
San Martiño de Tours, un santo moi noso
San Martiño de Tours é o patrón 
de Verducido e de Salcedo, a  pa-
rroquia dos meus devanceiros.  A 
súa festa celébrase o 11 de novem-
bro e sempre foi unha data espe-
cialmente sinalada no calendario. 
Unha data de xuntanza familiar, 
de celebración e, como non pode 
ser doutro xeito nesta terra, de 
xenerosas comidas. 
Polo San Martiño era costume en 
Salcedo, como recolleu o médico 
Lois Casal a finais do XIX,  ma-
tar unha tenreira para a comida 
familiar deste día do patrón. Al-
gunhas familias, as máis ricas, 
mataban un animal para eles sos, 
outras veces dúas ou tres familias 
xuntábanse para facer a matanza 
dunha vaca en conxunto e repar-
tir o animal a medias. Cando non 

había tantos posibles o que se 
sacrificaba era unha cabra ou un 
carneiro. 
Tamén había costume de cocer 
o ‘pan da festa’ que era de trigo, 
ou a ‘bola da festa’, que se facía de 
millo con fariña moi fina por riba. 
Esta bola regalábaselles ós amigos 
doutras parroquias. Actualmente,  
nalgunhas parroquias galegas, 
como a de Borela en Cotobade, 
aínda existe o costume de facer 
o ‘Bolo de San Martiño’, un bolo 
feito con fariña de trigo, millo e 
centeo e que tamén leva froitos 
secos. 
San Martiño represéntase moitas 
veces vestido de bispo, co báculo 
e a mitra característica, pero a 
imaxe máis coñecida do santo é 
aquela que o amosa montado a 
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Chega en Galicia o tempo dos magostos, da matanza do porco e da celebración do San Martiño e con el os trompos ó camiño. Neste mes de 
Santos, como cada ano, celebrarase en moitas parroquias galegas, e en dúas do concello de Pontevedra -Verducido e Salcedo-, a festividade 
dun dos patróns con máis devoción e a cuarta  advocación con máis parroquias de Galicia,  en concreto cun total de 238 parroquias baixo o 
seu manto protector.

cabalo e cortando a súa capa coa 
espada para darlle a metade a un 
mendigo que figura sempre ós 
seus pés. 
Esta imaxe iconográfica repre-
senta un episodio da vida do 
santo cando nun inverno do ano 
337, estando Martiño en Amiens 
como lexionario romano atopa 
no camiño un  mendigo morto de 
frío ó que decide dálle a metade da 
súa capa para que se abrigue con 
ela.  Contan que na noite seguinte 
a este xesto de bondade, e en agra-
decemento polo seu  acto, Cristo 
aparecéuselle  en soños vestido 
coa metade da capa que lle dera 
ó mendigo  e díxolle:  “Martíño, 
hoxe cubríchesme coa túa capa”. 
Este acto deu orixe ó termo “ca-
pilla” para designar os pequenos 

lugares de culto, e isto foi debido 
a que aquela metade da capa de 
San Martiño foi gardada nun 
pequeno santuario como unha 
reliquia á que acudían moitos 
devotos coa idea de “ir orar onde 
está a capilla”. Pero quen foi este 
santo de tanta devoción e arraigo 
en Galicia? 

A súa historia|Segundo a súa 
haxiografía, o santo naceu no ano 
316 en Sabaria, actual Hungría, 
e morreu en Candes, Francia, no 
ano 397. Foi fillo dun tribuno mi-
litar romano e fixo carreira mili-
tar no exército  romano ata a súa 
conversión ó cristianismo. A par-
tir deste momento decisivo da súa 
vida Martiño abandona o exército 
e únese ós discípulos de San Hi-

lario de Poitiers para dedicarse á 
vida relixiosa. 
Nos seguintes anos realizaría un 
intenso labor de apostolado e de 
loita contra o paganismo e fun-
dou numerosas parroquias na 
Galia. Para algúns investigadores 
a súa actitude de tolerancia cos 
priscilianistas podería ser unha 
das causas da popularidade des-
te santo na Gallaecia pois, malia 
a manter unha postura crítica co 
priscilianismo, opúxose á execu-
ción de Prisciliano e á posterior 
represión dos seus seguidores. 
Esta postura levouno  a enfrontar-
se co bispo Ithacio, partidario da 
acción represiva, e pediu clemen-
cia ó mesmo emperador Máximo 
para os seguidores de Prisciliano 
acusados de herexes.n

La iglesia de San Martiño de Salcedo y detalle del santo.

nPara o investigador Xosé Manuel 
González Reboredo a  conexión 
entre Galicia e  San Martiño dé-
bese en parte a unha lenda que se 
remonta ó reino suevo de Galicia, 
o primeiro reino de Europa, dito 
sexa de paso. Segundo recolle 
Gregorio de Tours (538-673), a 
conversión dos suevos debeuse a 
un milagre de San Martiño e por 
iso o fixeron patrón da diócese de 
Ourense. 
Parece ser que a Carriarico,  rei 
suevo de Gallaecia no século VI, 
enfermoulle o seu fillo Miro. Pro-
curando salvar o seu primoxénito, 

e coñecedor dos milagres que facía 
o santo, Carriarico mandou edifi-
car unha igrexa en honra de San 
Martiño e enviou mensaxeiros a  
Tours para que trouxesen a reli-
quia do santo e poder curar con 
ela o seu fillo. 
A lenda di que unha vez chegadas 
as reliquias do santo a Ourense, o 

fillo do rei curou. Contan que este 
feito milagreiro fixo que o rei Sue-
vo e todo o seu pobo se converte-
sen no ano 550 ó cristianismo, tal 
e como o rei prometera que faría 
se sandaba o seu fillo. 
De ser certa a lenda, poderia-
mos remontar o culto en Galicia 
a San Martiño ata o século VI. 

Sexa como fose, San Martiño de 
Tours é un dos santos de máis 
antigo culto no noso país e hoxe 
en día é patrón, entre outros, dos 
soldados, os tecedores, os traba-
lladores do téxtil, os mendigos, os 
presos e incluso de animais como 
os gansos. 

Días de ritos ancestrais|Así que 
cando chega o frío e as primeiras 
neves -cando o cambio climático 
o permite-, cando as rúas da nosa 
Pontevedra empezan a cheirar 
a castaña asada  e nas aldeas a 
xente se prepara para o sacrifico 

anual do noso animal totémico, 
quen mire no almanaque deste 
mes onde honramos os nosos de-
funtos non poderá evitar bater co 
santo da  “capilla” e saberá entón, 
aínda que non teña o seu smar-
tphone a man, que o San Martiño 
é algo máis ca celebración dun 
santo patrón, é un recordatorio 
do que somos, de que estamos 
nun tempo moi especial, de que 
vivimos os días de ritos ancestrais 
que  reafirman a nosa identidade 
como pobo. E iso non se paga con 
campaña institucional ou publici-
taria ningunha.n

O que conta a lenda
O culto en Galicia a San Martiño podería remontarse ao século 
VI, cando unha reliquia do santo curou o fillo dun rei suevo 
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