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 FONTE E SANTUARIO DE STA. XUSTA DE MORAÑA 

Esas lendas do rural que a todos nos gusta escoitar, son as que de verdade converten un lugar 
en especial. Compoñentes como a relixión, a fe, a superstición, son elementos básicos, e si lle 
sumamos a paisaxe e a personalidade que nos caracteriza o resultado será unha Galicia única.  
 
Como oriunda desta parroquia, contemos un anaco da súa historia…. 
 
Sta. Xusta de Moraña, é a patroa do concello. 
Aínda que descoñecemos os motivos, sabemos que é unha santa que veu de Sevilla, dende 
sempre contou con milleiros de devotos, aínda que a súa advocación nesta parroquia foi 
mudando co tempo. 
 Con fama de casamenteira ó principio según contan os nosos antepasados pasou á de 
protectora e milagreira despois. 
 

 

  O templo que a venera foi mudando de tamaño 

e estilo ó longo dos séculos, aínda que a 

actividade dun crego, Dn. Juan Iglesias Vergueiro 

cos “exorcismos e meigallos”, fixo que a fama do 

santuario alcanzara límites nunca antes 

coñecidos. 

Conta a tradición que alá polo ano 1931, no día 
grande da festa estando na sancristía Dn. Juan 
despoxándose das vestimentas clericales, entrou 
unha muller descoñecida con pano na cabeza e 
preguntou ó cura onde estaba a fonte de Sta. 
Xusta, él respondeu que se atopaba na carballeira 
máis abaixo, ela indicou que isto non era certo, xa 
que a verdadeira da que se servían os 
antepasados estaba detrás da igrexa. 
Pasou máis dun mes, e o crego empezou a ter 
pesadelos, espertaba con ruidos de moita xente e 
cabalos que facían que non puidese conciliar o 
sono. 
 
Preocupado, Dn. Juan autorizou ós veciños a 
traballar unhas horas os festivos e empezaron 
coas excavacións. 
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 Un 8 de setembro de 1931 a fonte aparece, non se sabe cantos anos levaría soterrada, xa que 
a inscripción que figura tallada na pedra conta: “esta fuente se hizo a costa de Sta. Justa año 
1501” 
 

Nin que dicir ten que a noticia do “milagre da muller descoñecida” fixo correr ríos de tinta, a 
auga da fonte curaba as feridas e enfermidades. 
As xentes acudían ó lugar a centos,sin dúbida éste descubrimento favoreceu a devoción o 
santuario e si a esto se engadía a que o camiño de acceso era intransitable ata o templo esto 
xeraría un auténtico comercio, onde no lugar de Campenlos poñíanse postos de venda de auga 
da fonte e de rosquillas. 
 

Pasado un tempo, as autoridades do momento alegaron que auga non era “apropiada para 
beber” e remataron finalmente por pechala.  
Faise un pequeno arranxo na construcción da fonte e ésta volta a poñerse en activo axiña. 
 
Paralelo a todo isto, mencionar que o cura D. Juan posuía a “virtude-don” de “sanar” os males 
do corpo. 
Na misa da mañá coa estola ó pescozo era quen de sacar o meigallo dunha persoa enferma. 
Cantas historias temos oído da xente que acudía a él e que durante o proceso de sanación na 
sancristía ou na capela do lado drto. se tiraban no chan, berraban ou botaban escuma ou pelos 
pola boca. 
Este crego de forte carácter que a miúdo daba malas contestacións nun primeiro encontro, 
tamén se queixaba da falta de descanso pola demanda de axuda que lle solicitaban as xentes 
que acudían de todas partes á casa rectoral. 
 

Quen non se lembra tamén daqueles agasallos dos enfermos-curados que en sinal de 
agradecemento lle obsequiaban coa mesma materia prima coa que se gañaban o pan, aqueles 
patróns de barco que lle agasallaban con cestos de cigalas, mexilóns ou percebes naqueles 
tempos de fame. 
 

Pasou o tempo pero algo aínda queda desa época, como o de ir beber a auga á fonte o día 19 
de xullo (festa) ou o de facer un nó nun gran de millo cunha soa man para así asegurarse de 
que para o seguinte ano voltarás,  ou o de levar unha ristra de allos e pasalos polo manto da 
virxe para protección da persoa e da casa todo o ano. 
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Cantas anécdotas curiosas me ten contado meu avó, ebanista de profesión,veciño e un dos 
mellores amigos de D. Juan, sin dúbida centos de vivencias que pertecen a un pasado non moi 
lexano. 
Van pasando os anos, e a historia non debe quedar esquecida,correspóndenos a nós protexer 
esas lendas, que en definitiva forxan a maxia da nosa terra.... 
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