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Picheis...



... para encher nos pichos!
Seguro que xa sabedes que a 
xente de Compostela tamén se 
coñece como “picheleira”, non si? 
Para as máis miúdas, que se cadra 
non escoitaron aínda ese alcume, 
o motivo é o pichel, un recipiente 
con tapa e asa que se fabricaba 
dende antigo na nosa cidade, de 
xeito artesán, por un bo número 
de profesionais do estaño.

Hai tamén quen no canto de 
picheleiras nos chama “picholeiras”, 
mais isto disque é polos moitos 

pichos de auga que temos pola 
cidade adiante, para que picheleiras 
e picheleiros non pasemos sede. 

E se ben todas as fontes teñen a 
súa historia, dende a persoa que 
as pensou, a que as construíu e, 
abofé, as que facemos uso delas, 
hai algunhas con máis historia que 
outras: a fonte do Matadoiro, por 
exemplo, é unha das máis antigas 
da cidade, nace alí mesmo e foi o 
motivo da presenza nas súas 
proximidades de lavadoiros e pías 

para curtir coiros. En troca, as da 
Alameda chegaron moito máis 
tarde, cando houbo un abastece-
mento estable de auga. 

Hoxe as fontes ornamentais da 
Alameda están iluminadas e 
préstanse para percorrelas nun 
paseo en familia á noitiña. 

Animádesvos?

Deixámosvos este xogo de 
adiviñas para facer máis divertido 
o percorrido!

+ INFO:  https://compostelaverde.santiagodecompostela.gal/

DENDE A PORTA FAXEIRA
SON A PRIMEIRA.

A AUGA CAE NUNHA CUNCHA
QUE NON É DE VIEIRA.

SON UN OLLO QUE TE MIRA
E NON TE DEIXA DE MIRAR.
MIRA TI SE VES UN CÁGADO

QUE DESPOIS SERÁ UNHA RA.

NAS PROPIEDADES DUN CONDE,
DE MÁRMORE FUN CONSTRUÍDA
TEÑO CATRO MEDALLAS NA PÍA, 
E NUNHA O ESCUDO DE GALICIA.

NO PASEO CENTRAL
PÓDESME VISITAR,

RODEADA DE ESCALEIRAS,
SON MOI BOA DE ATOPAR.

NACÍN DENTRO DUN COLEXIO
E DESPOIS PUXÉRONME FÓRA.
TEÑO AQUÍ CATRO PERSOAS

BOTANDO AUGA POLA BOCA.

PASEANDO COS LEÓNS
E MIRANDO A CATEDRAL

ESTÁ ESTA MEDIA LARANXA
QUE SEGURO HAS ENCONTRAR.


