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FERVENZA DA MEXADOIRA 

FEIRA E POLBO  

PRAZA DO CONCELLO. MEIRA 

PARQUE “PROFESOR RÍO BARJA” PEDREGAL DE IRIMIA: NTO. DO MIÑO IGREXA DE STA. Mª DE MEIRA. 

Meira 
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A Vila de Meira 

Está situada ao nordeste da provincia de Lugo, entre 

A Terra Chá e As Serras Orientais, ao oeste da Serra 

de Meira e a carón de onde nace o río Miño, no lugar 

denominado "Pedregal de Irimia".  

Sitúase a 486 metros de altitude e a súa actual  

superficie é de 47 quilómetros cadrados. Conta  

cunha poboación de aproximadamente 1800 habi-

tantes, repartidos nas pa-

rroquias de Meira e Seixos-

mil. 

A Meira chégase pola N-640 

que une Vegadeo con Lugo, pola LU-750 que dá acceso 

dende a A-6 en Baralla, e pola LU-120 que dá acceso den-

de a A-8 e a AG-64 en Vilalba. A este concello pertencen 

35 aldeas localizadas a ambos lados da Serra de Meira. 

As festas máis populares son as de Corpus Christi, as 

patronais: Santa María, San Roque e a xira campestre (15, 

16 e 17 de agosto); e a Festa da Malla (tamén en 

agosto). Tamén se celebra a feira (mercado) os 

domingos cada quince días. 

Meira é a cabeceira da comarca do mesmo 

nome formada por 4 concellos: Riotorto, Meira, 

Pol e Ribeira de Piquín. 

É o centro neurálxico e vive do sector servi-

zos. Algúns dos que ofrece son: Centro Médico 

(PAC), Farmacias, Colexio, Instituto, Gardería, 

Garda Civil, Protección Civil, Ambulancias, Con-

cello, Xulgado de Paz, oficinas de Medio Rural e 

Medio Ambiente, Turismo, Extensión Agraria, 

Bancos, Restaurantes, Supermercados, área de 

caravanas… Meira pertence a Reserva da Biosfe-

ra “Terras do Miño”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terra_Ch%C3%A1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierras_Orientales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mi%C3%B1o
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Arquitectura Civil 

A vila de Meira foi medrando ata chegar ao núcleo urbano que 

é hoxe grazas á supresión do mosteiro cisterciense de Santa 

María de Meira a mediados do s.XIX coa Desamortización de 

Mendizábal. Cae o mosteiro e utilízase a pedra dos seus muros  

para a construción de vivendas, recheos das prazas, lastrado 

da estrada.... O núcleo central que se situaba no barrio da Pena 

baixa cara o río Miño, cruza a ponte e comeza a construírse 

nos terreos do cenobio. 

Algún exemplo das vivendas 

máis antigas e representati-

vas desta expansión atopá-

molo na Casa de Cortón (do s.XIX). 

Non obstante, a decoración das vivendas meiregas non deixa 

indiferente a ninguén, posto que fachadas coma a da Casa de  

Méndez ou a de Lastra (ámbalas dúas de principios do s.XX) son  

especialmente vistosas. 

Non son desprezables os balcóns e os seus apoios que abundan 

na Praza Maior, na Avenida da Cerca ou na Avenida de Lugo, tendo, 

entre outras, representacións de caras humanas ou animais.  

Aínda así, chaman a atención os dous escudos que se conser-

van na vila. Un deles da Congregación da Reforma de Castela da 

orde do Císter (s.XVI), que se atopa na fachada da Casa do Concello. 

O outro, unha aguia bicéfala –posiblemente tamén do s.XVI– 

sitúase na fachada do edificio da Farmacia Mato Villar e Almacéns 

San José -esquina da Avenida de Lugo e a Rúa San Roque-. 
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Santa María de Meira: Fundación, Igrexa 

e Mosteiro 

 A vila de Meira foi fundada grazas á construción 

do mosteiro. Data de principios do século XII 

(arredor do 1143). Nel instaláronse unha ducia de 

monxes da orde do Císter, orixinarios de Francia, 

que puxeron en pé o mosteiro de Meira, do que 

actualmente se conserva a igrexa, o actual 

concello e parte do claustro procesional. 

O mosteiro foi vítima de saqueos; un deles, de 

mans das tropas de Napoleón en 1809. Foi tamén 

Colexio Maior de Filosofía da Congregación da 

Reforma de Castela desde 1590 ata 1835 cando 

remata a vida monástica no cenobio como 

consecuencia da lei de desamortización de 

Mendizábal. En 1931, foi declarado Monumento 

Nacional. Hoxe en día é igrexa parroquial e 

celébrase misa a diario. 

O mosteiro está dedicado á Virxe sendo tamén 

patrón da vila San Roque. A riqueza dos seus 

fermosos retablos contraponse á austeridade e 

sinxeleza que mostra o edificio, podendo 

considerarse un dos mellores exemplos do arte 

cisterciense en Galicia e en España. No seu interior 

conserva 2 enterramentos: o de Frai Atanasio 

Zepeda (1659) e o do pai da nobre Dona María de 

Bolaño (1543). 

O templo érguese sobre una planta de cruz latina, 

formando tres longas naves e un cruceiro, no que 

destaca a súa cabeceira e os retablos do s.XVIII. 

Está construída en pedra de granito moi pulida e 

irregular. É destacable o rosetón, situado na 

fachada principal e a súa portada, xa que conserva 
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as ferraxes orixinais da porta datadas do s. 

XIII. Tamén o é a Sala de Reliquias, construída 

no s.XVII e situada trala ábsida central, a 

onde se accede por un deambulatorio e que 

acolle unhas magníficas pinturas murais da 

mesma época, restauradas recentemente. 

Consérvase tamén parte do claustro 

renacentista ou dos cabaleiros, no edificio 

que albergou a portería, hospedaría, colexio 

Maior de Filosofía, etc., e que a día de hoxe se 

utiliza como sede municipal. A importancia 

deste templo é coñecida en toda Galicia e boa 

parte de España, en parte polas súas 

dimensións, orixinalidade e pola súa beleza. 

Está dentro do itinerario cultural da Carta 

Europea de Abadías Cistercienses e da Acigal. 

Igrexas: 
Igrexa Mosteiro de Santa María de Meira (S. 
XII). Igrexa parroquial de San Isidro de  
Seixosmil. 

Capelas: 
Capela de San Isidro de Paredes (S. XIX); Ca-
pela de San Pedro de Vilardemouros; Capela 
da  Nosa Señora das Dores do Paderne e Ca-
pela de San Roque (no cemiterio parroquial). 

Vestixios arqueolóxicos (Non son  
visitables): 
Castro de Pumarín, dolmen do "Cortello da 
Vella", mámoas de Paredes e Monte de  
Piñeiro (As Coroas). 
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O Pedregal de Irimia 

“O Miño ten unha conca de 9.775km2 e unha 

lonxitude de 343km. Nace na Serra de Meira e 

desemboca no estuario da Guarda”.  

Isto é o que di a Confederación Hidrográfica do 

Miño-Sil. 

O Pedregal de Irimia, é o primeiro lugar onde se 

pode ver a auga formando a canle do Río Miño. 

Está situado na ladeira oeste da Serra de Meira, 

a 2,5 quilómetros da vila. 

É coma un río de pedras, na súa maioría 

cuarcitas procedentes dunha morena cárstica. 

Ten unha extensión de aproximadamente 700 

metros en forma de funil e no seu remate 

pódese ver un pequeno rego silencioso pero 

bulideiro. 
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Moitas son as lendas que falan deste lugar. 

Unha delas conta que a meiga Irimia nunha 

disputa polo pago dos tributos aos monxes, 

botounos das súas terras lanzándolles pedras que 

medraron ao rodar ladeira abaixo namentres ela 

dicía: “Nunca probaredes as primeiras augas deste 

río porque é miño”. 

Outra lenda relata a historia dunha vella que 

gardaba no gando que estaba a pacer no monte. 

Fronte a un ataque dos lobos ao seu gando, a vella 

botou a correr tirándolles pedras ás bestas e 

deixando caer todas as que tiña recollidas no regazo, 

e as pedras comezaron a medrar monte a baixo 

abrindo na terra e deixando saír un rego de auga. 

Esta paisaxe tamén inspirou literatura e poesía, 

como a que nos deixou Avelino Díaz, o poeta de 

Meira. 

 

COMO CHEGAR: Desde Meira, pola estrada que 

pasa do lado esquerdo da igrexa. Hai 2,5 km. Está 

ben indicado, chégase en coche e autobús e hai bo 

sitio para aparcar. 

¿Quen  dixo, craro río Miño 
que naces en Fumiñá 

se xunt-a Monterredondo, 
xa pasas, feito un rapaz?  

· · ·  
E sei, tamén, que tés 

o teu bercio máis atrás, 
aló na Serra de Meira, 
d-Irima no Pedregal. 

 

O Poeta de Meira 
Avelino Díaz (14- l l -1870) 

(29- l l l -1961) 
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Área recreativa  

Profesor Río Barja 

Situada xunto ao río Miño, a carón da 

zona escolar e da Casa da Cultura 

"Federico González López". Este parque 

está dedicado ao xeógrafo e profesor 

Francisco Javier Río Barja, eterno 

namorado e defensor do río Miño e da 

natureza en xeral. 

Esta área de lecer alberga unha grande 

variedade de árbores autóctonas como 

carballos, castiñeiros, nogueiras ou 

bidueiros. 

Posúe unha decoración tradicional 

composta por un hórreo, un cabazo, un 

cruceiro, un dolmen, o rosetón da igrexa 

e o escudo da vila decorando o chan. 

En Meira conviven as dúas modalidades 

de hórreos: o asturiano (a 4 augas) e o 

galego (a 2 augas) aos que aquí se lles 

chama “cabozos”. 

Conta tamén cun muíño completo, do 

que algunhas pezas foron restauradas e 

o conxunto íntegro foi rehabilitado de 

xeito que a día de hoxe se pode visitar.  
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Comunicado co muíño instalouse unha 

cafetería - restaurante de maneira que se 

pode tomar un aperitivo e ao mesmo tem-

po observar e pezas e a composición dun 

muíño 

de auga 

tradi-

cional. 

 Esta área de recreo está dotada tamén 

dun amplo aparcadoiro, dun parque infantil, 

dunha pista de bolos tradicionais e dun paseo 

a carón do río. 

O sendeiro cruza o parque e discorre a 

carón do río en dirección leste-oeste,  desde o 

muíño da Rúa da Balsa ata a Central de Depu-

ración de Augas. A distancia total do paseo 

fluvial é de aproximadamente un quilómetro e 

medio. 
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Feira quincenal de Meira 

A feira quincenal celébrase en domingos alternos. 

É unha das poucas feiras tradicionais que quedan nos 

arredores, remontándose os seus inicios aos mercados 

celebrados polos monxes do convento nesta localidade, 

e con privilexio real desde 1707. 

A poboación local e dos arredores danse cita nas  

prazas de Meira para dar vida á feira reunindo roupa,  

alimentación, música, artesanía, animais, etc. 

Destaca sobre todo a presenza de polbeiras, onde se 

pode degustar o polbo “á feira”. 

 XANEIRO FEBREIRO MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DECEMBRO 

2020 
12 e 26 9 e 23 8 e 22 5 e 19 3, 17 e 

31 
14 e 28 12 e 26 9 e 23 6 e 20 4 e 18 1, 15 e 

29 
13 e 27 

2021 
10 e 24 7 e 21 7 e 21 4 e 18 2, 16 e 

30 
13 e 27 11 e 25 8 e 22 5 e 19 3,  17 e 

31 
14 e 28 12 e 26 

2022 
9 e 23 6 e 20 6 e 20 3 e 17 1, 15 e 

29 
12 e 26 10 e 24 7 e 21 4 e 18 2, 16 e 

30 
13 e 27 11 e 25 

2023 
8 e 22 5 e 19 5 e 19 2, 16 e 

30 
14 e 28 11 e 25 9 e 23 6 e 20 3 e 17 1, 15 e 

29 
12 e 26 10 e 24 

2024 
7 e 21 4 e 18 3, 17 e 

31 
14 e 28 12 e 26 9 e 23 7 e 21 4 e 18 1, 15 e 

29 
13 e 27 10 e 24 8 e 22 

2025 
5 e 19 2 e 16 2, 16 e 

30 
13 e 27 11 e 25 8 e 22 6 e 20 3, 17 e 

31 
14 e 28 12 e 26 9 e 23 7 e 21 

2026 
4 e 18 1 e 15 1, 15 e 

29 
12 e 26 10 e 24 7 e 21 5 e 19 2, 16 e 

30 
13 e 27 11 e 25  8 e 22 6 e 20 

2027 
3, 17 e 

31 
14 e 28 14 e 28 11 e 25 9 e 23 6 e 20 4 e 18 1, 15 e 

29 
12 e 26 10 e 24 7 e 21 5 e 19 

2028 
2, 16 e 

30 
13 e 27 12 e 26 9 e 23 7 e 21 4 e 18 2, 16 e 

30 
13 e 27 10 e 24 8 e 22 5 e 19 3, 17 e 

31 

 
2029 

14 e 28 11 e 25 11 e 23 8 e 22 6 e 20 3 e 17 1, 15 e 
29 

17 e 26 9 e 23 7 e 21 4 e 18 2, 16 e 
30 

2030 
13 e 27 10 e 24 10 e 24 7 e 21 5 e 19 2, 16 e 

30 
14 e 28 11 e 25 8 e 22 6 e 20 3 e 17 1, 15 e 

29 
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Festas en Meira 

- Candeas (2 de febreiro - Meira) 

- Entroido (Luns e martes variables - Meira) 

- Semana Santa: Domingo de Ramos con procesión, 

mércores de Tamborrada e Venres Santo coa 

Procesión do Santo Encontro (variable - Meira) 

- San Isidro (15 de maio - Paredes). 

- Corpus Christi. Na que se fai unha gran alfombra 

floral e as primeiras comuñóns. (Domingo variable 

entre maio e xuño- Meira) 

- San Pedro (fin de semana máis próximo ao 29 de 

xuño - Vilardemouros) 

- Asunción e San Roque (14, 15 e 16 de agosto - 

Meira). Son as festas patronais de Meira e fan 

honra a Santa María e a San Roque. 

- Xira (17 de agosto - Porto da Pena). Toda a 

veciñanza e os/as convidados/as acoden a xantar a 

carón do río Miño, no Porto da Pena, rodeados/as 

de bidueiros. É o último día das festas patronais. 

- Festa da Malla (Domingo sen feira seguinte ás 

Festas Patronais - Meira). Declarada de interese 

turístico de Galicia. Rememórase a malla do trigo 

de forma artesanal. 

-Virxe das Mercedes (fin de semana máis próximo 

ao 24 de setembro - O Estreito) 
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Significado Icona 
Marcas de continuidade: 
Bo camiño, dirección a seguir. 

 

Marcas de dirección equivocada  

Marcas de cambio de dirección 
(á dereita ou á esquerda) 

 

Ruta Miño – Eo 

A ruta do Miño-Eo ten o seu quilómetro cero no 

Pedregal de Irimia, nacemento do río Miño. 

A altitude desta ruta varía entre os 875 metros no alto 

da Serra aos 175 metros na Treita, ao lado do río Eo. 

As vistas durante toda a ruta son excepcionais 

podendo observar a diferenza existente entre as dúas 

ladeiras da Serra e contemplar 

a flora e a fauna deste 

entorno, atopando animais salvaxes coma cabalos e 

vacas do monte, esquíos, raposos, corzos, lebres, 

porcos bravos e aves de todo tipo como perdices, 

arceas, corvos e pegas entre outros moitos. 

Un dos puntos a destacar nesta ruta é A Mexadoira; 

salto de auga de aproximadamente 15 metros de 

altura que se atopa no chamado Rego de Murias. O 

descenso ata este lugar é complicado e require 

especial coidado e atención, pero chegar ata el 

realmente merece a pena. Situada xusto ao lado do 

Río Eo (gran río troiteiro e de abundancia de 

salmóns) atópase a central eléctrica da Treita.  

Na última subida cara o final desta ruta no 

Estreito, podemos observar unha marabillosa 

variedade en canto á flora: carballos, 

castiñeiros, bidueiros, nogueiras, cerdeiras, 

pinos,  acivros, e un longo etcétera que nos 

permitirá gozar das distintas tonalidades da cor verde que prevalece na xeografía 

galega. 

A TREITA. RIO EO 
A TREITA. RIO EO 

FERVENZA DA MEXADOIRA 

VEXETACIÓN DO CAMIÑO 
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Ruta Pedregal - Corno da Órrea 

A Ruta Pedregal - Corno da Órrea, é unha ruta financiada pola Consellería 

de Medio Rural dentro do programa de Valorización de Montes; esta ruta 

ademais de ser de sendeirismo, quere 

mostrar ao camiñante os distintos 

traballos silvícolas que o monte 

Candedo, Louseiras e Corno da Órrea, 

xestionado pola Consellería, ofrece no 

seu percorrido. 

A ruta é de dificultade media e de 5 

horas de duración. Comeza na Aula 

da Natureza de Meira, sinalada por un 

cartel e onde nos dá a información 

pormenorizada do camiño. 

A ruta está ben sinalizada por medio 

de balizas e frechas. 

Desde un miradoiro, podemos 

observar, os distintos traballos 

silvícolas que se efectuaron no monte, 

ademais de poder descansar posto 

que se atopa na metade d traxecto. 

Unha das características da ruta son 

las fontes, coma a de Cabanas, a do 

Francés e a da Rega da Gadella. 

O Corno da Órrea é un montículo 

desde o cal tamén se ve unha bonita 

paisaxe. 

Ó remate, o camiñante terá feito un 

bonito percorrido e terá aprendido o 

importante que é a silvicultura para 

que os nosos montes entren en valor  e se poida gozar da Natureza cun 

aproveitamento sostible. 
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Roteiro Avelino Díaz 

Esta ruta fai honra á memoria do poeta meirego-mirandés 

Avelino Díaz, nado na parroquia da Órrea, no concello de 

Riotorto, aínda que viviu parte da súa nenez e adolescencia en 

Meira, sendo coñecido como o „Poeta de Meira‟. 

A ruta parte da casa natal do poeta, no lugar da Travesa, na 

Órrea, ata Meira, pasando pola que foi a súa  residencia na Pena. 

Esta ruta lineal é descrita aquí, non 

obstante, en sentido inverso, porque é máis 

doada, mais está sinalizada en ámbolos 

d o u s  s e n t i d o s . 

Nos seus 10 quilómetros de percorrido os 

desniveis varían, dende os 350 metros na 

Órrea no punto máis baixo ata os 600 

metros no Alto do Xuncás na súa cota 

máxima. 

O camiñante comezará saíndo de Meira 

polo barrio da Pena cara a Paredes -onde se 

atopa a capela de San Isidro– o Val da Cal e 

posteriormente o barrio de Leiras, sendo 

este o último grupo de vivendas do concello 

meirego. A partir de aí e despois dunha leve 

subida, o seu descenso condúcenos polo 

monte de Candedo, visitando a Fonte de 

Cabana, a Rega do Francés, a Rega da 

Gadella e a Fonte da Pascua (a 530 m.s.n.m). 

Ao final deste descenso, e de deixar atrás a 

Pena da Abelleira, atravesarase o Río 

Mourín (denominado nalgúns mapas como 

río da Órrea) para chegar ao lugar da 

Travesa, onde se atopa a casa natal deste 

insigne poeta. 
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Vía Rexia do Norte 

Este camiño aparece documentado no 1249 como 

“via regia” aínda que tamén é coñecido co nome 

de Camiño de Abres, Camiño Real de Meira, e 

nalgunhas zonas como Camiño dos Arrieiros, do 

sal ou do ferro. A súa finalidade era a unión da 

capital de Lugo coa saída ao mar pola ría do Eo. 

Sepárase do Camiño do Norte en Vegadeo e 

dende alí arrímase á ría para subir lentamente 

cara ao interior por Santiago de Abres, Santirso 

de Abres e A Pontenova. Cruza o río Eo e a 

estrada N-640 e comeza unha longa pero suave 

subida pasando por Vilaxe, Xudán, Beche e 

Regocorto ata chegar á Órrea, onde o coñecido como Camiño do Rosario conduce 

ata o Marco de Álvare. Dende aí baixa ata Meira pasando polo Mesón da Costa,  A 

Valiña e A Pena para entrar no casco urbano despois de cruzar o río Miño. 

Este punto era ben importante debido ao mosteiro cisterciense 

de Santa María de Meira, que ofrecía hospitalidade aos 

peregrinos. Este servizo era prestado polos mosteiros e en 

calquera das dependencias da súa propiedade, que tiña a carón 

do camiño (granxas, casas, …) dende a costa galego-asturiana ata 

Lugo cidade.  

Sae de Meira por Riocabo ata Paraxes e Orxás, e continúa por Gomesende e 

Torneiros, cara a Reguntille e Couto de A. Deixa o Castro de Viladonga atrás, e 

dende os Pinos continúa por Ludrio e Mondriz. Cruza despois polos Pasos de 

Orizón e a carón dos Lagos de Teixeiro, continuando por Vilachá, Ponte Vilariño, 

Albarello e Cimadevila. Debido á construción do novo hospital Lucus Augusti, o 

camiño antigo foi cortado neste punto, motivo polo cal 

se leva pedindo unha pasarela que dea continuidade á 

traza e saída aos veciños de Cimadevila. 

Dende aquí baixa ao barrio da Chanca, e una vez 

pasada a ponte do río Rato chega a Lugo.   
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Concello de Meira  

Pza. do Concello s/n  

27240 — Meira (Lugo) 

Teléfono: 982.330.102 

Fax: 982.104.090 

www.concellodemeira.com 

 ————————————————————— 

Oficina de Turismo  

Pza. do Concello/n  

27240 — Meira (Lugo) 

Teléfono: 618.679.632 

turismo@concellodemeira.com 

Coordenadas GPS: 

Latitude: 43,214544 | 43º 12' 52,36" 

Lonxitude: -7,294149 | -7º 17' 38,96" 

Distancias:  

a Lugo: 34Km; a Vegadeo: 57km; a 

Vilalba: 34km; a Mondoñedo: 34km; a 

Fonsagrada: 52km.  

CONCELLO DE MEIRA 

MARZO  2020 

Garda Civil ________ _982.330.004 

Centro Médico _______982.330.240 

Farmacia Elena ______982.330.005 

Farmacia Patricia ____982.331.018 

Incendios Forestais___982.330.534 

Parada de Taxis______982.330.071 

Colexio Público_______982.330.065 

Instituto____________982.330.292 

Parroquia___________982.330.106 

Ambulancias________________061 

Onde Comer? 

Mesón O Pozo _______982.330.408 

Mesón Pedreira ______982.330.281 

Nova Pizza _________ 982.330.183 

Casa Cazoleiro T.R ___ 982.330.331 

Restaurante O Muiño _ 982.331.038 

Onde Durmir? 

Mesón Pedreira_______982.330.281 

Casa Cazoleiro. T.R___ 982.330.331 

Lar de Donas. T.R____ 982.356.945 

Casa da Xira. V.T._____686.753.105 


