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Na Danza de Arcos, os arcos de madeira adornados 

con coloristas flores de papel son movidos ao compás 

da música facendo distintas filigranas e formas que 

caracterizan este baile.  

 

Os distintos pasos con bailes denomínanse Ponte Alta, 

Ponte Baixa, Culebrina, Caracol, Paseo Longo e Nó.  

 

A Danza de Espadas, concretamente a de Vilastose, 

rescatouse no ano 1986, despois de medio século de 

interrupción.  

 

Esta iniciativa partiu dun grupo de rapaces da zona que, 

grazas aos consellos dunha persoa maior que practicou 

esta danza antes do 36. O grupo conta cun director, 

catro bailaríns con espadas e varias mulleres nas filas 

posteriores ataviadas cun pano branco.  

A súa orixe sitúase nos gremios artesáns e 

mariñeiros. Ten as modalidades de Arcos e 

Espadas nas zonas mariñeiras 

 

I  ENCONTRO  

DANZAS BRANCAS 

 



O punto de unión destas modalidades de Danzas Brancas 

é a cor da vestimenta. En todas, os bailaríns visten de 

branco, que representa a pureza.  

 

Aínda que algúns autores reivindican a orixe pagá destas 

danzas, a maioría coincide en que a súa orixe sitúase nos 

gremios de artesáns e, en moitos casos, eran froito dun 

voto ou promesa a un santo, comunmente á Virxe.  

 

 

IUnha tradición de baile que se remonta aos 

séculos XVI e XVII e ten as modalidades de Arcos 

e Espadas 

 

PROGRAMA 
 

 

Desfile grupos de gaita: 

16:30 Gholpe de mar 

16:50 Con toda en banda. 

17:10 Abrindo Rejo 

17:30 Os Xaramiños 

 

 

Actuacións Danzas Brancas: 

18:00 Actuacións diante da estatua da Virxe do 

Carme por orde: 

1 Danza de arcos de Coucieiro 
2. Danza de arcos de Camelle  
3. Danza de espadas de Vilastose 
4. Danza de arcos de Cariño 
5. Danza de espadas de Quintáns 
6. Danza de arcos de Camariñas 
 

  
As danzas serán acompañadas musicalmente polos grupos de 
gaita. - Gholpe de Mar tocará para a danza de arcos de 
Camelle.  
- Os Xaramiños tocarán para Coucieiro. 
-  Vilastose e Quintáns.  
- Abrindo Rejo e Con toda en Banda tocarán ambos para 
Cariño e Camariñas.  


