemos un traballo para 

compartilo cos nosos compañeiros 

e compañeiras no  

FESTIVAL DE LENDAS DE 

BIBLIOCERVO,  

a finais de OUTUBRO!  

 

[Escriba una cita del documento o 

del resumen de un punto 

interesante. Puede situar el  cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Utilice la ficha 

Herramientas de cuadro de texto 

para cambiar el formato del cuadro 

de texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento o 

del resumen de un punto 

interesante. Puede situar el  cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Utilice la ficha 

Herramientas de cuadro de texto 

para cambiar el formato del cuadro 

de texto de la cita.] 
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