
Duración: 50 Min. 
Público: Público familiar 

Sinopse: Esta é a historia dunha bota vella que esquecida por un peregrino ficou á sombra dun carballo. O ventou inzouna de terra, 
un paxariño pousou dentro dela unha landra, choveu e choveu e unha árbore naceu que foi chamada “O carballo con botas”. Así co-
menza un conto que divulga a relación do camiñante a Compostela coas árbores da contorna que dalgún xeito son os seres vivos 
máis antigos que con el comparten camiño e que ao mesmo tempo lle dan sombra para camiñar, tronco para abrazar e osíxeno para 
respirar.

Anxo Moure
Contos e historias das árbores do Camiño Portugués 



A proposta de Contos e Historias das Árbores do Camiño Portugués busca poñer en valor a través dunha sesión de narración oral e 
unha animación de rúa a importancia de protexer o patrimonio forestal e natural desta contorna afectada por graves riscos como 
poden ser os incendios forestais ou as pragas,  tentando que o público, dun xeito lúdico e pedagóxico, coñeza algunha das historias 
que gardan freixos e bidueiras, carballos e castiñeiros, nogueiras e sobreiras…..

Disfrazado a xeito de árbore milentaria cun traxe de lá verde, tecido por unha artesá do Morrazo (Fina Carrilo), acompañado con moni-
creques doutras artesás de Cangas e Pontearas (Paz e Geni) que dan vida a Sandra Landra, Carlota Belota, Tío Teixo, e o propio Carballo 
con Botas e acompañado polo burro de madeira de bidueiro Caramulo (da Serra portuguesa do Caramulo), fará unha sesión dos chamados 
Contos para Coidar a Terra, cunha duración de 50 minutos,  que é unha viaxe imaxinaria e moi participativa polos lugares e espazos 
singulares do propio camiño portugués para ir na percura do bosque máxico onde habitan os contos e salvar o futuro das historias 
que lle contan os ameieiros e os érbedos, os buxos e mais as faias, as peregrinas e peregrinos que percorren esta singular ruta xacobea.

ANXO MOURE

Anxo Moure é contacontos e educador ambiental. Traballa dende 1.989 en centros escolares, bibliotecas, universidades, prazas, praias, 
parques, bosques...,de Portugal, Galicia, Asturias, PaÍs Vasco, Castela, Madrid... promovendo a través do conto sensibilizar a sociedade 
sobre o coñecemento e coidado do entorno ambiental. 

Con mais de 8.000 sesións de contacontos é o autor de libros como A xacia Luviñas e O Carballo con Botas (Sotelo Blanco), Salgadiña 
estrela de Fisterra e O paraugas Dameaugas (en Urco edicions), Plantarse , Tio Teixo e Na casa das árbores (editora 2teixos) Caramulo 
(Baía edicions). Creador dos espectaculos de rúa “Ciclobiblioteca” “Nubinete” “A barca dos contos” “Titiricleta” “Teatro na mochila” 
“Roteiros Encontados” e xunto co músico Servando Barreiro os espectáculos  “A música das àrbores”, “A música da auga”, “Pandeiretas 
contra metralletas” e “ O Apalpador e a Apalpadora”. 

Autor e promotor da web www.contosolidarios.org, ten recibido o Premio Educación Ambiental en Galicia (Convocatora Xunta-Conxuga 
1990), Premio Agronatura (Deputacion Ourense-Inorde 1991), Premio Lugueses do Ano (Asoc da prensa 1993), Premio Osíxeno (Adega 2009), 
Premio Arte e Educacion Ambiental (Sgea 2009 e 2013), Premio Son de Aldea (2015). Naceu o día dos inocentes do ano 63 e vive entre 32 
especies forestais autóctonas dentro do bosque EcoEspazo Casa nas Arbores en Garabelos Chantada, promovido xunto coa mestra de 
educación infantil Marta Ocaña e o carpinteiro de ribeira Fernando Ibarra.


