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Celebramos as Letras galegas



Frases feitas (II)
· Quita de aí, ese queixo non o queren nin os cans: Non querer ninguén [algo] [por ser 

de mala calidade].

· Do que dixo a Isolina… nin caso… oe cantar o galo e non sabe onde: Non entender 
ben algo que se oíu.

· Vaite con tino, non vaias poñer carro diante dos bois: Antepoñer os desexos á reali-
dade.

· Mira, non me quentes as orellas que xa bastante teño eu co meu: Reprender, criti-
car, importunar, molestar contando algo. 

· Ándalas buscando, e vouche quentar o lombo: Bater [a alguén], dar unha tunda [a 
alguén]. 

· Fidel é moi aberto de man con toda a familia, mira como reparte: Ser unha persoa 
xenerosa.

· Antía éche aguda coma un allo, mira para ela: Persoa intelixente e traballadora.

· Manuel é cuspidiño á súa tía Avelina: Parecerse a alguén.

· Non cabe dúbida que es de boa boca: Pouca esixencia coa comida e bo apetito. 

· Moncho é un bo peixe… coidado co que che conta: Ser unha persoa desvergoñada.

· Oooooi, non lle teñas moito creto ao que conta Pedro, é un bota por ela: Ser unha 
persoa amiga de se gabar.

· Minia é unha lingua de trapo… contou todo o que lle dixo Paulo: Aquela persoa 
incapaz de gardar segredos.

· Que lingua pezoñosa ten meu deus, é unha cousa terrible: Persoa groseira ao falar, 
bocalán; persoa que di cousas que ofenden ou feren. 

· Manuel ten a Xaquín debaixo dun dente por algo que lle fixo hai anos: Non soportar 
[alguén], caer mal [a alguén].

· Non me xuntes allos con cebolas, a partida gañeina eu: Confundir ou mesturar cou-
sas ou feitos moi diferentes, que non teñen nada en común.

O verbo.  As perífrases verbais (II)
Dar + participio

· Indica se unha acción se rematou ou cumpriu: Non dei aberto a porta da entrada.
Estar + xerundio / Estar + a + infinitivo

· Acción en proceso: Está facendo un debuxo da súa irmá. Está a facer un debuxo da 
súa irmá. 

Andar + xerundio / Andar + xerundio/a + infinitivo
· Acción en proceso, reiterativa ou prolongada no tempo: Anda estudando para o exa-

me.Anda a estudar para o exame.
Botar(se) + a + infinitivo

· Comezo da acción: Boteime a perder desde que cambiei de cidade.
Estar + para + infinitivo

· Acción a punto de ter lugar: Estaba para pechar cando entraron varias clientas.
Ter + participio

· Idea de repetición en experiencias pasadas:Teño comido máis veces esas patacas 
asadas.
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Ligazóns de interese
>> Homenaxeados no Día das Letras Galegas
>> Xela Arias. Real Academia Galega
>> Xela Arias. Cultura Galega
>> Loia, guía aberta á lingua galega
>> Celga 1
>> Celga 2

Lección 25

Notas da sesión

 

https://www.lingua.gal/letras-galegas
https://academia.gal/letras-galegas/2021/xela-arias
http://culturagalega.gal/album/detalle.php?id=18
http://consellodacultura.gal/cdsg/loia/gramatica.php?idioma=1
https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-lingua/celga/celga-1/material-alumno/Manual_Aula_de_Galego_1_libro_completo_red.pdf
https://www.lingua.gal/o-galego/aprendelo/celga-2



