
ANEXOS 

ANEXO I: A SIMBOLOXÍA CELTA 

Dentro dos símbolos celtas nos podemos atopar con: 

BLASÓN DA MERCÉ: coa cruz heráldica. É  a marca da Orde da Mercé, fundación 

española creada para redimir presos. 

 

BLASÓN DOS DOMINICOS: que toman a cruz como base e asocian a ela o emblema 

liliar, que simboliza a pureza do santo fundador. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A CRUZ POTENZADA: é a marca do Hospital Real que é compoñente do escudo do 

Gran Hospital dos Reis Católicos. 

 

POMBA COAS ÁS ABERTAS: simboliza á Terceira persoa da Santísima Trinidade. 

 

 

CONCHA: é a marca que simboliza o Cabildo catedralicio. É a vieira que no Códice 

Calixtino veu como emblema do amor e da caridade, comparando as estrías cos dedos 

das mans. 

 

 



TRISKEL:  Son tres espirais que entran e saen no círculo representando con estes dous 

sentidos de xiro a dualidade das forzas que están en permanente interacción na 

natureza e polo seu número (o tres), o equilibrio. O número de elementos que o 

conforman é de de nove (dous veces tres espirais e tres círculos interiores) máis o 

circulo exterior conforman o dez, o número perfecto. O círculo exterior ten a dobre 

calidade de representar a totalidade e ao ter inicio e fin é equivalente ao uroboro, a 

serpe que se morde a cola e que está en renovación permanente. 

 

 

 

 

MARCAS DE CANTEIROS: estes signos son as firmas dos canteiros. Con elas se 

responsabilizan do seu traballo e así o Mestre de obra  podía contabilizar o número de 

pezas que facía cada operario. Algúns signos pasan de pais a fillos 

No século XIX se relacionan os signos coa astronomía, a alquimia e a maxia, ou se 

crean alfabetos secretos masóns. 

As marcas empregadas podían ser letras, obxectos que fan referencia ao oficio de 

canteiro, cruces, estrelas, medias lúas, figuras xeométricas… 

Outras tamén se fan para facilitar a ensamblaxe de varias pedras. 



 

A ESPIRAL: Simbolizaba a creación e a xira constante das estrelas no ceo da noite.  
O  continuo e  expandente movemento da espiral tamén simbolizaba a sempre 

expandible natureza da sabiduría e o coñecemento.  

 

AWEN: Na linguaxe celta significa inspiración ou esenza, e simboliza a iluminación 
espiritual. O símbolo Awen, representa a armonía entre os opostos. Os raios da 
esquerda e da dereita simbolizan o home e a muller, e o raio central representa a 
armonía entre eles. 

 
 



A TRIQUETA: Comunmente  trátase dun símbolo para representar a Santa Trinidade 
(Pai, Fillo e Espíritu Santo). 
Tamén se considera que representa a mente, o corpo e a alma e os dominios da terra, 
mar e ceo. 

 
 

CRUZ SOLAR: É probablemente o símbolo espiritual más antigo do mundo. Integrado 
por unha cruz armada dentro dun círculo, representa o calendario solar, os 
movementos do  sol, marcados polos solsticios. Tamén é coñecida como cruz de Odin 
 

 

 
TARANIS: É outra forma de representar a cruz solar 
 

 
 

 

CLADDAGH: Os aneis de Claddagh son un símbolo tradicional da lealtade e amizade así 
como amor romántico.  

 
EL ARBOL CELTA DE LA VIDA (Crann bethadh): Para os celtas a árbore é unha fonte de 
sostemento: abastecedor de alimento, abrigo e combustible. Tamén estaban asociados 
ó mundo sobrenatural, xa que facían de conexión co mundo dos espíritus e os 
ancestros. 

 
 



ANEXO II: OS CASTROS CELTAS  

LISTADO DE CASTROS GALEGOS E LIGAZÓNS WEB: 

Provincia de Ourense. 

Castro da Cameixa. Boborás.  Dende o séc. VIII ou VII a.c. Excavado 
por Florentino López Cuevillas. Non se aprecian restos en superficie  

Castro da Coroa. A Rúa.  

Castro da Xironda. Cualedro.     

Castro de A Pena. Cenlle. Non excavado.  

Castro de Areas. Cenlle Esposende.  Non excavado.  

Castro de Astureses. Boborás.   Baixo a igrexa románica.  

Castro de Armeá. Allariz. Tamén coñecido como de Augasantas.  

Castro de Castromao. Celanova.  Dende o séc. VII a.c. o II d.c. 
Parcialmente excavado.  

Castro de Lucenza. Cualedro.   

Castro de Magros. Beariz .    

Castro de Meimón. Boborás .    

Castro de Moldes. Boborás     

Castro de Saceda. Cualedro.     

Castro de San Salvador. Allariz.     

Castro de San Millao Cualedro.   Coñecido como ¨A Cidá¨. Castro 
fortemente romanizado. As súas fortes defensas están reforzadas 
por ¨pedras fincadas", sendo dos poucos castros que posuen esta 
característica.  

Castro de San Cibrán de Lás. Punxín e San Amaro . séc. II a.C. a II d.C. 
Tamén coñecido coma A Cidade, trátase dun dos castros de maiores 
dimensións de Galiza.  

Castro de Santa Cristina. Ribadavia.     



Castro de San Tomé. Ourense. 

Castro de San Trocado. Punxín.   Moi preto do Castro de San Cibrao 
de Lás, pero anterior en ocupación.  

Castro de Torre da Cidá. Nogueira de Ramuín.     

Castro de Trelle. Toén .    

Castro da Veiga. Ribadavia .    

Castro de Ventosela. Ribadavia.     

Castro de Vilachá. Boborás.     

Castro do Coto de Mosteiro. O Carballiño.   Parcialmente excavado  

Castro do Castelo. Allariz.     

Castro da Cidade Xinzo de Limia. Morgade.    

Castro do Castelo. Viana do Bolo. 

 

Resto de Galicia. 

Castro de Vilar. Folgoso do Courel (Lugo). 

Castro de Santa Tegra. A Guarda (Pontevedra). 

Castro de Aldán. Cangas. (Pontevedra). 

Castro de Baroña. Porto do Son.(A Coruña). 

Castro de Elviña. (A Coruña). 

 

http://castrosgalaicos.blogspot.com 

http://gl.wikipedia.org/wiki/Castros_de_Galicia#A_Coru.C3.B1a 

http://www.galiciaguide.com/espana-castros-galicia.html 

http://gl.wikipedia.org/wiki/Cultura_Castrexa 

 



ANEXO III: PALABRAS DE ORIXE CELTA 

Aquí tedes unha lista dalgunhas palabras que de orixe celta que existen: 

ATRANCAR 

BANCO 

BARAZA 

BEIZO 

BERCE / BERZO 

BICO 

BILLA 

BORRÓN (MONTÓN) 

BOTO 

BRAGAS 

BRAÑA 

BRINGA 

BRÍO 

BROA 

BRUSCA (PLANTA) 

BUGALLO 

BULLACO 

BURATO / BURACO 

CALLÓN 

CALOURO 

CAMBA 

CAMBIAR 

CAMIÑO 

CAMISA 

CANGA  

CANTIGA 

CARPINTEIRO 

CARRO 

CENTOLA 

CERVEXA 

CHEDA 

CROIA 

CROIO 

DUNA 

EMBELGA 

ESTANCAR 

GANCHO 

GATO 

GORDO 

GRAÑA 

LAXE 

LAMA 

LAMAGUEIRO 

LANZA 

LASCA 

LEGUA 

LÍA 

MANIÑA 

PEZA 

RODABALLO 

SAIO 

SEARA 

TONA 

TRADO 

TOUCA 

TRANCA 

VARANDA 

VASALO 

VIDOEIRO 

VIRAR 

 

Despois hai outros celtismos que chegaron modernamente á nosa lingua, como a 

outras:  

DOLMEN    MENHIR   CRÓMLECH   BARDO  DRUIDA 



ANEXO IV: AS FESTAS CELTAS 

Aquí tedes as catro festas celtas máis importantes: 

- SAMAÍN(1 de novembro): Esta festa presistiu no mundo cristián na festa de Tódolos 
Santos e no anglosaxón de Halloween. Actualmente esta festa estase a recuperar en 
Galicia. 

A liña que separa os vivos e os mortos fase mais fina e permite a comunicación dos 
mundos 

- IMBOLC (1 de febreiro): Correspóndese coa festa cristiá da Candelari. Celébrase ó 
final do inverno e a chegada primavera. 

Algúns consideran a esta festa como o inicio da festa do entroido. 

- BELTAINE (1 de maio): Celébrase a nacente vexetación.É a festa da sexualidade e a 
fertilidade. Esta festa é considerada por algúns o precedente máis destacado das 
actuais fogueiras de San Xoán. 

Os druídas encendían fogueiras e era costume que o gando as atravesase para quedar 
libres de enfermidades. 

- LUGNASAD (1 de agosto): Tiña como finalidade agradecer o sustento que a nosa Nai 
Terra nos proporciona. Marcaba o comezo das colleitas. 

Na seguinte imaxe amosa as festas celtas que se celebraban ó longo de todo o ano. 

 

Podedes ampliar esta información en: 

http://personal.telefonica.terra.es/web/fillosdebreoga/fiestas.html 

 



OUTRAS PÁXINAS WEB DE INTERESE 

Aquí podedes obter máis información sobre os celtas e as suas costumes: 

- www.dearqueología.com/casa_celta_comida 

- www.persoal.telefonica.terra.es/web/fillosdebreoga/castros 

 


