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Non pretende este artigo desenvolver un labor de investigación
sobre a celebración deste singular acontecemento. Para iso basta
recorrer á publicación titulada “A Rapa das Bestas de Sabucedo,
Historia e Antropoloxía dunha tradición”, escrita polo padre xesuíta,
teólogo e filósofo donManuel Cabada Castro, que por desgraza hoxe
se atopa esgotada. Preténdese máis ben facer un recorrido diacrónico
sobre as distintas denominacións desta festa e dar as datas correctas
sobre a súa declaración como Festa de Interese Turístico e Festa de
Interese Turístico Internacional.

En efecto observamos como nalgúns traballos publicados sobre A
Rapa das Bestas de Sabucedo aparecen recollidas datas erróneas, polo
que este traballo de investigación busca un maior rigor ao extraer os
datos publicados no Boletín Oficial do Estado, libros de actas do
Excelentísimo Concello de A Estrada, ou calquera outro documento
que bote luz ou aporte coñecementos en relación ao tema.

Comezamos pola publicación no nº 251 do Boletín Oficial do
Estado (19/10/1964) da Orde de 30 de setembro de 1964 do

Resumo. Precísase neste artigo que pasos se deron e cando para que a Festa da
Rapa das Bestas de Sabucedo fose declarada Festa de Interese Turístico e Festa de
Interese Turístico Internacional, así como cando foi inaugurado o novo curro, cando
se ampliaron os días de festa e se fundou a Gala Rapa das Bestas de Sabucedo, que
se celebra en honra dos aloitadores e de persoas destacadas no ensalzamento da
festa. Acompáñase de documentación pertinente, carteis da Rapa e imaxe dos por-
tais do curro.

Abstract. This article is about the steps taken in order to Festa da Rapa das Bestas
de Sabucedo be declared Festival of Tourist Interest and Festival of International
Tourist Interest, as well as when the new yard was inagurated, when the celebration
days were extended and the Gala Rapa das Bestas de Sabucedo was founded, a
celebration in honour of ‘fighters’ and distinguished people. The article includes
relevant documentation, festival posters and pictures of the yard gates.
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Ministerio de Información e Turismo, pola que se crea a deno-
minación de “Festa de Interese Turístico”:

Artigo 1.º Créase a denominación honorífica de “Festa de Interese Turístico”
para aquelas festas ou acontecementos que se celebren en España, calquera que
sexa a índole dos mesmos, e que ofrezan unha importancia real desde o punto
de vista turístico.
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Art. 2.º A denominación a que se refire o número anterior será solicitada pre-
vio acordo da Corporación polo concello do lugar correspondente, mediante
instancia elevada ao Ministerio de Información e Turismo, na que se fará cons-
tar aquel extremo e á que acompañará a documentación que considere oportu-
na en apoio da súa solicitude expresándose preceptivamente os seguintes datos:
a) Data ou época da orixe da festa ou acontecemento. b) Historia resumida da
súa institución e desenrolo. c) Descrición dos actos que compoñen a festa ou
acontecemento na época actual. d) Datas de celebración. e) Fotografías, carteis,
programas, folletos, libros e en xeral canta información gráfica se refira á festa
ou acontecemento en cuestión.

Esta Orde Ministerial componse de sete artigos e asínaa o
ministro Fraga Iribarne.

Con motivo da creación de festa de interese turístico, os orga-
nizadores de “A Rapa das Besta de Sabucedo” póñense mans á obra e
comezan a realizar xestións para que esta importante tradición
popular cargada de valores culturais e coas súas considerables
características etnolóxicas que aportan un gran atractivo turístico,
sexa denominada Festa de Interese Turístico. Este equipo humano
reúnese co alcalde do concello que daquela era o avogado estradense
don Mario Blanco Fuentes, gran admirador desta festa, quen sen
dubidalo apoia de forma decidida esta petición. Mostra diso é a
sesión ordinaria do Pleno que celebra a corporación municipal o 27
de outubro de 1964: Orde do día, punto 7.º Petición de declaración
como “Festa de Interese Turístico” de acordo coa Orde de 30 de setembro
último, da coñecida como “A Rapa das Bestas” na parroquia de Sabucedo
deste Municipio. O Señor Alcalde-Presidente comunica ao pleno que o
Boletín Oficial do Estado data 19 de outubro inserta a orde do Ministerio
de Información e Turismo de 30 de setembro último, creando a deno-
minación honorífica de “Festa de Interese Turístico” para aquelas que
merezan tal cualificación expoñendo os puntos máis esenciais da citada
disposición legal e a súa crenza de que a nosa coñecida festa “A Rapa das
Bestas”, que se celebra anualmente na parroquia de Sabucedo desde
tempos inmemoriais, pola súa categoría como espectáculo viril e vistoso ao
que, aínda que pouco coñecido, acoden moitas xentes, mesmo es-
tranxeiros, e pola súa raizame antiquísima e parroquial, debe merecer sen
dúbida algunha aquela declaración, xa que, circunscrita actualmente a un
ámbito puramente local, é susceptible dun maior desenrolo e o seu
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Acto do Pleno do 27.10.1964.
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espectáculo de gran atracción turística se se axuda economicamente de
maneira que permita, á par que evitar non chegase a desaparecer tan
fermosa manifestación dos nosos antiquísimos costumes, darlle un maior
auxe ata convertelo no verdadeiro espectáculo que é a loita do home cos
cabalos salvaxes para a súa doma.

Coñecendo os señores do Pleno tal festa e ao amparo da disposición
legal que se comenta, acórdase por unanimidade solicitar do Ministerio de
Información e Turismo sexa declarada como Festa de Interese Turístico a
coñecida “Rapa das Bestas” que se celebra actualmente na parroquia de
San Lourenzo de Sabucedo, deste municipio, facultando ao Señor Alcal-
de para que acompañe á instancia, solicitando e cumprindo este acordo,
os documentos a que se refire o artigo 2º da mencionada Orde Ministerial
de 30 de setembro último.

O alcalde don Mario púxose en contacto mediante corres-
pondencia co Subsecretario de Información e Turismo, cuxo cargo
recaía en don Pío Cabanillas, así que remitiulle unha carta con data
9 de novembro, sendo contestada polo señor Cabanillas con data 10
de decembro de 1964, quen lle brindaba o seu apoio para que “A
Rapa das Bestas” fose declarada Festa de Interese Turístico.

Na sesión ordinaria do Pleno da corporación municipal cele-
brada o 27 de febreiro de 1965, o punto 6 da Orde do día di: Dar
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Carta de don Pío Cabanillas, Subsecretario de Información e Turismo, a don Mario
Blanco Fuentes.
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conta da declaración de Interese Turístico da Festa “A rapa das Bestas”
da parroquia de Sabucedo.

A Corporación Municipal en Pleno quedou informada do contido do
escrito do Exmo. Sr. Subsecretario de Turismo, polo que, en virtude do
art. 5º da Orde Ministerial de 30 de setembro de 1964, á proposta da
Comisión creada ao efecto, e por resolución da indicada data, tivo a ben
conceder o título honorífico de Festa de Interese Turístico á denominada
“A Rapa das Bestas” na parroquia de Sabucedo neste concello, accedendo

02_Estrada_v.15:01 A Estrada v. 12 3/12/12 07:28  Página 183



Pleno da Corporación Municipal do 27.2.1965.
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así ao interesado por esta Corporación en sesión celebrada o día 27 de
outubro pasado.

O Alcalde informou á Corporación da boa nova, vendo así re-
compensados os seus esforzos ao ser publicado no B.O.E. nº 55 de 5
de marzo de 1965, xunto con outras festas de renome: “Mouros e
Cristiáns” de Alcoi na provincia de Alacante ou a famosa “Semana
Santa” e a “Feira de abril” de Sevilla. “RESOLUCIÓN da Subse-
cretaría de Turismo pola que se concede a denominación de Festa de
Interese Turístico ás festas españolas que se sinalan.

En virtude do artigo quinto da Orde ministerial de 30 de setembro de
1964, na que se instituía a denominación honorífica de Festa de Interese
Turístico, e á proposta da Comisión creada ao efecto, esta Subsecretaría
tivo a ben conceder o título honorífico de Festa de Interese Turístico ás
seguintes festas españolas:

“A Rapa das Bestas,” de San Lourenzo de Sabucedo-A Estrada
(Pontevedra) [...] O que se fai público a todos os efectos. Madrid, 20 de
febreiro de 1965. O Subsecretario, García Rodríguez-Acosta.

AOrde do 30 de setembro de 1964 é modificada pola Lei de 1 de
marzo de 1968, 30 de outubro de 1971 e 29 de marzo de 1973.

No B.O.E. nº 37 de 12 de febreiro de 1979 a Orde de 29 de
xaneiro de 1979 regula a normativa para a concesión do título
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BOE do 5.3.1965 declarando a Rapa Festa de Interese Turístico.

Vol. 15 (2012)

Luís Manuel Ferro Pego

185

honorífico de “Festa de Interese Turístico”. O interesante desta Orde
vénnos dado nos seus artigos primeiro e segundo.

Artigo 1º. A denominación honorífica de “Festa de Interese Turístico” outor-
garase a aquelas festas ou acontecementos que se celebren en España, que ofre-
zan unha importancia real desde o punto de vista turístico.
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Artigo 2º. A denominación xenérica á que se refire o artigo anterior estará divi-
dida en tres categorías: “Festa de Interese Turístico Internacional” “Festa de
Interese Turístico Nacional“ e ”Festa de Interese Turístico” segundo o seu grado
de importancia.

No B.O.E. nº 257 de 27 de outubro de 1987 o Ministerio de
Transportes, Turismo e Comunicacións, publica a Orde de 29 de
setembro de 1987 pola que se regulan as declaracións de interese
turístico nacional e internacional. Artigo 1.º As declaracións hono-
ríficas de interese turístico a que a Orde se refire serán as seguintes: a)
Declaración de “Festa de Interese Turístico Nacional” ou “Inter-
nacional.”

Aínda teremos novas regulacións no B.O.E. nº 135 de 7 de xuño
de 2006, Orde ITC/1763/2006, de 3 de maio, na que se regula a
declaración de festa de interese turístico nacional e internacional.
Será ao amparo desta Orde cando “A Rapa das Bestas de Sabucedo”
sexa declarada Festa de Interese Turístico Internacional, publicada no
Boletín Oficial do Estado nº 176 de 24 de xullo de 2007.

“RESOLUCIÓN de 21 de xuño de 2007 da Secretaría Xeral de Turismo, pola
que se concede o título de “Festa de Interese Turístico Internacional” á Rapa das
bestas de Sabucedo de A Estrada (Pontevedra).
De conformidade co disposto no apartado 6º, da Orde Ministerial de 3 de maio
de 2006 (BOE de 7 de xuño), esta Secretaría Xeral de Turismo tivo a ben con-
ceder o título de “Festa de Interese Turístico Internacional” á seguinte festa:
“A rapa das bestas de Sabucedo” de A Estrada (Pontevedra).
O que se fai público a todos os efectos. Madrid, 21 de xuño de 2007. A Secre-
taria Xeral de Turismo, Amparo Fernández González.

Con data de 24 de novembro do ano de 1991 ten lugar a
constitución da Asociación Rapa das Bestas Sabudedo, que no seu libro
de actas dise así: “Sabucedo 24-XI- 91. En S. Lourenzo de Sabucedo,
parroquia do Concello de A Estrada, a día 24 de novembro de 1991, acor-
dan reunirse como Comisión Xestora un grupo de persoas coa finalidade de
constituír a “Asociación RAPA DAS BESTAS DE SABUCEDO”.
Acórdase así mesmo aprobar os estatutos e nomear a xunta directiva
desta nova asociación. E a asemblea xeral extraordinaria da devandita
asociación, celebrada o día 16 de maio de 2004, acordou a modi-
ficación dos seus estatutos pra a súa adaptación á lei orgánica 1/2002,
reguladora do dereito de asociación.
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BOE do 24-7.2007 declarando a Rapa das Bestas Festa de Interese Turístico
Internacional.
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Outro importante acontecemento foi a inauguración do novo
curro, o día 5 de xullo de 1997. A este acto acudiron as autoridades
locais e autonómicas. Deixa de estar a carón da igrexa parroquial e
pasa a acubillarse no Campo do Medio, preto da antiga estrada. Os
seus primeiros portais atópanse hoxe colgados da fachada principal
do curro e mostran dous gravados en bronce feito polo escultor Xoán
Xosé Oliveira con escenas da baixa e da rapa. Na parte baixa un
portal leva a inscrición:
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Os antigos portalóns con relevos de Xosé Oliveira.

Carta do alcalde Mario Blanco Fuentes a
Manuel Cabada Castro.

Modificación dos Estatutos da Asociación
“Rapa das Bestas de Sabucedo”.
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“INAGUROUSE ESTENOVOCURRODE SABUCEDONAESTRADAO
5 DE XULLO DE 1997” e no segundo portal lese: “SECRETARIA XERAL
PARA O TURISMO. XUNTA DE GALICIA. MANUEL FRANGA IRI-
BARNE PRESIDENTE”.

Co paso dos anos os costumes tenden a variar e o mesmo sucede
con A Rapa das Bestas de Sabucedo. No seu libro de actas dise:

“Sabucedo a 15 de agosto de 2010. Reunidos os socios da Asociación Rapa das
Bestas de Sabucedo en Asemblea Xeral Extraordinaria celebrada o día 14 e 15
de agosto de 2010 cun único punto na orde do día. Proceder á votación polos
socios da proposta realizada de ampliar as datas nas que se realiza a actividade
coñecida como “A Baixa,” para que en vez de se realizar en exclusiva durante a
mañá do sábado no que se celebra a Rapa das Bestas de Sabucedo, se comece a
levar a cabo a mesma mañá do venres inmediatamente anterior ao citado sába-
do. E que o dito troco se aplique xa dende a vindeira edición da Rapa das Bestas
de Sabucedo (ano 2011). Despois dun debate onde por parte de varios socios se
argumentou sobre os pro e os contras da anterior medida, e debido a importan-
cia do dito troco, decidiuse que, para acadar a maior participación posíbel na
toma da citada decisión, a votación sobre a mesma se realizaría mediante o sis-

A Asociación “Rapa das Bestas de Sabucedo” decide ampliar as datas da Baixa.
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tema de voto secreto en urna durante o domingo 15 de agosto de 2010, quedan-
do pechado o prazo para votar ás 20:00 horas da referida xornada.”

A data de celebración modificouse e desde o ano 2011 comeza o
primeiro venres do mes de xullo cunha duración de catro días, de
venres a luns. Outra interesante introdución é aGala Rapa das Bestas
de Sabucedo, que se celebra o xoves en honra e enxalzamento dos
aloitadores e en recoñecemento a persoas que dalgún xeito teñen
destacado na historia da festa, sendo premiados con “pau de moca”.

No ano 2012 amplíase o curro pasando a ter una capacidade de
unhas 2.000 persoas.

***

Este artigo publícase pola perseveranza de Iván Sanmartín Eirín,
o respaldo de Manuel Cabada Castro e o incansable labor de apoio
de Francisco Regueiro Rivas. Sirva tamén para destacar e recordar a
todos aqueles que dunha maneira ou outra contribuíron a que
“A Rapa das Bestas” de Sabucedo, sexa esa gran festa, ese gran acon-
tecemento que a todos admira. Aos veciños de Sabucedo quero
animalos a continuar con esa loita entre o nobre animal e o home
destas terras que leva implícito ese deber centenario, ese orgullo que
como pobo de Sabucedo herdan dos seus devanceiros.
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