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XXX FEIRA DO QUEIXO DO CEBREIRO 

Bos días!! 

Quero comezar con felicitacións e agradecementos. 

Felicitacións á Denominación de Orixe, aos productores, ao 

Concello, e a todos os veciños e veciñas de Pedrafita do 

Cebreiro porque este ano estreades o recoñecemento de 

Festa de Interese Turístico Galego da Feira do Queixo, 

unha distinción máis que merecida que sen dúbida 

reforzará a proxección de Pedrafita e do seu queixo no 

noso país, un producto considerado xa na actualidade 

como un dos queixos máis exquisitos e altamente valorado 

pola súa elaboración artesanal e con produtos da terra 

totalmente naturais.  

O recoñecemento de Interese Turístico Galego marcará, 

seguro, un antes e un despois na historia desta festa, que 

hoxe xa supón un impulso fundamental para o 

desenvolvemento socioeconómico da comarca da Montaña 

porque atraerá a novos visitantes e abrirá novas portas de 

mercado. 
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Quero felicitarvos precisamente tamén porque hoxe a Feira 

do Queixo cumpre o seu 30 aniversario. Hoxe parece 

doado, e mesmo lóxico, organizar unha feira de exaltación 

dun produto característico dun concello cunha alta calidade 

como o queixo do Cebreiro co fin de convertelo en reclamo 

e dinamizar así a economía. Hai 30 anos non o era. Ter a 

finais dos 80 esa altura de miras, esa visión de futuro, e 

conseguir que unha festa destas características se 

consolide e que cumpra as tres décadas con cada vez máis 

acollida e proxección é digno dun especial recoñecemento, 

e mostra a constancia e o gran traballo que levades 

facendo productores, Denominación de Orixe e Concello, 

xunto aos propios veciños e veciñas. Parabéns! 

 

Na parte de agradecementos, quero trasladarvos a miña 

gratitude e satisfacción porque confiarades en min unha 

responsabilidade tan importante como a de poñerlle voz a 

un buque insignia deste concello como é a Feira do Queixo, 

un emblema, xunto con outros cos que tedes a fortuna de 
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contar, como o Camiño de Santiago, o Santuario de Santa 

María A Real, a paisaxe...                                                                           

 

Pensando en como facer este pregón, deseguida me din 

conta de que Pedratifa do Cebreiro e Lugo temos moito que 

ver entre nós -un na Montaña e outro no centro da 

provincia... pero moito que ver-; e tamén temos moito que 

ensinar ao  resto do mundo. 

 

O primeiro no que nos parecemos... o frío!! Iso si, en Lugo 

fáltanos a neve; esas estampas preciosas que cada inverno 

debuxa sobre a paisaxe do Cebreiro e que atraen a miles 

de persoas. 

 

Temos en común o noso enorme potencial turístico 

baseado no patrimonio, na historia, na cultura, na natureza 

e na gastronomía, e a nosa firme aposta por aproveitalo 

para crear emprego e actividade económica no noso 

territorio. 
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A GASTRONOMÍA  

Se hai algo que distingue á nosa provincia é a gastronomía, 

a excelencia dos nosos productos e a nosa cociña. Unha 

sinal de identidade que nos pon no mapa galego, español e 

mesmo mundial, e que debemos seguir proxectando. Xa o 

di o lema...E para comer Lugo. Hoxe ídesme permitir que o 

cambie... E para comer, Pedrafita do Cebreiro!!: cociña 

caseira, con produtos naturais, o cocido, os postres con 

mel, noces, castañas... pero sobre todo o queixo, o queixo 

do Cebreiro. 

 

A súa longuísima tradición queda acreditada en 

documentos do século XVIII como un produto co que os 

peregrinos repoñían forzas ao seu paso polo concello, 

aínda que se di que mesmo no Século de Ouro xa se 

exportaba a Madrid. 
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O boca a boca, a mellor publicidade, xogou un papel 

fundamental, pois os peregrinos foron difundido as 

excelencias deste queixo por toda España, Europa e 

incluso outros continentes, unha sona que chegou a 

convertelo en comida de reis. De feito, unha Orde da Casa 

Real do ano 1746 dispoñía o envío semanal do Queixo do 

Cebreiro para o seu consumo nas Casas Reais. 

 

Despois de séculos de bonanza, o certo é que a finais dos 

anos 90 este queixo estaba a piques de desaparecer, pois 

tan só se elaboraba para autoconsumo. Sen embargo, a 

altura de miras da que antes vos falaba levou ao impulso 

desta feira e á concesión en 1991 da Denominación de 

Orixe, o que reactivou a producción e o consumo dun 

producto único dun lugar único. 
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Esta Feira estimula as vendas das catro queixerías 

acollidas á Denominación –Castelo de Brañas, Santo 

André, Marqués de Cernadas e Fonchave-, ás que este 

ano, segundo me avanzou o Alcalde, se sumarán dúas 

máis. 

As vendas aumentaron nos últimos anos un 30% grazas 

iniciativas como esta feira, na que os produtores chegan a 

vender un media de 2.000 unidades de queixo, cun volume 

de negocio de 6.000 euros. 

 

A facturación total da producción ronda os 240.000 euros 

ao ano, ao que hai que sumar todo o movemento que xera 

ao seu redor, pois o leite co que se elabora procede de 

gando criado en trece concellos da zona, o que dá boa 

conta da importancia desta actividade para a economía de 

Pedrafita, da comarca da Montaña e da provincia. 
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Hoxe, o consumo do Queixo de Cebreiro está xeralizado e 

mesmo a súa versatilidade culinaria fano ingrediente 

habitual en restaurantes e reposterías de todo o país.  

 

A declaración da Feira do Queixo como Festa de Interese 

Turístico que vides de estrear servirá para avanzar na 

senda do éxito que iniciastes hai 30 anos. 

O CAMIÑO DE SANTIAGO 

Xunto á gastronomía, Pedrafita e Lugo compartimos tamén 

o Camiño como patrimonio e como oportunidade. Distinta 

ruta, pero o mesmo obxectivo: a peregrinación a Santiago 

de Compostela -polo Cebreiro, o Camiño Francés; por 

Lugo, o Camiño Primitivo-.  

 

Tamén neste caso sabemos das grandes posibilidades que 

nos ofrece o paso da ruta xacobea polos nosos territorios, 

unha experiencia vital inesquecible, ben por motivos 

relixiosos, espirituais ou de lecer, que serve de plataforma 

de todos os nosos recursos.  
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O Cebreiro é a porta de entrada a Galicia do Camiño 

Francés, una relevancia no conxunto da ruta xacobea que 

marcou a súa historia e que atrae cada ano a milleiros de 

peregrinos. Deste lugar saíron o pasado ano máis de 

10.300 persoas para recibir a Compostela, sen contar os 

outros miles que cada ano atravesan o municipio de paso. 

Tendo en Lugo un menor seguimento, estamos traballando 

para converter á nosa cidade en porta de entrada a Galicia 

do Camiño Primitivo e por consolidar a credencial lucense, 

aproveitando ademais que o pasado verán esta ruta foi 

declarada Patrimonio da Humanidade xunto coa Catedral. 
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O SANTUARIO E O SANTO GRIAL 

Indisoluble ao Camiño de Santiago, sitúase o Santuario de 

Santa María A Real do Cebreiro, o monumento máis antigo 

da ruta xacobea integramente conservado e que, segundo 

conta a lenda, custodia o Santo Grial artúrico, un mito que 

inmortaliza Ramón Cabanillas no poema O Cabaleiro do 

Santo Grial, recollido na súa obra Na Noite Estrelecida: 

¡Encol da ara do altar, 
a luz infinda, 
relumbra o cáliz do Santo Grial!  
 

Obras literarias coma esta confiren un misterio, unha maxia 

e unha espiritualidade ao Cebreiro, que se estendeu por 

Europa, e que constitúe un elemento máis para que este 

lugar sexa único. 

A Romaría dos Milagres reúne a centos de persoas no 

Cebreiro a principios do mes de setembro entorno a un 

cáliz, que preside o escudo de Galicia e cuxo milagre 

chegou a influír na obra de Wagner. 
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Na Catedral de Lugo, pola que discorre o Camiño Primitivo, 

tamén se albergan unhas reliquias: a exposición 

permanente do Santísimo Sacramento, un feito polo que 

Lugo é coñecida como a Cidade do Sacramento. A basílica 

maior lucense é a que ostenta dende hai máis tempo –polo 

menos 6 séculos- este privilexio papal de manter o corpo 

de Cristo permanentemente custodiado por unha chama 

sempre prendida ante un grupo de fieis adorándoo durante 

as 24 horas. Esta longa tradición, xunto ao feito de que a 

Sagrada Forma estea no altar maior fan que a catedral de 

Lugo sexa única no mundo.  

 

Por todo isto e por moito máis, como o carácter acolledor 

das nosos veciños e veciñas, temos tanto que ver Pedrafita 

e Lugo, unha cercanía que quixen poñer en valor para 

avanzar, xuntos, nunha estratexia conxunta de 

dinamización e promoción da provincia, aproveitando 

sinerxias e aprendendo uns dos outros do traballo e a 

experiencia. 
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Xa como Vicepresidenta da Deputación e agora como 

Alcaldesa de Lugo, sempre vin exemplar a capacidade de 

Pedrafita do Cebreiro, co seu Alcalde á fronte, para 

reinventarse e impulsar iniciativas que xeran riqueza 

económica e crean emprego, un modelo que atrae 

visitantes e fixa poboación. 

 

O esforzo e o empeño en abrir oportunidades laborais que 

garantan unha vida digna teñen recompensa. Hoxe 

Pedrafita é un dos concellos de Lugo con menos paro e o 

nome deste municipio pronúnciase ligado sempre á 

calidade dos seus productos e á excepcionalidade do seu 

patrimonio. 
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A expansión e renome que acadou o queixo do Cebreiro e 

esta feira nos últimos trinta anos é o mellor exemplo. Coa 

honra que me vides de outorgar os veciños e veciñas de 

Pedrafita permitíndome ser a pregoeira desta 30 edición da 

Feira do Queixo, serei aínda mellor embaixadora deste 

pobo, dos vosos produtos, do voso Camiño, das vosas 

xentes e da vosa paisaxe. 

Quedades convidados ao Arde Lucus e ao San Froilán!! 

 

Saúde, boa feira e bo xantar!!! 

 

 

 

 


